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PARTE A

ASSOCIAÇÕES

ADIP � ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO
INTEGRADO DE POIARES

Certifico, narrativamente, que por escritura de hoje, exarada a fls. 20
v.º e seguintes do livro de notas para escrituras diversas n.º 75-C do
Cartório Notarial de Vila Nova de Poiares, a cargo da licenciada Maria
Margarida Mendes Macedo de Loureiro Cardoso, notária do conce-
lho, foram alterados os estatutos da associação denominada ADIP �
 Associação de Desenvolvimento Integrado de Poiares, pessoa colec-
tiva n.º 503884979, com sede no lugar de São Miguel, freguesia de
São Miguel de Poiares, concelho de Vila Nova de Poiares; incluindo o
artigo do objecto que passa a ter a seguinte redacção:

1 � A Associação tem como fins principais os seguintes:
A ADIP � Associação de Desenvolvimento Integrado de Poiares

tem por objectivos prioritários promover acções de solidariedade social,
nomeadamente ao desenvolver actividades de protecção à infância,
juventude, família, comunidade e população activa, aos idosos e defi-
cientes, bem como, secundariamente promover e desenvolver cuida-
dos de saúde e ainda actividades de índole desportiva, recreativa e
cultural, o convívio social e a cooperação com organismos oficiais e
particulares.

2 � A Associação tem ainda por objecto:
Valorizar os recursos locais e promover o desenvolvimento de uma

forma integrada, através da dinamização de iniciativas culturais, soci-
ais, económicas, educativas, desportivas e de protecção civil;

Promover e defender valores ecológicos e ambientais, nomeada-
mente no domínio da floresta, das águas da fauna e da flora, especí-
ficos do município ou da região;

Elaborar e promover estudos e projectos, bem como actuar no
âmbito do desenvolvimento local e regional em cooperação com
outras entidades públicas, privadas e empresas.

Está conforme.

11 de Outubro de 2004. � A Notária, Maria Margarida M. M. de
Loureiro Cardoso. 1000269047

ASSOCIAÇÃO CAÇADORES DO MONTADO
ALENTEJANO

Certifico que no dia 27 de Dezembro de 2004, por escritura exara-
da a fls. 10 e seguintes do livro de notas para escrituras diversas n.º 48-
-C do Cartório Notarial do Crato, foi constituída por tempo indeter-
minado uma associação sem fins lucrativos denominada Associação
Caçadores do Montado Alentejano, com a sede na Avenida da Liber-
tação, 42, freguesia de Cabeço de Vide, concelho de Fronteira.

A associação tem como objecto a promoção e o desenvolvimento
de actividades cinegéticas, designadamente:

a) A gestão de zonas de caça associativa;
b) Participar na gestão de zonas de caça nacionais ou municipais;

3. Diversos
c) Contribuir para o fomento dos recursos cinegéticos e para a

prática ordenada e melhoria do exercício da caça;
d) Zelar pelas normas legais da caça;
e) Caça desportiva.
Podem associar-se todos os indivíduos que se inscrevam e aceitem

os estatutos e o regulamento geral interno da associação. Os menores
só podem ser sócios aos catorze anos, mediante autorização dos pais
ou de quem legalmente os represente.

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

Está conforme o original, na parte a que respeita.

27 de Dezembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, destacada, Isabel
Maria Pintão Roldão Bento Miranda. 1000273965

PROJECTO MILENIUM, ASSOCIAÇÃO CRISTÃ
DE ACOLHIMENTO, REABILITAÇÃO E REINTEGRAÇÃO

DE PESSOAS MARGINALIZADAS

Certifico, narrativamente, que, por escritura de 13 de Janeiro do
ano 2000, lavrada a fls. 100 e seguintes do livro de notas para escri-
turas diversas n.º 73-F do 1.º Cartório Notarial de Castelo Branco, a
cargo da notária licenciada Maria Manuela Romão de Seabra Castel-
-Branco, foi constituída uma associação denominada Projecto Mile-
nium, Associação Cristã de Acolhimento, Reabilitação e Reintegra-
ção de Pessoas Marginalizadas, com sede na Rua da Igreja, 60, no
lugar de Maxiais, freguesia de Benquerenças, concelho de Castelo
Branco, a qual tem por objecto o acolhimento e ajuda voluntária e
gratuita, moral, cultura, material e espiritual a menores, órfãos e
marginalizados em geral, delinquentes e toxicómanos, o ensino de
profissões ou ofícios e a divulgação através de conferências e de meios
audiovisuais e outros, de informação social que se insira na prevenção
e combate à utilização da droga e a delinquência, seja omisso rege o
regulamento geral interno.

Está conforme o original.

11 de Janeiro de 2000. � A Ajudante, Maria Adelaide Proença
Romão. 3000134361

ASSOCIAÇÃO DE CAÇADORES E PESCADORES
DA FREGUESIA DE PINHO

Certifica que, por escritura outorgada hoje no Cartório Notarial de
São Pedro do Sul, lavrada a fl. 51 do livro n.º 648-A, foi constituída
uma associação com a denominação em epígrafe, com sede no lugar
e freguesia de Pinho, concelho de Viseu, tendo por objectivos:

1 � A organização, exploração e preservação dos recursos cinegé-
ticos e piscícolas, bem como ter finalidade recreativa e formativa dos
caçadores e pescadores contribuindo para o fomento dos recursos ci-
negéticos e para a prática ordenada e melhoria do exercício da caça
e pesca.

2 � Fomentar e zelar pelo cumprimento das normas legais sobre a
caça e pesca.
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3 � Promover ou apoiar cursos ou outras acções tendentes à apre-
sentação dos candidatos associados aos exames para a obtenção da
carta de caçador.

4 � Promover ou apoiar cursos ou outras acções de formação ou
reciclagem sobre gestão de Zonas de Caça, concessões de pesca e
conservação da fauna e dos seus habitats.

5 � Procurar harmonizar os interesses dos caçadores e pescadores
com os dos proprietários, agricultores, produtores florestais ou ou-
tros cidadãos interessados na conservação e defesa da fauna, flora e
ambiente, preconizando as acções que para o efeito tenham por con-
venientes.

6 � Coordenar, promover e incentivar actividades de âmbito des-
portivo e turístico que de alguma forma se manifestem de interesse
para o clube ou para a região.

Podem ser admitidos como sócios ordinários todos os cidadãos
maiores, de bons costumes e de probidade reconhecidos; porém, a
maioria é dispensada em relação aos filhos dos sócios.

Podem ser eleitos sócios honorários quaisquer cidadãos que tenham
prestado serviço relevantes à Associação.

Está conforme o original.

4 de Junho de 2004. � A Primeira-Ajudante, destacada, Olinda
Maria Marques da Silva Ferreira. 3000148234

RESAPES � REDE DE SERVIÇO DE APOIO
PSICOLÓGICO NO ENSINO SUPERIOR � ASSOCIAÇÃO

PROFISSIONAL

Certifico que, no dia 28 do corrente mês de Julho, de fls. 136 a
137 do livro de notas n.º 599-G de escrituras diversas do 1.º Cartório
Notarial de Lisboa, a cargo da notária licenciada Isaura Revés Deoda-
to, se encontra exarada uma escritura de constituição de uma associ-
ação, donde, além do mais, consta o seguinte:

Denominação

A designação supra-epigrafada.

Sede

A sede da associação é na Alameda de Afonso Henriques, 74, 5.º,
direito, freguesia de São João de Deus, concelho de Lisboa.

Duração

A duração da associação é por tempo indeterminado.

Objecto

Constitui objecto da associação trocar informações e experiências
a nível nacional e internacional entre os profissionais que se ocupam
do apoio psicológico no ensino superior; desenvolver a cooperação e
intercâmbio com associações e instituições nacionais e estrangeiras,
na área do apoio psicológico; promover o apoio psicológico no en-
sino superior e sensibilizar para tal o ministério que tutela o ensino
superior, o conselho de reitores das universidades portuguesas, o con-
selho coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos, as associa-
ções de estudantes e outras entidades pertinentes; melhorar a qualida-
de e eficácia do apoio psicológico através do apoio mútuo e da
cooperação na formação, a nível nacional, entre os seus associados;
estimular a investigação na área do apoio psicológico, publicar e di-
vulgar os resultados, organizar seminários, conferências e congressos
nesta área; actuar conjuntamente para a definição de formas de fi-
nanciamento e normas de funcionamento dos Serviços de Apoio Psi-
cológico no Ensino Superior; promover a construção de um código
ético e deontológico comum; promover o desenvolvimento de crité-
rios de avaliação dos Serviços de Apoio Psicológico no Ensino Supe-
rior; fomentar a comunicação entre os membros, nomeadamente atra-
vés da edição de um periódico.

Admissão de associados

Poderão ser membros da associação todos os cidadãos portugueses,
ou estrangeiros, que trabalhem ou estejam envolvidos no domínio do
apoio psicológico no ensino superior.

Os membros dividem-se em duas categorias: sócios individuais e
colectivos.

Os sócios dividem-se em:
a) Sócios honorários � especialistas da área de intervenção da

associação que se tenham destacado na sua actividade pela sua expe-
riência profissional e científica;

b) Sócios titulares � especialistas a trabalhar há dois anos, no
contexto do apoio psicológico no Ensino Superior, com contrato com
a instituição e que tenham sido sócios efectivos por um período de
pelo menos um ano;

c) Sócios efectivos � especialistas a trabalharem no contexto do
apoio psicológico no ensino superior há pelo menos um ano e com
contrato com a instituição;

d) Sócios extraordinários � profissionais que não reúnam as con-
dições para serem sócios titulares ou efectivos;

e) Sócios colectivos pessoas colectivas ou sociedades, nacionais ou
estrangeiras com actividade no âmbito do apoio psicológico no ensi-
no superior.

Exclusão de associados

1 � A qualidade de associado perde-se:
a) Por decisão do próprio, comunicado por carta ao presidente da

direcção;
b) Por expulsão compulsiva, segundo proposta da direcção, aprova-

da em assembleia geral, com o voto favorável de três quartos do núme-
ro dos associados presentes quando se verifique, por parte do associado,
o não cumprimento do determinado nos presentes estatutos;

c) Por exclusão automática no caso de não pagamento de quotas,
por um período superior a um ano, sem motivo justificado e comuni-
cado por carta ao presidente da direcção antes de findar o prazo.

2 � Os associados que tenham perdido essa qualidade (nos termos
do número anterior) e que desejarem reingressar na RESAPES-AP
ficarão sujeitos às condições do artigo 11.º, devendo a readmissão ser
submetida à aprovação da assembleia geral e só aceite com o voto
favorável de três quartos do número de associados presentes.

Está conforme o original.

28 de Julho de 2004. � A Notária, Isaura Revés Deodato.
3000149935

CLUBE DE CANÁRIOS DE POSTURA DE VALONGO

Certifico que por escritura lavrada no Cartório Notarial de Valon-
go em 27 de Setembro do ano 2004, exarada a fl. 95 do livro de notas
para escrituras diversas n.º 283-B, foi constituída a associação com a
denominação Clube de Canários de Postura de Valongo, com sede na
Rua de Sousa Paupério, 72, Valongo.

Está conforme o original na parte transcrita.

27 de Setembro de 2004. � A Ajudante, Maria João da Silva
Pereira. 3000155356

ASSOCIAÇÃO CENTRO SOCIAL DO SAGRADO
CORAÇÃO DE MARIA DO FERRO

Alteração de estatutos

Certifico narrativamente que no dia 9 de Setembro de 2004, a fls. 47
e seguintes do livro de notas para escrituras diversas n.º 145 do Car-
tório Notarial da Covilhã, a cargo do notário Joaquim Mendes Se-
queira, foi lavrada uma escritura de alteração de estatutos da Associ-
ação Centro Social do Sagrado Coração de Maria do Ferro, com sede
na Rua do Dr. Carlos Coelho, 29, freguesia de Ferro deste concelho.

Em cumprimento do deliberado na assembleia geral da dita associa-
ção, foi deliberado alterar os artigos 2.º e 11.º dos estatutos, que pas-
sam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

A Associação Centro Social do Sagrado Coração de Maria do Ferro
tem por objecto principal promover, apoiar e prestar serviços a cri-
anças, jovens, idosas e de uma maneira geral a pessoas em situação de
exclusão social, com preferência à população da freguesia do Ferro,
podendo criar e desenvolver entre outras, actividades de apoio à pri-
meira e segunda infância; apoio a crianças em idade escolar ao nível
de actividades lúdico-pedagógicas; apoio à terceira idade através de
alojamento, alimentação transporte, ocupação, animação, assistência
médica e enfermagem; apoio à população em geral através de progra-
mas de promoção e desenvolvimento social, cultural e desportivo;
promoção de acções conducentes à participação no desenvolvimento
integrado da comunidade local, actuando no âmbito da igualdade de
oportunidades entre homens e mulheres e da promoção da qualidade
de vida apoio a grupo desfavorecidos e vulneráveis ou em situação de
exclusão social nomeadamente proporcionando acções de formação
socioprofissional e acções de apoio directo à sua integração social.
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ARTIGO 11.º

1 � Os associados efectivos que tenham sido admitidos há menos
de um ano, não gozam dos direitos referidos nas alíneas b), c) e d) do
artigo 8.º, podendo no entanto assistir às reuniões de assembleia geral
mas sem direito a voto.

2 � Os associados efectivos só podem exercer direitos referidos
no artigo oitavo se tiverem em dia o pagamento das suas quotas.

3 � Não são elegíveis para corpos gerentes os associados que,
mediante processo judicial, tenham sido removidos dos cargos direc-
tivos da associação ou outra Associação particular de solidariedade
social, ou tenham sido declarados responsáveis por irregularidades
cometidas no exercício das suas funções.

Está conforme ao original.

22 de Setembro de 2004. � A Ajudante, Regina Maria Carinhas
Terenas Lino. 3000156333

INSTITUTO PARA A FORMAÇÃO NO DIREITO
INTERNACIONAL COMPARADO

Extracto

Certifico, nos termos do Código do Notariado que por escritura de
14 de Outubro de 2004, exarada a fl. 34 do livro de notas n.º 519-A
do 8.º Cartório Notarial do Porto, que foi constituída uma associação
sem fins lucrativos, denominada Instituto para a Formação no Direi-
to Internacional Comparado, com sede na Rua de Anselmo Braam-
camp, 229, nesta cidade do Porto, e cujo objecto consiste:

a) Troca de experiências, visando a modernização e desenvolvi-
mento da organização técnica dos associados;

b) A disponibilização aos associados de informação, metodologias
administrativas e do mercado, bem como de técnicas desenvolvidas e
aplicadas com sucesso;

c) O conhecimento pormenorizado da realidade da advocacia no
contexto nacional e internacional;

d) O acesso a tecnologias aplicáveis à prestação de serviços jurídicos;
e) A investigação, colaboração e debate sobre temas emergentes;
f) O apoio à implementação de parcerias para a execução de servi-

ços nas áreas de actuação dos associados;
g) A apresentação de propostas de acção às entidades representa-

tivas das profissões jurídicas em geral;
h) A cooperação e contribuição entre os membros associados vi-

sando a qualidade de vida, protecção do ambiente e desenvolvimento
global;

i) A organização de seminários, congressos, eventos e conferências;
j) A formação profissional e o aperfeiçoamento dos operadores do

direito e associados, tendo em conta o fenómeno da globalização;
k) A promoção e desenvolvimento da formação pessoal na área do

direito, possibilitando intercâmbio de conhecimentos entre Portugal,
Brasil e outros países, nomeadamente os de língua oficial portuguesa;

l) A cooperação com outras organizações ou associações nacio-
nais, regionais ou internacionais com interesses ou objectivos seme-
lhantes;

m) Convénios e parcerias com organizações não governamentais
(ONG) nacionais e estrangeiras.

São órgãos sociais do Instituto a assembleia geral, a direcção e o
conselho fiscal.

É certidão narrativa sob a forma de extracto, que vai conforme o
original na parte reproduzida.

14 de Outubro de 2004. � A Ajudante, Ana Maria Gonçalves
Lopes. 3000156719

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE FITOTERAPIA
CLÁSSICA

Extracto

Certifico que por escritura pública, outorgada em 20 de Outubro de
2004 no Cartório Notarial da Guarda, lavrada a partir de fl. 11 do
livro de notas para escrituras diversas n.º 71, foi constituída a associ-
ação denominada Associação Portuguesa de Fitoterapia Clássica, com
duração por tempo indeterminado, a contar da data da sua constitui-
ção e com sede na Rua do General Garcia Rosado, 14, 1.º, esquerdo,
freguesia de São Jorge de Arroios, concelho de Lisboa, tem por fim e
como objecto pugnar pela defesa da qualidade e prática do ensino,
investigação e inclusão das terapêuticas não convencionais (medici-

nas não convencionais), nomeadamente: fitoterapia naturopática,
fitologia, aromaterapia, botânica medicinal, flora medicinal lusófona,
fitoterapia tradicional do mundo lusófono, aromaterapia, osmosete-
rapia, fito-hidroterapia, fitopunctura, aromapunctura, etobotânica,
fitoterapia chinesa, fitoterapia tibetana, fitoterapia indiana (aiurvér-
dica e unani), fitoterapia árabe, medicinas tradicionais americanas,
africanas, europeias, asiáticas e da oceania, iridologia, diagnósticos ou
avaliações não convencionais, massagens, reflexologia, bromatologia,
hidroterapia, geoterapia, talassoterapia e todas as terapêuticas de hi-
giene e de acção psico-somática no âmbito da medicina natural e cujos
órgãos sociais são a assembleia geral, a direcção e o conselho fiscal.

Está conforme ao original.

20 de Outubro de 2004. � A Ajudante Principal, Maria Adelaide
Antunes Pereira Dias Ribeiro. 3000157166

ASSOCIAÇÃO IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLEIA
DE DEUS MISSIONÁRIA PRIMITIVA DA ÚLTIMA HORA

Certidão

Certifico narrativamente que, por escritura de 14 de Outubro do
ano 2004, lavrada a fls. 6 e seguintes do livro de notas para escrituras
diversas n.º 179-E do Cartório Notarial de Albufeira, foi constituída a
associação sem fins lucrativos, de carácter religioso e assistencial, com
duração por tempo indeterminado, com a denominação Associação
Igreja Evangélica Assembleia de Deus Missionária Primitiva da Últi-
ma Hora, com sede na Rua de Bento Caraça, 6, D, freguesia de Mon-
tenegro, concelho de Faro.

Mais certifico que a Associação tem por objectivo propagar o
Evangelho, propagar o estudo e divulgação da Bíblia Sagrada, prestar
assistência religiosa, social e cultural e realizar a obra missionária.

Os seus corpos directivos são a assembleia geral, a direcção e o
conselho fiscal.

Vai conforme o original.

14 de Outubro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Telma Maria
Coelho Neto Ellis. 3000157170

MAMA MATER � ASSOCIAÇÃO

Certifico que, por escritura de 22 de Outubro de 2004, lavrada com
início a fl. 149 do livro de notas para escrituras diversas n.º 556-F do
2.º Cartório Notarial de Sintra, foi constituída uma associação deno-
minada Mama Mater � Associação, com sede no Centro de Saúde da
Parede, na Rua de José Elias Garcia, 1057, na localidade e freguesia
da Parede, concelho de Cascais, tendo por objecto a associação de
profissionais de saúde, mães e apoiantes do aleitamento materno,
amamentação e grupos de apoio ao aleitamento materno.

Podem ser associados todas as pessoas, empresas, associações e
instituições, nos termos e condições de admissão previstas no arti-
go 9.º e das demais regras que vierem a ser estabelecidas em regula-
mento interno.

Serão excluídos da Associação, os associados que violarem grave e
culposamente os deveres no artigo 8.º, n.º 2, e demais deveres que os
estatutos e regulamento interno imponham, bem como os que tive-
rem sido declarados em estado de falência fraudulenta ou de insolvên-
cia ou tiverem sido demandados pela Associação, havendo sido con-
denados por decisão transitada em julgado, e ainda os que tiverem
cometido crime, que implique a suspensão de direitos civis.

Está conforme o original.

22 de Outubro de 2004. � O Notário, António José Tomás
Catalão. 3000157532

ASSOCIAÇÃO DE MEDICINA INTERNA EGAS MONIZ

Certifico que, por escritura de 19 de Outubro de 2004, lavrada a
fls. 11 e seguintes do livro n.º 392-J de escrituras diversas do 26.º Car-
tório Notarial de Lisboa, foi constituída uma associação com a deno-
minação Associação de Medicina Interna Egas Moniz, tem a sua sede
em Lisboa, na Rua da Junqueira, 126, Hospital Egas Moniz, 2.º piso,
com duração por tempo indeterminado e sem fins lucrativos, e tem
por objecto:

a) Apoiar e promover as actividades de investigação e estudo de
medicina, criando para isso subsídios e bolsas de estudo, ou patroci-
nando a sua concessão por outras entidades;
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b) Efectuar e organizar reuniões científicas, jornadas médicas de
nível nacional e internacional para apresentação e discussão de traba-
lhos realizados no domínio da medicina;

c) Efectuar e ou patrocinar estudos estatísticos, laboratoriais, clí-
nicos no âmbito da medicina, adquirindo se necessário material/apa-
relhos para investigações;

d) Contribuir para a promoção e actualização dos conhecimentos
médicos e demais pessoal de saúde em geral, concedendo subsídios ou
bolsas de estudo em centros nacionais ou estrangeiros e apoiando a
realização, designadamente de reuniões, jornadas e cursos;

e) Criar e dinamizar grupos de trabalho para o estudo e resolução
de problemas específicos;

f) Participar e fazer-se representar em congressos ou outras mani-
festações quer nacionais ou internacionais onde se discutam aspectos
que se prendam a esta ciência e outras afins;

g) Constituir-se como um centro de documentação e informação
sobre medicina e assegurar a publicação periódica e regular de um órgão
de informação médica da sociedade;

h) Promover a melhoria das condições de exercício de medicina
interna nos serviços hospitalares onde os internistas trabalham, no-
meadamente adquirindo material didáctico e pedagógico e de acesso a
novas tecnologias.

Constam da escritura como condições essenciais para a admissão,
exoneração e exclusão de associados, o seguinte:

Admissão de associados:
1 � Podem ser associadas todas as pessoas singulares maiores de

18 anos ou colectivas, nacionais ou estrangeiras.
2 � Os associados poderão ser efectivos, honorários ou beneméri-

tos:
a) Sócios beneméritos � as pessoas singulares ou colectivas que

tenham contribuído significativamente com donativos para a prosse-
cução do objecto da associação;

c) Sócios honorários � as pessoas singulares ou colectivas que te-
nham prestado serviços relevantes à associação.

Exoneração e exclusão de associados:
Perdem a qualidade de associados:
a) Os que solicitarem a sua exoneração, em carta dirigida ao pre-

sidente da associação;
b) Os que deixarem de cumprir os deveres referidos no artigo 8.º

dos estatutos; e
c) Os que atentarem, deliberadamente, contra os objectivos e atri-

buições da associação.

Vai conforme.

22 de Outubro de 2004. � A Ajudante, Ana Maria Rosa Gamito.
3000157754

PLANO 21 � ASSOCIAÇÃO CULTURAL

Certifico que, por escritura lavrada hoje de fl. 103 a fl. 103 v.º do
livro de notas para escrituras diversas n.º 272-H do 1.º Cartório No-
tarial de Cascais, a cargo do notário Luís Alvim Pinheiro Belchior,
foi constituída uma associação com a denominação em epígrafe, a
qual durará por tempo indeterminado a contar de hoje e tem a sua
sede na Rua de Moçambique, 30, 1.º, direito, em Lisboa.

A associação tem como fim a organização e produção de eventos
na área da cultura contemporânea, tais como espectáculos, conferên-
cias e exposições. Criação e edição de documentação de documenta-
ção escrita, visual e electrónica que promova a investigação reflexas
e o desenvolvimento das artes contemporâneas. Divulgação nacional
e internacional de actividades e projectos no âmbito das artes e cul-
tura. Estabelecimento de contactos e parecerias com instituições con-
géneres, nacionais e internacionais.

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

Podem ser associados os sócios fundadores, os efectivos e os ho-
norários.

Está conforme o original.

27 de Outubro de 2004. � O Notário, Luís Alvim Pinheiro Belchior.
3000158033

CLUBE PORTUGUÊS DO EPAGNEUL BERTON

Certifico que, por escritura lavrada em 29 de Outubro de 2004, de
fl. 44 a fl 44 v.º do livro de notas n.º 234-A do Cartório Notarial de
São Brás de Alportel, foi feita a alteração parcial dos estatutos da

associação denominada Clube Português do Epagneul Berton, quanto
ao artigo 1.º, n.º 2, o qual é o seguinte:

ARTIGO 1.º

2 � O CPEB tem a sua sede na Rua de João Augusto Saias, Casa
Dionísio, freguesia de Quelfes, concelho de Olhão, podendo a sede ser
deslocada para outro local por deliberação da assembleia geral.

29 de Outubro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Manuela
Martins Viegas Baptista Parreira. 3000158421

NOSARTE � ASSOCIAÇÃO PARA A PROMOÇÃO
DA ARTE E CULTURA

Extracto

Certifico, nos termos do artigo 100.º do Código do Notariado que,
por escritura de 5 de Novembro de 2004, exarada a fl. 42 do livro de
notas n.º 522-A do 8.º Cartório Notarial do Porto, que foi constitu-
ída uma associação sem fins lucrativos, denominada NOSARTE � As-
sociação para a Promoção da Arte e Cultura, com sede na Rua das
Orquídeas, 65, freguesia de Campo, concelho de Valongo, e cujo ob-
jecto consiste na promoção, realização e intercâmbio de manifesta-
ções culturais, no âmbito da dança, teatro e musica, bem como a
formação profissional, pesquisa e produção, sem fins lucrativos.

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

É certidão narrativa sob a forma de extracto, que vai conforme o
original na parte reproduzida.

5 de Novembro de 2004. � A Notária, Ana Paula Ferreira Neves
de Castro. 3000158504

IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLEIA DE DEUS
REDENTOR

Certifico que, por escritura de 28 de Outubro de 2004, lavrada no
1.º Cartório Notarial de Competência Especializada de Leiria, inicia-
da a fl. 92 do livro de notas para escrituras diversas n.º 228-A, foi
constituída uma associação com a denominação Igreja Evangélica
Assembleia de Deus Redentor, com sede na Rua de Dona Filipa de
Lencastre, lote 1, cave, direita, apartado 258, na cidade, freguesia e
concelho de Batalha, a qual tem como objecto:

a) Fins religiosos de exercício do culto e dos ritos de assistência
religiosa, de formação dos ministros do culto, demissionação e difu-
são da confissão professada e de ensino da religião.

b) Fins diversos dos religiosos, entre outros os de assistência e de
beneficência, de educação e de cultura.

Está conforme.

28 de Outubro de 2004. � O Notário, Diamantino Rodrigues
Matias. 3000158880

FÓRUM DO DESPORTO PORTUGUÊS

Certifico que, por escritura de 4 de Novembro de 2004, exarada a
fls. 40 e seguintes do livro de escrituras diversas n.º 215 J do 8.º Car-
tório Notarial de Lisboa, a associação com a denominação Fórum do
Desporto Português, com sede na FPV � Doca de Belém, freguesia
de Santa Maria de Belém, concelho de Lisboa, pessoa colectiva
n.º 504419617, mudou a sua sede para a Calçada do Marquês de Abran-
tes, 40, 2.º, direito, freguesia de Santos-o-Velho, concelho de Lisboa,
alterou o objecto da associação e em consequência, substituiu inte-
gralmente os estatutos.

Constitui objectivo da Associação o estudo dos problemas relacio-
nados com a organização e o desenvolvimento do desporto portu-
guês.

Os associados do FDP podem ser em número ilimitado e têm as
seguintes categorias: fundadores, ordinários e honorários. São associ-
ados fundadores as pessoas singulares, com reconhecido mérito na área
do desporto nacional, propostas como tal pelas federações desporti-
vas que outorgaram a escritura pública de constituição do FDP ou pelo
presidente da direcção. São igualmente associados fundadores as pes-
soas singulares que integraram os corpos gerentes da FDP até à pre-
sente data. São associados ordinários as pessoas singulares, com in-
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tervenção presente ou passada na área do desporto, propostas por
um mínimo de cinco sócios e que sejam admitidas como tal pela as-
sembleia geral. Os sucessores imediatos dos presidentes das federações
que outorgaram a escritura pública de constituição do FDP serão igual-
mente associados ordinários, se não forem associados fundadores. São
associados honorários as pessoas singulares, propostas pela direcção e
aceites pela assembleia geral que tenham prestado relevantes serviços
ao FDP ou ao desporto nacional.

Os associados que faltarem ao cumprimento das suas obrigações,
previstas nos estatutos, ou que por qualquer forma prejudiquem a
imagem ou os interesses do FDP, perderão essa qualidade, mediante
proposta da direcção, aprovada em assembleia geral.

Está conforme.

4 de Novembro de 2004. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
3000158909

CASA DA ARCA � ASSOCIAÇÃO DE PROTECÇÃO
ANIMAL

Extracto

Certifico que, por escritura de 3 de Novembro de 2004, exarada a
fl. 65 do livro de notas para escrituras diversas n.º 104-E do Cartório
Notarial de Oliveira do Bairro, foi constituída a associação em epí-
grafe, sem fins lucrativos, com sede no lugar de Venda do Cego, fre-
guesia de Cernache, concelho de Coimbra, com o cartão provisório
de identificação nº P 506993868 (actividade n.º 91333) e a qual tem
por objectivo promover a protecção animal, abrigo de animais aban-
donados, reencaminhamento para famílias de acolhimento, debate e
educação da comunidade para a protecção dos animais, elaboração de
pareceres jurídicos sobre o direito e direitos dos animais.

Está conforme.

3 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Pereira dos Santos Neves Gaspar. 3000158930

ASSOCIAÇÃO DE JOGADORES DE MINIGOLFE DO PORTO
(designada abreviadamente A. J. M. P.)

Sede: Avenida de D. Carlos I, Passeio Alegre, freguesia da Foz
do Douro, concelho do Porto

Certifico que por escritura de 9 de Novembro do ano 2004, la-
vrada a fls. 114 e seguintes do livro de notas para escrituras diver-
sas n.º 215-F do 2.º Cartório da Secretaria Notarial de Matosinhos,
foi constituída uma associação com a denominação e sede em epí-
grafe.

A referida associação tem como objecto representar os praticantes
de minigolfe e suas variantes na Federação Portuguesa de Minigolfe.

São órgãos da associação a assembleia geral, a direcção e o conse-
lho fiscal. A mesa da assembleia geral é constituída por um presiden-
te, um vice-presidente e um secretário. A direcção é constituída por
um presidente, um vice-presidente, um secretário, um tesoureiro e um
vogal. O conselho fiscal é composto por um presidente, um secretá-
rio e um relator.

Está conforme.

9 de Novembro de 2004. � A Ajudante, Rosa Maria Martins da
Cunha Gonçalves Magalhães. 3000159045

NUISIS ZOBOP � ASSOCIAÇÃO CULTURAL
DE CRIAÇÃO, INVESTIGAÇÃO E FORMAÇÃO
NO DOMÍNIO DAS ARTES PERFORMATIVAS

Certifico que, pela escritura outorgada no 6.º Cartório Notarial do
Porto no dia 11 de Novembro de 2004 no livro de escrituras diversas
n.º 130-B, a fl. 2, foi constituída a associação denominada Nuisis
Zobop � Associação Cultural de Criação, Investigação e Formação
no Domínio das Artes Performativas, com sede na Rua de São João
de Brito, 439, 2.º, esquerdo, frente, Porto, tendo por objecto promo-
ver de forma sistemática e coerente, a investigação, a formação e a
criação no domínio das artes performativas, assumindo-se como um
projecto inovador tanto a nível de conteúdos como de processos;

entende-se a investigação como o desenvolvimento e a consolidação
de novos processos de trabalho para o performer, tanto através de
uma prática exigente, como de uma reflexão teórica não divorciada
da realidade quotidiana da praxis performativa; entende-se a criação
como a produção de objectos cénicos que corporifiquem o modo de
ser e a especificidade artística dos membros da associação; entende-se
a formação como interna e contínua, e como externa, implicando
esta última a programação de seminários para o público em geral,
bem como a criação de condições para que os membros da associação
possam efectuar acções pessoais de formação segundo os seus desejos
e necessidades. Podem ser associados quaisquer pessoas singulares ou
colectivas que se identifiquem com os seus fins e se proponham co-
laborar nos seus objectivos.

São órgãos da Associação a assembleia geral, a direcção e o conse-
lho fiscal. Os membros dos órgãos sociais são eleitos simultaneamen-
te, em lista única e por maioria, para um mandato de cinco anos.

11 de Novembro de 2004. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
3000159239

INFANTÁRIO E JARDIM INFANTIL DA ESCOLA
PREPARATÓRIA DE PESO DA RÉGUA

Certifico narrativamente que, por escritura outorgada no dia 11 de
Novembro de 2004, exarada de fl. 120 a fl. 120 v.º do livro de notas
para escrituras diversas n.º 175-A do Cartório Notarial de Peso da
Régua, a cargo do notário licenciado Fernando Manuel Cardoso de
Sousa, foi lavrada a escritura de alteração de estatutos da associação
Infantário e Jardim Infantil da Escola Preparatória de Peso da Régua
com sede na Avenida do Dr. Antão de Carvalho, freguesia e concelho
de Peso da Régua, pessoa colectiva n.º 501400753, no sentido de
proceder à alteração total dos estatutos, entre eles a denominação e
objecto que passará a ser O Baguinho, com objectivos no apoio a
crianças nas valências de creche, infantário e apoio a centro de acti-
vidades livres; apoio à terceira idade; apoio a crianças com necessida-
des educativas especiais.

Está conforme.

11 de Novembro de 2004. � A Ajudante, Sílvia Maria Pinto
Marinho. 3000159381

ASSOCIAÇÃO PADROEIRO DE SÃO CARLOS

Certifico que, por escritura lavrada no Cartório Notarial da Sertã,
a cargo da notária Paula Cristina Baptista Valentim, no dia 11 de
Novembro de 2004, a fl. 23 do livro n.º 13-E, foi constituída por
tempo indeterminado a contar daquele dia 11 uma associação, sem
fins lucrativos, que adoptou a denominação em epígrafe, com a sede
no lugar de Isna de São Carlos, freguesia de Várzea dos Cavaleiros,
concelho de Sertã. Que a associação tem por objecto a promoção,
desenvolvimento e prática da acção desportiva e social, promovendo
os costumes, a convivência e o espírito desportivo.

Podem ser associados efectivos da associação as pessoas singulares
ou colectivas que utilizem ou promovam os fins da associação e que
desenvolvam uma actividade útil à realização dos objectivos sociais.

São órgãos da Associação a mesa da assembleia geral, a direcção e
o conselho fiscal.

As receitas da associação são constituídas por subsídios, legados e
heranças, receitas da quotização mensal dos sócios, doações de enti-
dades públicas e privadas, bem como de rendimentos de bens próprios
ou quaisquer outras receitas.

12 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Aldina Dias
David Fernandes Pereira Horta. 3000159609

ASSOCIAÇÃO CASA DO MENINO JESUS

Alteração parcial aos estatutos

Certifico narrativamente, por escritura de hoje, exarada a fls. 114
e seguintes do livro de notas n.º 151 do Cartório Notarial da Covilhã,
a cargo do notário licenciado Joaquim Mendes Sequeira, foi lavrada
uma escritura de alteração parcial dos estatutos da associação sob a
denominação Associação Casa do Menino Jesus, com sede na Rua de
Vasco da Gama, 96, freguesia de São Pedro, concelho da Covilhã,
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número de identificação de pessoa colectiva 500998221, quanto aos
artigos 1.º, 8.º, 15.º, 20.º, 25.º e 27.º, que ficam com a seguinte redac-
ção:

ARTIGO 1.º

A Casa do Menino Jesus é uma instituição privada de solidariedade
social, que tem por base uma associação de pessoas, com sede própria
na Rua de Vasco da Gama, 96, na Covilhã, legítima sucedânea da
Associação das Florinhas da Rua e Creche do Menino Jesus, sua pri-
mitiva designação, fundada em 18 de Junho de 1918 e que por alte-
ração dos estatutos aprovados por despacho ministerial de 12 de Ju-
lho de 1969 adoptou a designação actual de âmbito regional.

ARTIGO 8.º

Os sócios efectivos têm direitos:
a) A tomar parte nas reuniões da assembleia geral;
b) A eleger e serem eleitos para cargos sociais;
c) A requerer a convocação extraordinária da assembleia mediante

requerimento de um décimo do número de sócios da associação.

ARTIGO 15.º

Durante o mês de Dezembro referido no artigo 14.º e até três dias
antes da realização da assembleia geral eleitoral, poderão ser apresen-
tadas listas concorrentes aos corpos sociais através de entrega na
secretaria e dirigidas ao presidente da mesa da assembleia geral. Com-
pete ao presidente da mesa da assembleia geral decidir da aceitação
das listas, mesmo que nelas constem elementos com mais de dois
mandatos consecutivos. Só em caso de não apresentação de listas no
prazo estipulado, o presidente da mesa da assembleia geral poderá
aceitar a apresentação de listas no início da assembleia.

ARTIGO 20.º

As listas para as eleições de corpos gerentes conterão nomes para
provimento nos cargos e, eventualmente, nomes de suplentes em
número que se considere razoável.

ARTIGO 25.º

A assembleia geral só poderá funcionar, em primeira convocação,
com mais de metade dos sócios efectivos e uma hora depois com
qualquer número.

ARTIGO 27.º

A assembleia geral reunirá obrigatoriamente em Dezembro último
de cada triénio para eleição dos corpos gerentes. Em cada ano civil,
reunirá até 15 de Novembro para apreciação do orçamento e do pla-
no de acção para o ano seguinte e em Março de cada ano civil para
apreciação de contas e relatório dos trabalhos efectuados e relatório
do conselho fiscal.

Está conforme ao original.

8 de Novembro de 2004. � A Ajudante Principal, Maria de Lurdes
Silva Pires Amaral. 3000159753

GRUPO DESPORTIVO E CULTURAL CRISTINA

Certifico que, por escritura outorgada hoje e exarada a fls. 40 e
seguintes do livro de notas para escrituras diversas n.º 346-B do
1.º Cartório Notarial de Barcelos, foi constituída uma associação de-
nominada Grupo Desportivo e Cultural Cristina, com sede na Rua da
Imaculada Conceição, 27, freguesia de Arcozelo, concelho de Barce-
los, tendo por objecto a promoção de actividades desportivas e de
actividades culturais de âmbito desportivo.

Está conforme o original.

11 de Novembro de 2004. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
3000159882

DOIS PONTOS � ASSOCIAÇÃO CULTURAL

Extracto

Certifico, nos termos do artigo 100.º do Código do Notariado, que,
por escritura de 23 de Novembro de 2004, exarada a fl. 57 do livro
de notas n.º 525-A, do 8.º Cartório Notarial do Porto, foi constituída
uma associação sem fins lucrativos denominada Dois Pontos � As-
sociação Cultural, com sede na Rua da Constituição, 85, 3.º, direito,
freguesia do Bonfim, da cidade do Porto, e cujo objecto consiste em

organizar debates e encontros, promover acções de formação e pro-
duzir eventos culturais, nomeadamente espectáculos de teatro, dança
e música, com o objectivo de fomentar o diálogo entre os agentes
culturais.

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

É certidão narrativa sob a forma de extracto, que vai conforme o
original na parte reproduzida.

24 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da
Conceição Bessa Moreira de Sousa. 3000159930

ASSOCIAÇÃO DE PESCADORES
DA HERDADE DE CADOUÇOS

Certifico, narrativamente, que, por escritura outorgada no Cartó-
rio Notarial de Ovar, a cargo da notária licenciada Maria de Fátima
Teixeira da Costa Barreira, em 16 de Novembro de 2004 e lavrada a
fls. 74 e seguintes do livro n.º 644-B, foi fundada uma associação
denominada Associação de Pescadores da Herdade de Cadouços, com
sede na Herdade de Cadouços, Aldeia de Água Travessa, freguesia de
Bemposta, concelho de Abrantes, a qual tem o seguinte objecto: in-
crementar, desenvolver, divulgar e explorar junto dos associados e
demais praticantes da pesca, o gosto pela pesca desportiva, em todas
as suas vertentes como actividade lúdica, cultural, ambiental e ecoló-
gica. Contribuir para protecção, conservação e fomento das espécies
piscícolas, bem como colabora activamente na fiscalização e denún-
cia de agentes poluidores das águas interiores portuguesas.

Está conforme o original.

17 de Novembro de 2004. � A Ajudante, Elisa Maria Peça
Rodrigues Oliveira Elvas. 3000159952

CASA DO SPORT LISBOA E BENFICA
EM CABECEIRAS DE BASTO

Certifico, narrativamente, que, no dia 24 de Novembro de 2004,
por escritura exarada no Cartório Notarial de Cabeceiras de Basto, a
cargo da notária Blandina Maria da Silva Soares, de fls. 54 e seguintes
do livro de notas para escrituras diversas n.º 125-C, foi celebrada uma
escritura de constituição de associação, sob a denominação Casa do
Sport, Lisboa e Benfica em Cabeceiras de Basto, com sede no lugar e
freguesia de Refojos, concelho de Cabeceiras de Basto, que tem como
objectivos promover as relações de convívio social, nomeadamente
as de cariz cultural, desportiva e recreativo, entre os seus sócios e
muitos especialmente:

1.º Promover a defesa do bom nome, prestígio e interesse do Sport
Lisboa e Benfica.

2.º Contribuir localmente para as boas relações do Sport Lisboa e
Benfica com os outros clubes desportivos e demais entidades.

3.º Fomentar o benfiquismo, inclusivamente, no âmbito da capta-
ção de sócios para o Sport Lisboa e Benfica.

4.º Manter a mais estreita colaboração e solidariedade com o Sport
Lisboa e Benfica, com respeito pelos seus estatutos, regulamentos e
deliberações pertinentes.

São órgãos da associação a assembleia geral, a direcção e o conce-
lho fiscal.

Está conforme ao original, nada havendo, na parte omitida, em
contrário ao que nesta se narra.

24 de Novembro de 2004. � A Ajudante, Albina Francisca Antunes
Fernandes Mendonça da Assunção. 3000160033

CLUBE DE CAÇADORES OS INTERESSADOS

Certifico que, por escritura lavrada no dia 22 de Novembro de
2004, de fl. 114 a fl. 114 v.º do livro de notas para escrituras diver-
sas n.º 522-D e documento complementar, no Cartório Notarial de
Coruche, foi constituída por tempo indeterminado uma associação
particular, sem fins lucrativos nos seguintes termos:

ARTIGO 1.º

A Associação denomina-se Clube de Caçadores Os Interessados, tem
a sua sede na Rua das Escolas, 18, localidade sede de freguesia de San-
tana do Mato, concelho de Coruche, e durará por tempo indetermi-
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nado, dela podendo fazer parte um número ilimitado de indivíduos,
desde que dotados de capacidade jurídica e desde que não inibidos do
direito de caçar.

ARTIGO 2.º

A associação tem por objecto social, a criação e administração de
zonas de caça associativas, fomento e conservação de fauna cinegé-
tica e promover o convívio entre caçadores e defender os interesses
dos associados.

ARTIGO 3.º

Para a prossecução do seu objecto a associação pode administrar
zonas de regime cinegético especial, constituir e administrar campos
de treino de tiro e de cães de caça e explorações de caça em cativei-
ro, representar e defender os interesses dos associados nas matérias
relacionadas com o objecto associativo, cooperar com entidades na-
cionais e estrangeiras nas matérias de interesse da associação.

ARTIGO 4.º

Os sócios contribuirão mensalmente com uma quota em montante
a definir em assembleia-geral.

ARTIGO 5.º

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

§ único. Os titulares dos órgãos da associação são eleitos em as-
sembleia geral, convocada para o efeito, por meio de listas elabora-
das, pelos associados, a apresentar ao presidente da mesa da assem-
bleia geral no início da mesma, por períodos de dois anos sendo
permitida a reeleição uma ou mais vezes.

ARTIGO 6.º

A assembleia geral é o órgão máximo da associação, sendo com-
posta pela totalidade dos associados, que elegerão os três elementos
que comporão a mesa da assembleia, sendo um o presidente, um vo-
gal e um secretário.

1 � A assembleia geral não pode deliberar, sem que estejam pre-
sentes pelo menos três quartos dos associados.

2 � Uma vez convocada, se à hora marcada para a realização da
mesma não estiverem presentes metade dos associados, esta poderá
reunir uma hora depois da que foi designada na convocatória, com
qualquer número de associados que não seja inferior a um quinto do
seu número total.

3 � As deliberações em assembleia geral, serão tomadas por mai-
oria dos votos dos associados presentes.

4 � Haverá anualmente lugar a uma assembleia geral ordinária que
se destina a efectuar uma análise da actividade associativa, das previ-
sões das actividades para os anos seguintes e ainda para a apresenta-
ção das contas do exercício e sua aprovação.

5 � Independentemente da assembleia geral ordinária, haverá lu-
gar as assembleias gerais extraordinárias que forem necessárias se
convocadas regularmente, pelo presidente da mesa da assembleia ge-
ral por sua iniciativa, por iniciativa do presidente da direcção, ou de
um número de associados não inferior a um quinto dos que compõem
a associação.

6 � As assembleias gerais são convocadas por meio de aviso pos-
tal dirigido a cada associado com pelo menos 15 dias de antecedência,
devendo o mesmo conter sob pena de nulidade, os assuntos constan-
tes da ordem de trabalhos, o dia, local e hora em que a reunião terá
lugar.

7 � Compete unicamente à assembleia geral, sob proposta da di-
recção, proceder à exclusão de qualquer associado, ou aplicar-lhe pena
de suspensão dos direitos associativos por período igual ou superior a
um ano.

8 � Compete à assembleia geral, sob proposta da direcção proce-
der à aprovação:

a) Qualquer alteração aos estatutos;
b) Do regulamento interno.
§ único. Estando presente a totalidade dos associados a ordem dos

trabalhos pode ser alterada se por unanimidade assim for deliberado.

ARTIGO 7.º

1 � A direcção da associação é composta por três associados, eleitos
em assembleia geral, sendo um o presidente, um o secretário e outro
o tesoureiro.

2 � É a direcção quem representa a associação quer activa quer
passivamente.

3 � Para obrigar validamente a associação é necessária a assinatu-
ra conjunta do presidente da direcção e de um dos outros dois ele-
mentos da direcção.

§ único. Na falta de direcção validamente eleita ou de impedimen-
to dos seus membros, a Associação será representada pelo presidente
da mesa da assembleia geral.

4 � São competências da direcção:
a) Gerir a actividade corrente da associação;
b) Representar a associação em todos os actos e contratos;
c) Definir as linhas mestras da orientação da associação no que

concerne ao fomento do exercício cinegético, aos moldes em que
poderá ser exercido o tiro desportivo e exercida a pesca;

d) Receber as quotizações dos associados conforme vier a ser defi-
nido em regulamento a aprovar em assembleia geral, ou em delibera-
ção desta;

e) Efectuar a escrituração, elaborar as contas, orçamentos e balan-
ço do exercício anual e apresentá-los ao conselho fiscal e à assem-
bleia geral para apreciação e votação dos associados;

f) Propor à assembleia geral o aumento ou redução de quotas;
g) Aplicar sanções disciplinares aos sócios que infrinjam o estatuto

da associação ou o seu regulamento interno;
h) Aceitar dádivas ou heranças;
i) Requerer subsídios a entidades públicas ou privadas.

ARTIGO 8.º

O conselho fiscal é composto por um presidente um vogal e um
secretário.

1 � Compete ao conselho fiscal analisar regularmente as contas
da associação, elaborando um relatório mensal com o parecer das
mesmas.

2 � Compete igualmente ao conselho fiscal a elaboração de um
relatório anual e parecer às contas e balanço apresentados pela direc-
ção aos associados na assembleia geral, a efectuar para apresentação
e aprovação das mesmas.

3 � O presidente do conselho fiscal deverá dar a conhecer aos
associados, na assembleia-geral, qual a análise e o parecer daquele
conselho às contas apresentadas pela direcção.

4 � Compete ainda ao presidente do conselho fiscal dar a conhe-
cer aos associados, na assembleia geral qual o parecer do conselho à
proposta de orçamento para o exercício seguinte que a direcção ve-
nha a apresentar.

5 � É dever vinculativo do presidente do conselho fiscal comuni-
car ao presidente da mesa da assembleia geral de imediato qualquer
irregularidade que detecte nas contas da Associação, devendo a comu-
nicação ser acompanhada de relatório sucinto da irregularidade detec-
tada.

ARTIGO 9.º

1 � A associação poderá vir a extinguir-se se por qualquer motivo
assim for decidido em assembleia geral por uma maioria de três quar-
tos dos associados.

2 � A deliberação que determine a extinção determinará qual o
destino dos bens que fazem parte do património da Associação.

Disposição transitória

Até a realização da assembleia geral para eleição dos órgãos sociais,
que terá lugar no mês de Junho de 2005, a associação ora constituída
será representada activa ou passivamente pelos seus associados consti-
tuintes que ficam desde já autorizados a executar tarefas e a desenvol-
ver actividades para o cumprimento do objecto da Associação.

Está conforme.

22 de Novembro de 2004. � O Escriturário Superior, Joaquim
Caçador Ribeiro. 3000160043

CLUBE DE CAÇA E PESCA DE REDONDO

Alteração de estatutos

Certifico que, a fl. 82 do livro de notas para escrituras diversas
n.º 170-D do Cartório Notarial de Reguengos de Monsaraz, se encon-
tra exarada uma escritura com data de hoje, pela qual foram alterados
os estatutos da associação Clube de Caça e Pesca de Redondo, no que
respeita à redacção do seu artigo segundo:

A associação tem por objecto promover o associativismo cinegé-
tico, com finalidade de gerir zonas de caça associativas ou munici-
pais; fomentar a prática da caça e da pesca de acordo com o cumpri-
mento estrito da legislação e das normas legais em vigor; ter finalidade
recreativa e formativa dos caçadores e pescadores contribuindo para
o fomento e protecção da fauna cinegética e piscatória.

18 de Novembro de 2004. � O Notário, Luís Germano Beato de
Oliveira Meruje. 3000160047
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CIDADÃOS DO MUNDO ASSOCIAÇÃO

Extracto de associação

Certifico que, por escritura lavrada no Cartório Notarial de Águeda
no dia 6 de Dezembro de 2004, exarada a fls. 14 e seguintes do livro
de notas para escrituras diversas n.º 279-H, foi constituída uma asso-
ciação sem fins lucrativos com a denominação Cidadãos do Mundo
Associação, com sede na Rua de Gago Coutinho, 6, da freguesia de
Santa Maria e São Miguel, concelho de Sintra, que tem por objecto
entre outros a promoção dos direitos humanos, individuais e cívicos
dos grupos mais vulneráveis, incentivar e intervir nas relações entre
as pessoas e os povos. Os órgãos sociais eleitos trienalmente são a
assembleia geral, o conselho directivo, o conselho consultivo e o
conselho fiscal.

A assembleia geral presidida pela mesa composta de um presidente,
um secretário e um vogal.

O conselho directivo é composta por um presidente, um vice-
-presidente, e três vogais, um dos quais exercerá a função de tesourei-
ro e outro de secretário.

O conselho consultivo é composto por um número impar de mem-
bros máximo de 15 e nele deverão ter assento individualidades de
reconhecido mérito.

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

Está conforme.

6 de Dezembro de 2004. � A Ajudante, Adélia Maria Liz Marques
de Castilho. 3000161146

ASSOCIAÇÃO DE CAÇADORES DA QUINTA
 DAS CAROCHAS

Certifico que, por escritura de 15 de Novembro de 2004, exarada
a fls. 58 e seguintes do livro de notas para escrituras diversas n.º 279-
-D do Cartório Notarial de Beja, foi constituída uma associação com
a denominação de Associação de Caçadores da Quinta das Carochas,
com sede na Quinta das Carochas, na freguesia e concelho de Mérto-
la, tem por objecto gerir zonas de caça de interesse associativo ou
participar na gestão de zonas de caça de interesse nacional ou muni-
cipal e promover acção recreativa e formativa dos caçadores, contri-
buindo para o fomento dos recursos cinegéticos e para a prática or-
denada e melhoria do exercício de caça; fomentar e zelar pelo
cumprimento das normas legais sobre a caça; promover ou apoiar
cursos ou outras acções de defesa de todos os interesses relacionados
com o exercício da caça e do tiro e, em geral, desenvolver o despor-
to, a cultura e o recreio e, ainda o fomento e a prática da pesca des-
portiva sem fins lucrativos; procurar harmonizar os interesses dos
caçadores com os dos proprietários, agricultores, produtores flores-
tais ou outros interessados na conservação da fauna, preconizando as
acções que para o efeito tenham por conveniente. Podem ser associ-
ados todos os indivíduos admitidos pelos órgãos da Associação, medi-
ante o pagamento de uma jóia inicial e de uma quota mensal, em
dinheiro, de montantes a fixar em assembleia geral.

15 de Novembro de 2004. � A Ajudante, Ana Rosa Almeida
Panasqueira Sota. 3000160213

ASSOCIAÇÃO CULTURAL, DESPORTIVA E RECREATIVA
DOS ESPORÕES

Certifico, que hoje foi outorgada no Cartório Notarial de Tranco-
so de fls. 81 e 81 v.º do livro de notas para escrituras diversas n.º 72-
-C, escritura de constituição de associação, da associação denominada
de Associação Cultural, Desportiva e Recreativa dos Esporões, núme-
ro de identificação de pessoa colectiva P 507087666, com sede na
povoação dos Esporões, freguesia de Moreira de Rei, do concelho de
Trancoso, com o objecto de: fomento do desenvolvimento no des-
porto, cultura e no recreio. promoção e realização de eventos e ac-
tividades de carácter lúdico-cultural. Apoiar a infância e terceira ida-
de e melhoramentos em geral para a freguesia.

Está conforme.

25 de Novembro de 2004. � A Ajudante, Ana Maria dos Santos
Ramos. 3000160305

CLUBE DE CAÇA E PESCA DOS PALHEIROS

Certifico, narrativamente, que, no dia 22 dois de Novembro de
2004, no Cartório Notarial de Tavira, foi outorgada uma escritura de
alteração de estatutos de associação, denominada Clube de Caça e Pesca
dos Palheiros, tem a sua sede em Cruz dos Colos, freguesia de Santa
Maria, concelho de Tavira, número de identificação de pessoa colec-
tiva 504931725, lavrada de fls. 45 a 45 v.º do livro de notas para
escrituras diversas n.º 219-B, do Cartório Notarial de Tavira, a cargo
do notário licenciado Joaquim Augusto Lucas da Silva; na qual alte-
ram os artigos 2.º, 4.º e 8.º dos estatutos da associação, que passam a
ter a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

O clube não tem fins lucrativos e tem como objectivo:
a) A gestão de zonas de caça associativas e municipais;
b) A constituição de campos de treino de caça;
c) Concursos de pesca desportiva;
d) Promoção de caçadas;
e) Concursos de tiro, com chumbo;
f) Concursos e exposições caninas;
g) Criação de espécies cinegéticas em cativeiro;
h) Fomentar e zelar pelo cumprimento das normas legais sobre a

caça;
i) Contribuir para o fomento dos recursos cinegéticos e para a

prática ordenada e melhoria do exercício da caça.

ARTIGO 4.º

Podem ser sócios os indivíduos de ambos os sexos, juridicamente
capazes, que não causem riscos ou dificuldades à consecução das fina-
lidades e objectivos do clube e aceitem os estatutos e o regulamento
geral interno.

A qualidade de associado não é transmissível, quer por acto entre
vivos, quer por sucessão; à excepção de pai para filho e sogro para
genro; o associado não pode incumbir outrem de exercer os seus di-
reitos pessoais.

ARTIGO 8.º

Constituem património do clube todos os bens que integram ou
venham a integrar o seu activo, as quotas dos sócios e quaisquer fi-
nanciamentos que tenham por objectivo o aumento da qualidade de
exploração.

Todos os serviços prestados pelos sócios ao clube, serão a titulo
voluntariado e nunca remunerados.

O associado que por qualquer forma deixar de pertencer ao clube
não tem o direito de repetir as quotizações que haja pago e perde o
direito ao património social, sem prejuízo da sua responsabilidade por
todas as prestações relativas ao tempo em que foi membro do clube.

22 de Novembro de 2004. � O Notário, Joaquim Augusto Lucas
da Silva. 3000160307

CICLO-ASES � GRUPO DE CICLOTURISMO
DE FAZENDAS DE ALMEIRIM

Certifico, que por escritura de 2 de Dezembro de 2004, lavrada a
fl. 37 e seguintes do livro de notas para escrituras diversas n.º 211-I,
do 2.º Cartório Notarial de Tomar, foi constituída a associação que
adopta a denominação de Ciclo-Ases � Grupo de Cicloturismo de
Fazendas de Almeirim, com sede no lugar e freguesia de Fazendas de
Almeirim, concelho de Almeirim e tem por objecto:

A promoção e divulgação de cicloturismo

Está conforme.

3 de Dezembro de 2004. � O Escriturário Superior, Manuel Mendes
Lourenço. 3000160539

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DOS NUTRICIONISTAS

Extracto

Certifico que, por escritura de 2 de Dezembro de 2004, exarada de
fls. 76 a 77 do competente livro n.º 36-A, do 1.º Cartório Notarial
de Competência Especializada de Viseu, foram alterados os estatutos
da associação com a denominação em epígrafe, com sede na Rua de
João das Regras, 284, no Porto, constituída por escritura pública de
23 de Julho de 1982, iniciada a fls. 13 do livro n.º 75- do 8.º Cartório
Notarial do Porto, cujos estatutos foram totalmente alterados por
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escritura pública de 7 de Novembro 1996, iniciada a fls. 6 v.º do livro
n.º 92-G, do 1.º Cartório Notarial do Porto, alterando a redacção do
artigo 7.º nos termos seguintes:

ARTIGO 7.º

1 � Podem ser membros da associação todos os licenciados em
ciências da nutrição por universidade portuguesa ou estrangeira desde
que, neste último caso, o curso seja reconhecido por universidade
pública portuguesa. Podem também inscrever-se na associação deten-
tores de outra licenciatura, desde que comprovada pela direcção da
associação portuguesa de nutricionistas a sua equivalência curricular
para o desempenho da profissão de nutricionista.

2 � Assim, quando no panorama académico nacional exista licen-
ciatura diversa que possa preencher os critérios de equivalência curri-
cular mencionados no número um deste artigo, a direcção da APN
nomeará uma comissão a quem solicitará parecer. Este parecer ava-
liará a equivalência da estrutura curricular do curso analisado, para o
desempenho da profissão de nutricionista, devendo ser positivo ou
negativo.

A Comissão será constituída por número ímpar de associados, nunca
inferior a cinco, de reconhecido valor e mérito entre os seus pares e
representativos de diferentes áreas de actuação do Nutricionista, bem
como de estabelecimentos de ensino com licenciatura já comprovada.

De conformidade com o original.

2 de Dezembro de 2004. � A Notária, (Assinatura ilegível.)
3000160668

ASSOCIAÇÃO DE CAÇADORES DA SERRA DE AIRÓ

Certifico, que por escritura outorgada em 7 de Dezembro de 2004,
exarada de fls. 22 a 22 v.º do livro de notas n.º 777-D, a cargo da
notária Aida Manuela Rocha de Sousa, foram alterados os estatutos
da associação com a denominação em epígrafe, com sede no lugar de
Painçal, freguesia de Airó, concelho de Barcelos, quanto ao seu ob-
jecto, que passa a ser o seguinte: a Associação de Caçadores da Serra
de Airó tem por objectivo gerir zonas de caça de interesse associati-
vo ou participar na gestão de zonas de caça de interesse nacional ou
municipal e deverá prosseguir, designadamente, os seguintes fins: ter
finalidade recreativa e formativa dos caçadores, contribuindo para o
fomento dos recursos cinegéticos e para a prática ordenada e melho-
ria do exercício da caça; fomentar e zelar pelo cumprimento das
normas legais sobre a caça; promover ou apoiar cursos ou outras ac-
ções de formação tendentes à apresentação dos candidatos associados
aos exames para obtenção de carta de caçador; promover ou apoiar
cursos ou outras acções de formação ou reciclagem sobre gestão de
zonas de caça e conservação da fauna e dos seus habitats; procurar
harmonizar os interesses dos caçadores com os dos proprietários,
agricultores, produtores florestais ou outros interessados na conser-
vação da fauna, preconizando as acções que para o deito tenham por
convenientes. A pesca, sua exploração e gestão de Concessões de Pesca
Desportiva e outras actividades de ordenamento aquícola.

Está conforme o original.

7 de Dezembro de 2004. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
3000160871

INDEPENDENT WINE-GROWERS ASSOCIATION
(ASSOCIAÇÃO)

Extracto

Certifico que por escritura outorgada em 5 de Novembro de 2004,
exarada a fls. 146 e seguintes do livro de escrituras diversas n.º 79-B,
do 1.º Cartório Notarial de Competência Especializada do Porto, a
cargo da notária Sandra Marisa Teixeira Bretes Vitorino, foi consti-
tuída uma associação denominada de Independent Wine-Growers As-
sociation (Associação), com sede na Avenida da Boavista, 1607, 5.º
direito, freguesia de Lordelo do Ouro, concelho do Porto, número de
identificação de pessoa colectiva P 506804208 com o seguinte ob-
jecto:

Promoção e consolidação de uma rede de viticultores, criadores de
vinhos de qualidade de várias regiões vitícolas de Portugal.

Está conforme.

5 de Novembro de 2004. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
3000160872

CLUBE DE CAÇA E PESCA DO VALE DE SEDA

Certifico, que de fls. 83 a 83 v.º, do livro de notas para escrituras
diversas n.º 18-B, do Cartório Notarial de Fronteira, se encontra exa-
rada uma escritura com a data de hoje, pela qual foi constituída a
associação com a denominação de Clube de Caça e Pesca do Vale de
Seda, que fica com a sua sede no Vale de Seda, Apartado 226, Fron-
teira, e tem por fim gerir zonas de caça de interesse associativo e
participar na gestão de zonas de caça de interesse municipal e nacio-
nal, defesa e desenvolvimento da actividade cinegética, ar livre, pes-
ca, treino de cães, exploração da caça em cativeiro e campo de tiro.

São órgãos da associação: a assembleia geral; a direcção e o conse-
lho fiscal.

7 de Dezembro de 2004. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
3000160883

LIGA DOS AMIGOS DA FUNDAÇÃO CÓNEGO FILIPE
DE FIGUEIREDO

Certifico que por escritura de 4 de Dezembro de 2004, lavrada a
fl. 139, do livro 222-A, do Cartório Notarial de Estarreja, foi cons-
tituída uma associação com a denominação de Liga dos Amigos da
Fundação Cónego Filipe de Figueiredo, com sede na Rua de Dr. Ma-
nuel de Andrade, 4, freguesia de Beduido, concelho de Estarreja.

A associação tem como objecto social o apoio a vários aspectos
da vida da Fundação, nas vertentes económico financeira, seja na
captação de receitas, seja na captação de património, através de amigos
e benfeitores, e nas vertentes humanitária e social.

A liga é uma associação de interesse e utilidade públicas, sem fins
lucrativos, constituída por tempo indeterminado.

São órgãos da associação:
Assembleia geral;
Direcção.
Conselho fiscal.
A assembleia geral é dirigida pela mesa da assembleia geral, com-

posta por um presidente, um vice-presidente e um secretário.
A Direcção é composta por cinco membros e dois substitutos (pre-

sidente, vice-presidente, tesoureiro, secretário, e um vogal).
O conselho fiscal, é composto por um presidente, um secretário e

um relator.

Está conforme o original.

7 de Dezembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Teresa Dias
Couto Rodrigues. 3000160917

ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DE CAÇA E PESCA
DE CEBOLAIS DE CIMA

Certifico que por escritura de 29 de Novembro de 2004, lavrada a
fls. 13 e seguintes, do respectivo livro de notas n.º 232-E, do 2.º Car-
tório Notarial de Castelo Branco, a cargo da notária licenciada, Ma-
ria Fernanda Cordeiro Vicente, foram alterados os estatutos da asso-
ciação com a denominação em epígrafe de Associação Desportiva de
Caça e Pesca de Cebolais de Cima, com sede na Avenida do Infante
D. Henrique, 1, na freguesia de Cebolais de Cima, concelho de Caste-
lo Branco, pessoa colectiva 503407968, quanto ao seu artigo 2.º

7 de Dezembro de 2004. � A Ajudante, Maria de Fátima Patrício
Farinha Alves. 3000161016

CENTRO DE ESTUDOS AFRICANOS � ISCTE

Certifico, que por escritura de alteração total de estatutos, exarada
em 17 de Novembro de 2004, iniciada a fl. 99, do livro de notas
n.º 300-B, do Cartório Notarial, foram alterados totalmente os esta-
tutos da associação com a denominação em epígrafe, pessoa colecti-
va n.º 502882417, com sede no Instituto Superior de Ciências do
Trabalho e da Empresa (ISCTE), na Avenida das Forças Armadas,
em Lisboa, freguesia do Campo Grande;

Tem como fins, o estipulado no artigo 3.º, dos respectivos estatu-
tos:

ARTIGO 3.º

Fins

Constituem finalidades do Centro de Estudos Africanos � ISCTE:
a) Promover a investigação no domínio dos estudos africanos em

ciências sociais, através de projectos individuais e de grupo;
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b) Promover o debate científico público;
c) Organizar e dar apoio técnico a grupos de investigação com a

finalidade de divulgação no domínio dos estudos africanos;
d) Assegurar a divulgação e a publicação dos resultados das suas

actividades, bem como de outros trabalhos no domínio dos estudos
africanos em ciências sociais;

e) Apoiar a formação universitária no domínio dos estudos africa-
nos, com destaque para os organizados no âmbito do ISCTE;

f) Apoiar investigadores e projectos de investigação no domínio
dos estudos africanos, ligados a outras instituições científicas;

g) Apoiar e fomentar a cooperação com países africanos no domí-
nio das ciências sociais ou outros;

h) Organizar cursos de formação sobre aspectos da realidade afri-
cana.

Podem ser associados do referido centro, pessoas de qualquer naci-
onalidade que sejam:

a) Docentes ou investigadores de instituições académicas com inte-
resse na área dos estudos africanos;

b) Detentores de graus académicos ou de qualificações curriculares
equivalentes que tenham interesses em estudos africanos;

c) Participantes em acções/projectos de investigação ou de estudo
de problemáticas africanas ou de cooperação com África.

Perdem a qualidade de associado:
a) Os associados que não paguem a quota durante dois anos;
b) Os associados que violem gravemente as disposições estatutárias

do centro;
O centro tem duração indeterminada, considerando-se extinto por

decisão de três quartos do número de todos os associados, em assem-
bleia geral expressamente convocada para esse fim.

Conferido, está conforme.

19 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Edite Maria
Damil Matias dos Santos Rodrigues. 3000161017

CLUBE DE CAÇADORES DE MONTE DA COURELA

Certifico que, por escritura de 29 de Novembro de 2004, lavrada
com início a fl. 29, do livro de notas para escrituras diversas n.º 573-
-F, do Cartório, foi constituída uma associação denominada de Clube
de Caçadores de Monte da Courela, com sede na localidade de Casal
da Granja, Várzea de Sintra, freguesia da Terrugem, concelho de Sin-
tra, tendo por objecto administrar zonas de regime cinegético especi-
al; constituir e administrar campos de treino de tiro e de cães de caça
e explorações de caça em cativeiro; representar e defender os inte-
resses dos associados nas matérias relacionadas com o objecto associ-
ativo; cooperar com entidades nacionais e estrangeiras nas matérias
de interesse da associação.

Podem ser associados os indivíduos juridicamente capazes que não
tenham sofrido condenação por qualquer crime de caça ou outra in-
fracção criminal punível com pena de prisão superior a três anos,
independentemente da pena concretamente aplicada.

Perdem a qualidade de associado:
a) Os que sofrerem condenação judicial transitada em julgado por

algum dos crimes referidos no artigo 3.º, nos termos aí previstos;
b) Os que sejam condenados por alguma contra-ordenação de caça

cometida dentro das zonas de regime cinegético especial administra-
das pela associação;

c) Os que devam quaisquer quantias à associação e que, notificadas
para efectuar o pagamento, por carta registada, o não façam nos
15 dias seguintes ao da notificação, que se presume feita no terceiro
dia posterior ao registo:

d) Os que tenham comportamento gravemente contrário aos esta-
tutos ou que desprestigie a associação, perturbe o seu normal funcio-
namento ou seja lesivo dos interresses associativos;

e) Os que infrinjam, de forma grave, as regras que vigorem nas
zonas de regime cinegético especial ou nos campos de treino de tiro
e de cães de caça, administrados pela associação.

Está conforme o original.

29 de Novembro de 2004. � O Notário, António José Tomás
Catalão. 3000161037

ASSOCIAÇÃO CENTRO DE APOIO AOS IMIGRANTES

Certifico, narrativamente, que, por escritura de 23 de Novembro
de 2004, lavrada a fl. 70 do livro n.º 391-A, de notas para escrituras
diversas, do 1.º Cartório Notarial de Loulé, foi realizada uma escri-
tura de constituição da associação com a denominação em epígrafe.

Com sede na Rua de Serpa Pinto, 45, na cidade e concelho de Loulé,
freguesia de São Sebastião.

Que tem por objectivo proteger os direitos e interesses específicos
dos imigrantes e dos seus descendentes residentes em Portugal, visan-
do, nomeadamente:

a) Defender e promover os direitos e interesses dos imigrantes e
seus descendentes em tudo quanto respeite a sua valorização, de modo
a permitir a sua plena integração e inserção;

b) Desenvolver acções de apoio aos imigrantes e seus descendentes
visando a melhoria das suas condições da vida;

c) Promover e estimular as capacidades próprias, culturais e sociais
das comunidades de imigrantes ou dos seus descendentes como ele-
mento fundamental da sociedade em que se inserem;

d) Propor acções necessárias à prevenção ou cessação de actos ou
omissões de entidades públicas ou privadas que constituam discrimi-
nação racial.

Podem ser associados todos os imigrados, independentemente do
local de nascimento, bem como da União Europeia que comunguem
com os propósitos da associação e aqueles a quem a associação, por
reais e relevantes serviços prestados, conceda a distinção honorária,
dividindo-se tais associados em efectivos e honorários.

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

As receitas da associação são: jóias de admissão e quotas dos asso-
ciados; doações de bens, donativos, subsídios e quaisquer outras recei-
tas que lhe sejam atribuídas para a prossecução dos seus fins; os pro-
ventos resultantes de quaisquer actividades ou iniciativas que a
associação promova ou apoie, (com o objectivo de angariação de
fundos); o produto de quaisquer publicações, conferências ou outras
manifestações promovidas pela associação; Juros e rendimentos de
bens pertencentes à associação.

Cuja duração é por tempo indeterminado e que se dissolverá nos
termos legais.

Está conforme.

23 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 3000160039

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DOS VETERANOS
DE GUERRA

Extracto

Certifico, que por escritura desta data, exarada a fl. 48 do livro de
notas n.º 1042-B do 2.º Cartório Notarial de Braga, se encontra exa-
rada uma escritura de reformulação de estatutos da Associação Portu-
guesa dos Veteranos de Guerra, que abreviadamente dá por A. P. V. G.,
com sede no Largo das Carvalheiras, 52-54, freguesia de Braga (Sé),
Braga, tendo por objecto a protecção e apoio social, a defesa e inte-
gração e o apoio médico geral e de especialidades, a todos os ex-
-militares e ex-combatentes e seus agregados familiares, nomeadamente
aos portadores de deficiência por perturbação pós-stress traumática
de guerra.

Mais certifico que os estatutos da associação estipulam que podem
ser admitidos como associados: pessoas singulares, maiores de dezoito
anos; pessoas colectivas ou equiparadas que comunguem dos objecti-
vos consignados no artigo 5.º dos estatutos.

Existindo as seguintes categorias de sócios: efectivos; honorários;
e beneméritos.

Perdem a qualidade sócios todos aqueles que violem os deveres es-
tabelecidos no artigo 13.º dos estatutos, ficando sujeitos às seguintes
sanções: repreensão; suspensão de direitos até um ano; e demissão.

Está conforme o original.

30 de Novembro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Paulo Jorge
Domingues da Silva Passos. 3000161046

ASSOCIAÇÃO NOSSA SENHORA DE LOURDES
MENDEIRA

Certifico que, por escritura lavrada no Cartório Notarial de Sertã,
no dia 7 de Dezembro de 2004, a fl. 40, do Livro 14-E, foi constitu-
ída por tempo indeterminado a contar daquele dia 7 uma associação,
sem fins lucrativos, que adoptou a denominação em epígrafe, com a
sede no lugar de Mendeira, freguesia de Cernache do Bonjardim, con-
celho de Sertã. Que a associação tem por objecto promover o desen-
volvimento da sua área social (área de Capelania da Mendeira), atra-
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vés de acções que visem os aspectos sociais, religiosos, culturais e
recreativos.

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

O Património e meios de subsistência da associação serão assegura-
das por subsídios, receitas da quotização mensal dos sócios, doações
de entidades públicas e privadas, bem como as derivadas de prestações
de serviços de vendas no âmbito dos seus objectivos e actividades da
mesma.

O funcionamento interno, os direitos e deveres dos associados, as
suas condições de admissão, de saída e de exclusão e a devolução do
património no caso e de extinção, são estabelecidos por um regula-
mento interno privativo, cuja aprovação e alteração é da competên-
cia da assembleia geral.

9 de Dezembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Aldina Dias
David Fernandes Pereira Horta. 3000161148

CONFRARIA GASTRONÓMICA DO ABADE

Certifico, que por escritura outorgada em 9 do corrente, exarada a
fls. 100 e seguintes, do livro 512-H, do 1.º Cartório Notarial de Bra-
ga, a cargo do notário licenciado Rodrigo António Prieto da Rocha
Peixoto, foi constituída uma associação sob a denominação em epí-
grafe, com sede na Avenida Central, 85, 3.º direito, cidade de Braga,
a qual tem com objectivo a promoção, defesa e divulgação dos valo-
res e tradições culturais e da gastronomia de Braga.

Está conforme o original.

11 de Novembro de 2004. � A Ajudante, Maria da Conceição
Simões Araújo. 3000160155

ASSOCIAÇÃO GRUPO VOCAL OLISIPO

Certifico que, por escritura de 18 de Novembro de 2004, lavrada
de fls. 118 a 119 do livro de notas para escrituras diversas n.º 572-H,
do 13.º Cartório Notarial de Lisboa, a cargo da notária licenciada Maria
Fátima Fernandes Ramada de Sousa, foram alterados os estatutos da
associação com a denominação em epígrafe, com sede na Rua dos
Soeiros, 334, 4.º-A, Benfica, Lisboa, freguesia de São Domingos de
Benfica, concelho de Lisboa, constando dos respectivos estatutos que:

Alteraram a sede da associação, para a Avenida de Guerra Junquei-
ro, 9, 1.º, esquerdo, freguesia de São João de Deus, concelho de Lis-
boa.

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

Os cargos dos vários órgãos da associação não são remunerados.

Está conforme o original.

18 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria José
Lopes Guerra de Barros. 3000160225

FILAMONIARTES � ASSOCIAÇÃO
PARA O DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO

DE ACTIVIDADES CULTURAIS

Certifico que, por escritura de 24 e Novembro de 2004, lavrada de
fls. 116 a 117 do livro n.º 271-I das notas do 16.º Cartório Notarial
de Lisboa, procedeu-se à rectificação dos estatutos da associação Fi-
lamoniartes � Associação para o Desenvolvimento e Promoção de
Actividades Culturais quanto aos artigos 9.º e 33.º que passam a ter a
seguinte nova redacção:

ARTIGO 9.º

1 � As deliberações da assembleia geral são tomadas por maioria
absoluta de votos dos associados presentes.

2 � As deliberações sobre alterações dos estatutos, exigem o voto
favorável de três quartos do número dos associados presentes.

3 � As deliberações sobre a dissolução ou prorrogação da Associ-
ação requerem o voto favorável de três quartos do número de todos
os associados.

ARTIGO 33.º

A associação dissolver-se-á:
1 � Quando a assembleia geral, expressamente convocada para o

efeito com pelo menos 30 dias de antecedência da data da sua reali-
zação, deliberar nesse sentido.

2 � Anterior § único.
Que em tudo o mais se mantém o conteúdo da identificada escri-

tura.

Está conforme.

24 de Novembro de 2004. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
3000160235

ASSOCIAÇÃO DE CAÇADORES «OS NHUCAS»

Certifico que, por escritura de hoje, lavrada a fl. 23 do livro de
notas para escrituras diversas n.º 152-E do Cartório Notarial de
Montemor-o-Novo, a cargo do notário, licenciado em Direito, An-
tónio Paulo Ramos Xavier, foi constituída uma associação, com a
denominação em epígrafe, tem a sua sede na Rua de Gago Coutinho
e Sacadura Cabral, 190, povoação e freguesia de Pinhal Novo, conce-
lho de Palmela e é constituída por tempo indeterminado.

A Associação tem por objectivo promover o desenvolvimento do
gosto pelo exercício da caça, observando o respeito pela natureza,
épocas de procriação das espécies e datas em que poderão legalmente
ser caçadas. Promoção cultural, desportiva e recreativa dos seus asso-
ciados, sem fins lucrativos. Colaborar no aperfeiçoamento e regula-
mentação do desporto venatório, esclarecer os seus associados em todas
as matérias que respeitem ao exercício da caça.

Compete à direcção deliberar sobre a admissão e readmissão de
associados efectivos; garantir a efectivação dos direitos dos associa-
dos, bem como aplicar sanções no âmbito do exercício dos corres-
pondentes poderes disciplinares; propor à assembleia geral a atribui-
ção da qualidade de sócio honorário.

À assembleia geral compete deliberar sobre propostas de nomea-
ção de sócios honorários, ratificar a admissão de associados, aplicar
as sanções de suspensão e exclusão de associados.

Está conforme.

14 de Dezembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Rosa Maria
Quadrado Cardoso Saiote. 3000161268

TUNA DE FIGUEIREDO

Sede: Lugar de Figueiredo, freguesia de Tourais,
do concelho de Seia

Certifico que, por escritura exarada hoje, a fls. 111 e 111 v.º do
livro de notas para escrituras diversas n.º 106-D, do Cartório Notari-
al do concelho de Seia, a cargo do notário, Luciano Amaral Dias, foi
constituída a associação com a denominação em epígrafe.

A Tuna de Figueiredo é uma associação recreativa e cultural e tem
por objecto actividades culturais.

A associação é composta por um número ilimitado de sócios. Os
sócios classificam-se em efectivos, auxiliares, de mérito, beneméri-
tos, honorários e familiares.

Os órgãos da associação são a assembleia geral, a direcção e o con-
selho fiscal.

As receitas da associação são o produto das jóias e quotas dos só-
cios e todas as outras que vierem a ser consideradas no regulamento
geral interno.

ARTIGO 15.º

No que estes estatutos forem omissos regem as disposições legais
aplicáveis, nomeadamente, os artigos 167.º a 184.º, do Código Civil,
o regulamento geral interno, cuja aprovação e alterações são da
competência da assembleia geral, bem como as deliberações desta.

Está conforme o original.

14 de Dezembro de 2004. � O Notário, Luciano Amaral Dias.
3000161273

ASSOCIAÇÃO ALGARVIA DOS APRECIADORES
E DIVULGADORES DO VINHO

Certifico que, por escritura lavrada em 3 de Dezembro de 2004, a
fl. 76 do livro de notas para escrituras diversas n.º 424-C, do 2.º Car-
tório Notarial de Loulé, foi constituída uma associação, sem fins lu-
crativos, e por tempo indeterminado, com a denominação em epí-
grafe, com sede na Urbanização Miraserra, Marroquia, Centro
Comercial África, loja 32, rés-do-chão, Loulé.
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Pode haver associados efectivos, beneméritos e honorários. Po-
dem ser sócios todas as pessoas de idade igual ou superior a 18 anos.

A associação tem por objecto:
Organizar um fórum onde se expanda e divulguem os conhecimen-

tos sobre o vinho, seu paladar e valor, ensinar a gosta e saber apre-
ciar e como se produz, na vinha e no lagar numa atmosfera, agradá-
vel, relaxante, criadora de novas amizades. Compete à direcção a
suspensão até um ano e demissão dos associados.

São órgãos sociais:
Assembleia geral;
Direcção;
Conselho fiscal.

Está conforme.

3 de Dezembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 3000161274

DANÇAS E CANTARES DE SÃO JORGE

Certifico que, por escritura outorgada em 6 de Dezembro de 2004,
exarada a fl. 31 e seguintes do livro de notas para escrituras diversas
n.º 368-C, do Cartório Notarial de Arcos de Valdevez, a cargo da
notária licenciada Maria Albertina Barbosa Campos, foi constituída
uma associação denominada Danças e Cantares de São Jorge, com sede
no lugar de Lama, da freguesia de São Jorge, do concelho de Arcos de
Valdevez.

A associação tem duração ilimitada, a partir da data da sua consti-
tuição. Constitui objecto da associação, a qual não visa fins lucrati-
vos, a criação de um rancho folclórico. Para a prossecução dos seus
fins a associação poderá criar e desenvolver, através de secções espe-
cializadas, o levantamento cultural da freguesia, no âmbito da etno-
grafia e do folclore, com vista ao seu estudo, protecção e divulgação,
bem como o fomento do ensino e da prática das danças populares
originárias da região em que a associação se integra, constando do
Regulamento Geral Interno, que virá a ser aprovado em assembleia
geral, mediante proposta da Direcção, a organização e o funciona-
mento das referidas secções.

A admissão de associados compete à direcção, mediante proposta
dirigida à mesma por dois associados no pleno gozo dos seus direitos
associativos, e podem ser associados quaisquer pessoas singulares ou
colectivas, cuja participação na actividade da associação venha a ser
considerada pela direcção, cabendo, também à direcção a exclusão dos
mesmos, nos termos estatutários.

Os associados obrigam-se ao pagamento da jóia de cinquenta euros
e das quotas com a periodicidade de um ano, sendo o seu montante
inicial fixado em dez euros, valores que só poderão ser alterados por
deliberação em assembleia geral.

Está conforme.

13 de Dezembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Fernanda
da Silva Araújo Galvão. 300161279

CASA CONVÍVIO CULTURAL E SOCIAL DE AVESSADA

Certifico que, por escritura lavrada no Cartório Notarial de Ma-
ção, em 16 de Dezembro de 2004, exarada de fls. 86 a 87 v.º do livro
de notas para escrituras diversas n.º 54-E, que foi constituída uma
associação sem fins lucrativos com a denominação de Casa Convívio
Cultural e Social de Avessada e tem a sua sede no lugar de Avessada,
freguesia de Envendos, concelho de Mação e durará por tempo inde-
terminado.

A associação tem fim e como objecto promover e desenvolver
actividades sociais, recreativas, culturais e desportivas.

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

Assembleia geral é constituída por todos os associados e é o órgão
máximo deliberativo; mesa da assembleia geral é composta por um
presidente e dois secretários, competindo-lhe convocar e dirigir as
assembleias gerais e redigir as actas correspondentes.

A direcção é composta por cinco associados, nomeadamente, um
presidente, um vice-presidente, um tesoureiro, um secretário, um se-
cretário geral e um secretário administrativo, competindo-lhe a ge-
rência social administrativa, financeira e disciplinar.

§ único. Poderão ser criadas secções para coadjuvar a direcção.
O conselho fiscal é composto por três associados, um dos quais

será o presidente, competindo-lhe fiscalizar os actos administrativos
e financeiros da direcção e verificar as suas contas e relatórios.

A representação da associação, em juízo e fora dela, cabe ao pre-
sidente da direcção, obrigando-se esta pela assinatura conjunta do
referido presidente e de outro membro da direcção.

Constituem receitas da associação, as resultantes das suas activida-
des, da jóia e quotização estabelecida para os associados, das atribui-
ções patrimoniais dos associados ou de terceiros, nomeadamente o
produto de heranças, legados ou doações do apoio financeiro conce-
dido pelo estado por qualquer outra instituição pública ou privada e
outros donativos.

São despesas da associação aquelas que forem determinadas ou au-
torizadas pela direcção no cumprimento do orçamento e plano apro-
vados.

Está conforme o original.

16 de Dezembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Bela
Eusébio de Matos Bento. 3000161356

APEMAD � ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA
DE ENGENHEIROS DE MADEIRAS

Certifico que, por escritura de hoje, exarada de fls. 40 a 41 do
competente livro n.º 37-A, do 1.º Cartório Notarial de Competência
Especializada de Viseu, foi constituída uma associação, sem fins lu-
crativos, com a denominação em epígrafe, com sede na Quinta do
Viso, Lote C, 4.º, esquerdo, freguesia de Santa Maria de Viseu, conce-
lho de Viseu, que tem como objecto: promover e dignificar a profis-
são do engenheiro de madeiras; promover o associativismo da classe;
contribuir para a formação contínua do engenheiro de madeiras atra-
vés da realização de eventos específicos ou complementares; contri-
buir para o fortalecimento e aumento da competitividade dos agentes
económicos, através da implementação de intervenções estratégicas
que permitam a criação de valor.

São recursos financeiros da associação as jóias e quotas pagas pelos
associados.

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

De conformidade com o original.

14 de Dezembro de 2004. � A Notária, (Assinatura ilegível.)
3000161359

ASSOCIAÇÃO DE CAÇADORES DE PROENÇA-A-VELHA

Certifico, narrativamente, que, por escritura de 16 de Dezembro
de 2004, lavrada a fls. 99 e seguintes, do competente livro de notas
para escrituras diversas n.º 113-E, do Cartório Notarial de Idanha-a-
-Nova, foi feita a alteração total dos estatutos da associação, deno-
minada de Associação de Caçadores de Proença-a-Velha, com sede na
Rua de Ruivo Godinho, 14, 3.º, direito, na cidade de Castelo Branco,
constituída por escritura outorgada no Cartório Notarial de Oleiros,
17 de Janeiro de 1990, iniciada a fl. 73 v.º, do competente livro de
notas n.º 76-A, sendo os seus órgãos a assembleia geral, a direcção e
o conselho fiscal, constituindo as suas receitas, o produto das jóias e
quotas dos associados e importâncias de proveniências não interditas
por lei, e, cujo objecto consiste em gerir zonas de caça associativa ou
participar na gestão de zonas de caça municipais ou nacionais; con-
tribuir para o fomento dos recursos cinegéticos e para a prática orde-
nada e melhoria do exercício da caça; fomentar e zelar pelo cumpri-
mento das normas legais sobre a caça; promover ou apoiar cursos ou
outras acções de formação tendentes à apresentação dos candidatos
associados aos exames para a obtenção da carta de caçador; promo-
ver ou apoiar cursos ou outras acções de formação ou reciclagem sobre
gestão de zonas de caça e conservação da fauna e dos seus habitat;
procurar harmonizar os interesses dos caçadores com os dos propri-
etários, agricultores, produtores florestais ou outros interessados na
conservação da fauna, preconizando as acções que para o efeito se
tenham por convenientes.

Está conforme o original.

16 de Dezembro de 2004. � O Ajudante, Luís Filipe de Sousa
Silveira Rodrigues. 3000161543

ASSOCIAÇÃO CAMUS

Certifico que, por escritura de 16 de Dezembro de 2004, lavrada de
fls. 89 a 89 v.º, do livro de notas para escrituras diversas n.º 365-E,
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do Cartório Notarial de Paços de Ferreira, foi constituída uma asso-
ciação com a denominação de Associação Camus, número de identi-
ficação de pessoa colectiva P 507173759, com sede no Largo do
Cerrado do Outeiro, Porta 3, 1.º, direito, Paços de Ferreira.

Tem por objecto:
Oferecer assistência a mulheres, crianças, jovens, idosos e porta-

dores de deficiência e carenciados, através do desenvolvimento de
projectos nas áreas de educação, cultura, saúde, lazer, desporto e pro-
fissionalização.

São receitas e património da associação:
a) Subsídios de entidade pública ou privada;
b) Produtos do comércio justo;
c) Quotização dos sócios a fixar-se em assembleia geral;
d) Quaisquer outras receitas que sejam atribuídas.
São órgãos da associação:
Assembleia geral, a direcção e o conselho fiscal.
A associação rege-se pelos estatutos, e supletivamente pelas dispo-

sições legais aplicáveis.

Está conforme.

16 de Dezembro de 2004. � O Segundo-Ajudante, José Manuel da
Silva Pereira. 3000161645

GRUPO DE AMIGOS DE VILAS RUIVAS

Certifico que, por escritura outorgada em 17 de Dezembro de 2004,
exarada a fls. 77 e seguintes do livro de notas para escrituras diversas
n.º 27-C, do Cartório Notarial de Vila Velha de Ródão, a cargo da
notária, Maria Irene Rocha Mortinho, foi constituída uma associação
sem fins lucrativos, denominada de Grupo de Amigos de Vilas Ruivas,
com sede na Rua Principal, 2, lugar de Vilas Ruivas, freguesia e con-
celho de Vila Velha de Ródão.

A associação tem por fim a promoção recreativa, desportiva, cul-
tural e social dos seus associados.

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

A duração dos respectivos mandatos é de quatro anos.
A associação obriga-se com as assinaturas de dois membros da di-

recção.

Está conforme o original.

17 de Dezembro de 2004. � A Notária, Maria Irene Rocha
Mortinho. 3000161650

CENTRO DE YOGA DE BRAGA � ASSOCIAÇÃO
PARA O ESTUDO E A PRÁTICA DO YOGA

Certifico, que o extracto referente à associação em epígrafe, foi
publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 286 de 7 do corrente
mês, de harmonia com o solicitado procede-se às seguintes correc-

ções: onde consta «sem fins não lucrativos», deve constar «sem fins
lucrativos»; onde consta «a congéneres», deve constar «congéneres».

Que em tudo o mais se mantém a referida publicação.

16 de Dezembro de 2004. � O Ajudante, Alexandre José Cruzinha
da Costa. 3000161653

CLUBE DESPORTIVO DE COMPETIÇÃO, CULTURA
E LAZER DE QUELUZ

Certifico que, por escritura de 30 de Novembro de 2004, exarada
a fls. 62 do livro de notas n.º 97-D, do 1.º Cartório Notarial de Sin-
tra, foi constituída a associação com a denominação em epígrafe, e
sede na Rua de Moreira Cardoso, 1, no Borel, Amadora.

A associação tem por fins: promover o desporto, tanto numa base
recreativa, cultural e de lazer como na de competição, nomeadamen-
te no modalidade de tiro com arco ou besta; desenvolver outras acti-
vidades desportivas e culturais tais como outros tipos de tiro, desig-
nadamente de ar comprimido, painball, canoagem e jogos de salão;
criação de biblioteca e discoteca.

São órgãos da associação a assembleia geral, a direcção e o conse-
lho fiscal e um conselho técnico.

Está conforme.

14 de Dezembro de 2004. � A Escriturária Superior, Ana Manuela
da S. Antunes Irinéo. 3000161769

ASSOCIAÇÃO OS AMIGOS DA CONCERTINA
DE FIGUEIRA DE CASTELO RODRIGO

Certifico, narrativamente, que, por escritura de 15 de Dezembro
de 2004, exarada a fls. 98 e seguintes, do livro de notas para escritu-
ras diversas n.º 52-D, do Cartório Notarial de Figueira de Castelo
Rodrigo, a cargo da notária, licenciada Ana Maria Monteiro Correia
Marques Tavares, foi constituída uma associação denominada Associ-
ação os Amigos da Concertina de Figueira de Castelo Rodrigo, com a
sua sede na Rua de Santa Maria de Aguiar, 65, freguesia e concelho de
Figueira de Castelo Rodrigo.

A associação tem por objecto social a promoção de actividades
culturais, divulgação e ensino musical de concertinas:

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

A mesa da assembleia geral é composta por três elementos, um
presidente, e dois secretários.

A direcção é composta por cinco membros: num presidente, um
secretário, um tesoureiro e dois vogais.

O conselho fiscal, é composto por três associados, um presidente
e dois vogais.

Está conforme.

15 de Dezembro de 2004. � A Ajudante, Ana Maria Afonso.
3000161919
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4. Empresas � Registo comercial
LEIRIA
LEIRIA

CONQUALGESTÃO � CONSULTORIA E ASSESSORIA
EM CONTABILIDADE, QUALIDADE, AMBIENTE

E GESTÃO, L.DA

Sede: Rua do Canhestro, Zona Industrial dos Pousos, freguesia
de Pousos, concelho de Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 9480/
041022; identificação de pessoa colectiva n.º P 507096258; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 50/20041022.

Certifico que foi constituída a sociedade por quotas em epígrafe,
cujo contrato é o seguinte:

1.º Gilberto Baptista Pereira, casado com Luísa Marlene Oliveira
Batista Pereira, sob o regime da comunhão de adquiridos, natural da
freguesia de Bolho, concelho de Cantanhede, residente na Rua do Dr.
António José de Almeida, 154, 2.º, frente, em Mira, contribuinte fis-
cal n.º 173791212.

2.º Ana Maria da Costa Órfão e marido Paulino do Rosário Pereira
Calças, casados sob o regime da comunhão de adquiridos, naturais, ela
do Canadá, ele da freguesia de Caranguejeira, concelho de Leiria, onde
residem na sede da freguesia, na Rua das Areias, 11.º, 20, contribuin-
tes fiscais n.os respectivamente 201068451 e 194620131.

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma CONQUALGESTÃO � Consultoria e
Assessoria em Contabilidade, Qualidade, Ambiente e Gestão, L.da

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Canhestro, Zona Indus-
trial dos Pousos, freguesia de Pousos, concelho de Leiria.

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

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: prestação de serviços de consulto-
ria e assessoria em qualidade, contabilidade, ambiente, gestão, higiene
e segurança no trabalho, formação nas referidas áreas, incluindo na
área informática e afins.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente subscrito em dinheiro, é de vinte
mil euros, e corresponde à soma das seguintes quotas: uma do valor
nominal de dez mil euros, pertencente ao sócio Gilberto Baptista
Pereira e duas, do valor nominal de cinco mil euros, cada, pertencen-
tes uma à sócia Ana Maria da Costa Órfão e outra ao sócio Paulino
do Rosário Pereira Calças.

§ único � Nesta data cada um dos sócios já realizou cinquenta por
cento da sua participação social, devendo cada um deles realizar os
restantes cinquenta por cento no prazo de dois anos a contar de hoje.

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 dois gerentes, sendo sempre obriga-
tória a intervenção do gerente Gilberto Baptista Pereira.

3 � Ficam desde já nomeados gerentes todos os sócios.

ARTIGO 8.º

A sociedade, por deliberação unânime dos sócios, poderá participar
no capital social de outras sociedades, mesmo que estas tenham ob-
jecto diferente do seu ou sejam reguladas por leis especiais, podendo
ainda integrar agrupamentos complementares de empresas e consti-
tuir associações em participação e consórcios.

ARTIGO 9.º

1 � A cessão de quotas, total ou parcial, é livre entre os sócios,
excepto durante o primeiro ano, em que carece do consentimento da
sociedade. A cessão a estranhos carece sempre do consentimento da
sociedade. Quer na cessão de quotas entre sócios, quer a estranhos, a
sociedade goza sempre do direito de preferência, em primeiro lugar e
os sócios não cedentes, em segundo lugar.

2 � Caso mais do que um sócio deseje exercer direito de preferên-
cia, na falta de acordo, as cessões serão feitas na proporção das quo-
tas que cada um dos preferentes já detenha na sociedade, observados
que sejam os condicionalismos legais quanto ao valor das quotas.

3 � Na comunicação quanto à cessão de quotas e ao exercício do
direito de preferência, com as devidas adaptações, observar-se-á o
disposto nos artigos 414.º e seguintes, do Código Civil.

ARTIGO 10.º

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

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Se a quota for cedida a não sócios sem o prévio consentimento

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

apreendida judicial ou administrativamente;
d) Se o sócio praticar actos que violem o pacto social ou as obri-

gações sociais;
e) No caso de morte de sócio a quem não sucedam herdeiros 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 ba-
lanço aprovado.

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

ARTIGO 11.º

Sem prejuízo do disposto no artigo 54.º do Código das Sociedades,
as assembleias gerais serão convocadas por carta registada, dirigida
aos sócios com pelo menos 20 dias de antecedência.

Está conforme o original.

26 de Outubro de 2004. � A Ajudante, Graça Maria Cardoso
Carreira. 2007306034

TEAM � DEVELOPMENT � CONSULTORIA
E DESENVOLVIMENTO DE PROJECTOS, L.DA

Sede: Rua do Sol, lote 19, lugar de Casal dos Matos, freguesia
de Pousos, concelho de Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 9481/
041022; identificação de pessoa colectiva n.º P 507131134; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 51/20041022.

Certifico que foi constituída a sociedade por quotas em epígrafe,
cujo contrato é o seguinte:

Yann Rubi e mulher Rahma Rubi, casados sob o regime da comu-
nhão geral, ele natural de França, de nacionalidade francesa, ela natural
de Marrocos, de nacionalidade marroquina, residentes na Rua do Sol,
lote 19, Casal dos Matos, freguesia de Pousos, concelho de Leiria,
contribuintes fiscais, respectivamente n.os 218230214 e 218230222.
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ARTIGO 1.º

A sociedade a adopta a firma Team � Development � Consulto-
ria e Desenvolvimento de Projectos, L.da

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Sol, lote 19, no lugar de
Casal dos Matos, freguesia de Pousos, concelho de Leiria.

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

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

ARTIGO 3.º

A sociedade tem como objecto: consultoria e desenvolvimento de
projectos empresariais, estudos de mercados, desenvolvimento, ex-
pansão e exploração de redes de franchising.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de dez mil euros, e corresponde à soma de duas quotas, uma do valor
nominal de sete mil e quinhentos euros, pertencente ao sócio Yann
Rubi e outra do valor nominal de dois mil e quinhentos euros, perten-
centes à sócia Rahma Rubi.

ARTIGO 5.º

Por deliberação unânime dos sócios poderão ser exigidas presta-
ções suplementares até ao décuplo do capital social, desde que naque-
la deliberação sejam fixados os respectivos termos e condições.

ARTIGO 6.º

Poderão ser feitos suprimentos à sociedade desde que, por delibera-
ção unânime dos sócios, sejam fixados os respectivos termos e con-
dições.

ARTIGO 7.º

1 � A administração e gerência da sociedade, com ou sem remu-
neração, conforme for deliberado, incumbirá a sócios ou não sócios,
designados em assembleia geral.

2 � A sociedade obriga-se validamente, em todos os seus actos e
contratos, com a intervenção de um gerente.

3 � Fica, desde já, nomeado gerente o sócio Yann Rubi.

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.

26 de Outubro de 2004. � A Ajudante, Graça Maria Cardoso
Carreira. 2007306069

IPERLOOK � COMÉRCIO DE ARTIGOS NOVOS
E USADOS, L.DA

Sede: Zona Industrial e Comercial do Vale Sepal, freguesia de
Marrazes e concelho de Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 9478/
20041021; identificação de pessoa colectiva n.º 507127706; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 61/20041021.

Certifico que foi constituída a sociedade por quotas em epígrafe,
cujo contrato é o seguinte:

1.º Sílvio Jorge Ribeiro Couto, casado sob o regime da comunhão
de adquiridos com Maria da Graça Gomes Reis Couto, natural da fregue-

sia de Maceira, concelho de Leiria, residente na Estrada da Torre,
Reguengo do Fetal, Batalha, contribuinte fiscal n.º 188128298.

2.º José Joaquim Pereira da Silva, divorciado, natural da freguesia
de Arrabal, concelho de Leiria, residente na Rua da Nogueira, 38,
Soutocico, Arrabal, Leiria, contribuinte fiscal n.º 117863890.

3.º Maria de Fátima Cardoso da Silva, solteira, maior, natural da
freguesia de Barosa, concelho de Leiria, residente na Rua do Calvário,
80, Barosa, Leiria, contribuinte fiscal n.º 146996607.

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma IPERLOOK � Comércio de Artigos
Novos e Usados, L.da

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Zona Industrial e Comercial do
Vale Sepal, freguesia de Marrazes, concelho de Leiria.

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

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

ARTIGO 3.º

A sociedade tem como objecto: compra e venda de artigos e equi-
pamentos usados e ou novos, domésticos, de escritório, de constru-
ção civil, de serralharia e oficinas mecânicas.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de dez mil euros e corresponde à soma das seguintes quotas: uma do
valor nominal de cinco mil e duzentos euros, pertencente ao sócio
Sílvio Jorge Ribeiro Couto e duas do valor nominal de dois mil e qua-
trocentos euros, cada, uma de cada um dos sócios José Joaquim Perei-
ra da Silva e Maria de Fátima Cardoso da Silva.

ARTIGO 5.º

Por deliberação unânime dos sócios poderão ser exigidas presta-
ções suplementares até ao décuplo do capital social, desde que naque-
la deliberação sejam fixados os respectivos termos e condições.

ARTIGO 6.º

Poderão ser feitos suprimentos à sociedade desde que, por delibera-
ção unânime dos sócios, sejam fixados os respectivos termos e con-
dições.

ARTIGO 7.º

1 � A administração e gerência da sociedade, sem remuneração,
incumbirá a sócios ou não sócios, designados em assembleia geral.

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

3 � Ficam, desde já, nomeados gerentes todos sócios.

ARTIGO 8.º

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

ARTIGO 9.º

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

2 � Caso mais do que um sócio deseje exercer direito de preferên-
cia, na falta de acordo, as cessões serão feitas na proporção das quo-
tas que cada um dos preferentes já detenha na sociedade, observados
que sejam os condicionalismos legais quanto ao valor das quotas.

3 � Na comunicação quanto à cessão de quotas e ao exercício do
direito de preferência, com as devidas adaptações, observar-se-á o
disposto nos artigos 414.º e seguintes, do Código Civil.

ARTIGO 10.º

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

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Se a quota for cedida a não sócios sem o prévio consentimento

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

apreendida judicial ou administrativamente;
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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 ba-
lanço aprovado.

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

ARTIGO 11.º

 Sem prejuízo do disposto no artigo 54.º do Código das Sociedades,
as assembleias gerais serão convocadas por carta registada, dirigida
aos sócios com pelo menos 20 dias de antecedência.

Está conforme o original.

21 de Outubro de 2004. � A Ajudante Principal, Maria Goreti Leal
Moniz. 2007306018

 ORTICONSTRÓI � CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Rua do Dr. Oliveira Salazar, na vila e freguesia de Monte
Real, concelho de Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 9479/
041021; identificação de pessoa colectiva n.º P 507124570; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 62/20041021.

Certifico que foi constituída a sociedade por quotas em epígrafe,
cujo contrato é o seguinte:

1.º Francisco Pereira Antunes Faria, casado sob o regime da comu-
nhão geral de bens com Elia Couteiro Ferreira Eugénio Faria, natural
da freguesia de Santa Eufémia, concelho de Leiria, residente na Rua
do Dr. Oliveira Salazar, na vila e freguesia de Monte Real, concelho
de Leiria, contribuinte fiscal n.º 136903355.

2.º Fernando Manuel Domingues de Oliveira, casado sob o regime
da comunhão de adquiridos com Susete Margarida Alves Bento Oli-
veira, natural da freguesia de Souto da Carpalhosa, concelho de Lei-
ria, onde reside no lugar de Picoto, na Travessa de Alves, contribuin-
te fiscal n.º 200885227.

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma ORTICONSTRÓI � Construções, L.da

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Dr. Oliveira Salazar, na
vila e freguesia de Monte Real, concelho de Leiria.

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

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

ARTIGO 3.º

A sociedade tem como objecto: construção e venda de imóveis;
compra e venda de imóveis.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de cinco mil euros e corresponde à soma de duas quotas, do valor
nominal de dois mil e quinhentos euros, cada, uma de cada um dos
sócios.

ARTIGO 5.º

Por deliberação unânime dos sócios poderão ser exigidas presta-
ções suplementares até ao montante de quinhentos mil euros, desde
que naquela deliberação sejam fixados os respectivos termos e condi-
ções.

ARTIGO 6.º

Poderão ser feitos suprimentos à sociedade desde que, por delibera-
ção unânime dos sócios, sejam fixados os respectivos termos e con-
dições.

ARTIGO 7.º

1 � A administração e gerência da sociedade, com ou sem remu-
neração, conforme for deliberado, incumbirá a sócios ou não sócios
designados em assembleia geral.

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

3 � Ficam, desde já, nomeados gerentes ambos os sócios.

ARTIGO 8.º

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

ARTIGO 9.º

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

2 � Caso mais do que um sócio deseje exercer direito de preferên-
cia, na falta de acordo, as cessões serão feitas na proporção das quo-
tas que cada um dos preferentes já detenha na sociedade, observados
que sejam os condicionalismos legais quanto ao valor das quotas.

3 � Na comunicação quanto à cessão de quotas e ao exercício do
direito de preferência, com as devidas adaptações, observar-se-á o
disposto nos artigos 414.º e seguintes, do Código Civil.

ARTIGO 10.º

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

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Se a quota for cedida a não sócios sem o prévio consentimento

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

apreendida judicial ou administrativamente;
d) Se o sócio praticar actos que violem o pacto social ou as obri-

gações sociais;
e) No caso de morte de sócio a quem não sucedam herdeiros 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 ba-
lanço aprovado.

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

ARTIGO 11.º

Sem prejuízo do disposto no artigo 54.º do Código das Sociedades,
as assembleias gerais serão convocadas por carta registada, dirigida
aos sócios com pelo menos 20 dias de antecedência.

Está conforme o original.

22 de Outubro de 2004. � A Ajudante, Gracinda das Neves
Francisco. 2007306026

POMBAL

JORIBETÃO 2 � PAVIMENTOS INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 3675;
identificação de pessoa colectiva n.º 506606236; inscrição n.º 01;
número e data da apresentação: 01/20041014.

Certifico que entre Jorge Filipe Rebelo Rodrigues, casado e, Diogo
Joaquim Torres Teixeira, casado, foi constituída a sociedade supra
indicada conforme se segue:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma JORIBETÃO 2 � Pavimentos
Industriais, L.da
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2 � A sociedade tem a sua sede na Rua das Barreiras Brancas, 18,
lugar de Barros da Paz, freguesia de Almagreira, concelho de Pombal.

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 execução de pavimentos e reves-
timentos industriais, construção civil e outras obras especializadas de
construção e comercialização dos produtos relacionados com a acti-
vidade.

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 Jorge Filipe Rebelo Rodrigues e Diogo Joaquim
Torres Teixeira.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme
for deliberado, ficara a cargo de quem vier a ser designado em assem-
bleia geral, ficando desde já nomeado gerente o sócio Diogo Joaquim
Torres Teixeira.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante global igual a vinte 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 fo-
rem fixadas em assembleia geral.

27 de Outubro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Natália Maria
Monteiro Pragosa Félix. 2007028670

MANUEL NOGUEIRA DA SILVA & VILELA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 1202;
identificação de pessoa colectiva n.º 502656719; inscrição n.º 02;
número e data da apresentação: 04/20041015.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que o pacto social
foi alterado quanto ao artigo 3.º conforme se segue:

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 pertencentes cada uma
a cada um dos sócios.

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

Conferido, está conforme.

4 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Natália Maria
Monteiro Pragosa Félix. 2007028735

VICTOR JORGE CARDOSO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 1967;
identificação de pessoa colectiva n.º 504049950; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 6/20041020.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que o pacto social
foi alterado quanto aos artigos 1.º, 3.º e aditado um § único ao arti-
go 2.º conforme se segue:

1.º

1 � A sociedade com a firma Victor Jorge Cardoso, L.da, passa a
ter a sua sede na Avenida do Comendador Raúl Tomé Feteira, Esta-
ção da Guia, na freguesia de Guia, 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.

2.º

§ único. A sociedade poderá participar no capital social de outras
sociedades, mesmo que estas tenham objecto diferente do seu ou se-
jam reguladas por leis especiais, podendo ainda integrar agrupamen-
tos complementares de empresas e constituir associações em partici-
pação e consórcios.

3.º

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado, é de vin-
te 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 um dos sócios.

2 � Por deliberação unânime dos sócios poderão ser exigidas pres-
taçãoes suplementares até ao décuplo do capital social, desde que
naquela deliberação sejam fixados os respectivos termos e condi-
ções.

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

Conferido, está conforme.

4 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Natália Maria
Monteiro Pragosa Félix. 2007028824

MÁRIO DE SÁ & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 100;
identificação de pessoa colectiva n.º 500184216; averbamento n.º 1
à inscrição n.º 5 e inscrição n.º 10; números e data das apresenta-
ções: 2 e 3/20040924.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que o pacto social
foi alterado quanto aos artigos 5.º e 10.º, conforme se segue:

Mais certifica que o sócio Jorge Manuel Melo Maia e Sá renunciou
à gerência, em 12 de Outubro de 2004.

ARTIGO 5.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de duzentos e vinte mil euros, distribuído por três quotas, uma do valor
nominal de sessenta e seis mil euros pertencente ao sócio Igor Ale-
xandre Domingues de Melo Maia e Sá, e as outras duas pertencentes,
ambas, ao sócio Carlos Alexandre de Melo Maia e Sá, uma do valor
nominal de cento e dez mil euros, e outra do valor nominal de qua-
renta e quatro mil euros.

ARTIGO 10.º

A administração e representação da sociedade pertencem ao sócio
Carlos Alexandre de Melo Maia e Sá, já nomeado gerente, com ou
sem remuneração, conforme for deliberado em assembleia geral, e
para obrigar a sociedade é necessário apenas a assinatura de um único
gerente.

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

Conferido, está conforme.

3 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Natália Maria
Monteiro Pragosa Félix. 2007028816

LISBOA
AZAMBUJA

DIGISOURCE � SERVIÇOS INFORMÁTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Azambuja. Matrícula n.º 00876;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 01/20041021.

Certifico que André Luís Bulhão Amaral e Vergas Rocha, solteiro,
maior, Rua das Papoilas, lote 1, Estoril, Cascais; David Nunes da Sil-
va Albuquerque Barroso, solteiro maior, Praça do Dr. Ernesto Roma,
7, 4.º, esquerdo, Lisboa e José Maria Pinto Cardoso Saraiva de Re-
fóios, solteiro maior, Quinta do Vale da Loba, Alcoentre, Azambuja,
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constituíram a sociedade com a denominação em epígrafe a qual se
rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma DIGISOURCE � Serviços
Informáticos, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Quinta do Vale da Loba, lugar
e freguesia de Alcoentre, 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 na prestação de serviços informá-
ticos. Criação e desenvolvimento de software. Criação de páginas de
Internet.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de cinco mil e um euros, encontra-se inte-
gralmente realizado em dinheiro e corresponde à soma de três quotas
iguais do valor nominal de mil seiscentos e sessenta e sete euros cada
uma e uma de cada sócio.

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

ARTIGO 4.º

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

2 � Para vincular a sociedade é necessária a intervenção de dois
gerentes.

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

4 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade que terá sempre o direito de preferência, o qual, se 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) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
f) Por exoneração ou exclusão de um sócio;
g) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio con-

sentimento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia geral.
2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no

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

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

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

ARTIGO 8.º

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

Está conforme o original.

25 de Outubro de 2004. � A Conservadora, Eugénia Maria Vieira
Amaral. 2002811504

CASCAIS

ROSA MARQUES & CARREGA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 2582/
800402 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 500974900;
averbamento n.º 01 à inscrição n.º 02 e inscrição n.º 8; números e
data das apresentações: 40, 42 e 43/20041013.

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

Alteração parcial do contrato:
Foram alterados os artigos 3.º e 4.º do contrato social que passam

a ter a seguinte redacção:
ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
oitenta e cinco mil euros e corresponde à soma de duas quotas, no
igual valor nominal de quarenta e dois mil e quinhentos euros, per-
tencentes uma a cada um dos sócios Filipe António Veloso Vieira e
Maria de Fátima Tiago.

2 � Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares desde
que a assembleia geral assim o delibere por unanimidade dos votos re-
presentativos de todo o capital social até ao dobro do montante exis-
tente à data da deliberação.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e administração da sociedade, bem como a sua
representação, fica a cargo de um ou mais gerentes nomeados em
assembleia geral, com dispensa de caução e com ou sem remuneração.

2 � Para obrigar a sociedade são necessárias as assinaturas conjun-
tas de dois gerentes.

Que, em tudo o mais, se mantém em vigor o contrato social exis-
tente e em cumprimento do disposto no n.º 2 do artigo 90.º do Códi-
go das Sociedades Comerciais declaram, sob sua inteira e exclusiva
responsabilidade, que se encontram realizadas todas as entradas e que
não é exigível pela lei, pelo contrato ou pela presente deliberação a
realização de quaisquer outras.

a) Nomear gerentes os sócios Filipe António Veloso Vieira e Ma-
ria de Fátima Tiago;

Cessação de funções dos gerentes: Joaquim Rosa Marques e Maria
Isabel Carrega Bemposto, por renúncia, em 8 de Outubro de 2004.

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

Está conforme o original.

26 de Outubro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 2006646877

LUÍS A. P. PEREIRA � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 21 767/
041006 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 506962024;
inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 05/041006.

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

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Luís A. P. Pereira � Investimentos
Imobiliários, Sociedade Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Praceta
das Olaias, lote 4, em Mem Martins, freguesia de Algueirão-Mem
Martins, concelho de Sintra.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem por objecto: compra, venda e arrendamento
de bens imobiliários.

2 � A sociedade poderá associar-se com outras sociedades com
objecto igual ou diferente do seu, e ainda em agrupamentos comple-
mentares de empresas.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de cinco mil euros, representado por uma
única quota, do mesmo valor nominal, pertencente ao único sócio.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência remunerada ou não, conforme for deliberado pelo
único sócio, podendo a remuneração consistir numa participação nos
lucros da sociedade, pertence a um ou mais gerentes.
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2 � É desde já designado gerente o sócio Luís Augusto Pinto Pe-
reira.

3 � A sociedade obriga-se com a intervenção de um gerente.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

No caso de falecimento do sócio, a sociedade continuará com os
seus herdeiros, que nomearão, entre si, um que a todos represente,
enquanto se mantiver a contitularidade.

Sócio: Luís Augusto Pinto Pereira.

Está conforme o original.

26 de Outubro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 2006717839

IBERSÁ � CONSULTADORIA DE GESTÃO ECONÓMICA
E FINANCEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 17 085
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 507088115; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 52/040907.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, entre:
1 � Jaime Roque de Pinho d�Almeida, casado com Teresa Luísa

Ferreira Pinto Basto d�Almeida, separação de bens, Vila Santa Maria,
Estrada Marginal 7759, Estoril, Cascais �  € 2500;

2 � Nuno Dinis Vieira Dias Miranda, casado com Catarina Isabel
Lobo Queiroga Miranda, comunhão de adquiridos, Alameda do Alto
da Barra, 13, 5.º, esquerdo, Oeiras � € 2500.

Que se rege pelos artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação IBERSÁ � Consultadoria
de Gestão Económica e Financeira, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Professor Ricardo Jor-
ge, 5, 11.º, esquerdo, no lugar de Miraflores, freguesia de Algés, con-
celho de Oeiras.

3 � Por deliberação da gerência, a sede social pode ser deslocada
dentro do mesmo conselho ou para um concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a prestação de serviços de consulta-
doria económica, financeira e de apoio à gestão financeira de empre-
sas, a consultadoria estratégica e apoio à concepção, gestão e execu-
ção de projectos financeiros, imobiliários ou comerciais.

ARTIGO 3.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 4.º

O capital social é de cinco mil euros, está integralmente realizado
em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor
nominal de dois mil e quinhentos euros, cada, tituladas uma por cada
sócio.

ARTIGO 5.º

1 � A administração e representação da sociedade perante tercei-
ros, em juízo ou fora dele, compete a um ou mais gerentes.

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

ARTIGO 6.º

As assembleias gerais serão convocadas por qualquer gerente, por
sua iniciativa ou a pedido de um dos sócios.

ARTIGO 7.º

1 � A cessão total ou parcial de quotas carece do consentimento
prévio da sociedade.

2 � Em caso de cessão de quotas têm primeiro direito de prefe-
rência a sociedade e depois os sócios.

3 � O sócio que queira ceder a sua quota a terceiros deverá comu-
nicar tal intenção aos sócios e à sociedade, indicando as condições

em que se propõe efectuar a cessão, nomeadamente, o respectivo
preço e condições de pagamento.

4 � O exercício do direito de preferência tem que ser comunicado
ao sócio cedente, por meio de carta registada com aviso de recepção,
no prazo máximo de 60 dias após a data da comunicação prevista no
número antepor.

ARTIGO 8.º

A sociedade pode amortizar ou adquirir a quota de cada um dos
sócios ou fazê-la adquirir por sócio ou por terceiro, desde que total-
mente liberada, sempre que venha a verificar-se algum ou alguns dos
factos a seguir mencionados:

a) Dissolução, falência e insolvência;
b) Penhora, arresto, arrolamento ou qualquer outro facto sujeito a

procedimento judicial, administrativo, executivo, e se estiver para
proceder ou se tiver já procedido à arrematação, adjudicação, ou ven-
da judicial, desde que essa diligência se mantenha por período não
inferior a 30 dias, a contar da notificação à sociedade.

c) Por acordo de partes.

ARTIGO 9.º

Os lucros distribuíveis terão a aplicação que for deliberada em as-
sembleia geral, podendo inclusive não ser distribuído na íntegra.

Está conforme o original.

O Escriturário Superior, Osvaldo Adérito Almeida Brazão Carvalho.
2004790598

PROPRICACÉM, COMPRA E VENDA
DE PROPRIEDADES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 530/
990706 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 504460129;
inscrição n.º 04; número e data da apresentação: 04/041013.

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

Alteração parcial do contrato:
Foram alterados os artigos 1.º, n.º 2, 2.º e 4.º, n.º 1, do contrato

social que passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma PROPRICACÉM, Compra e Ven-
da de Propriedades, L.da

2 � A. sociedade tem a sua sede na Rua do Impasse de Oca, lote A,
3.º, B, freguesia de Agualva, concelho de Sintra.

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

O objecto da sociedade consiste na compra, venda, arrendamento
de propriedades e: revenda dos adquiridos para esse fim. Administra-
ção, gestão, exploração, limpeza e manutenção de imóveis e condo-
mínios.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, compete aos sócios, já nomeados.

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

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

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

Está conforme o original.

26 de Outubro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 2002562490

CINTRAMÉDICA � CLÍNICA DE DIAGNÓSTICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 21 753/
040930 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 507098943;
inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 19/040930.
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Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

É constituída uma sociedade comercial por quotas com a firma
CINTRAMÉDICA � Clínica de Diagnóstico, L.da

ARTIGO 2.º

A sede social é na Travessa da Portela, Edifício Clínico, em Sintra.

ARTIGO 3.º

O capital social, inteiramente realizado em dinheiro, é de cem mil
euros, correspondente à soma de duas quotas dos valores nominais de
cinquenta mil euros, uma de cada um dos sócios GRUPLAB � Ges-
tão, Investimentos e Actividades Laboratoriais, S. A., e Manuel Fran-
cisco Oliveira Carrageta.

ARTIGO 4.º

A sociedade tem por objecto: actividade de saúde humana; serviços
de saúde médicos e paramédicos; exames complementares de diagnós-
tico; exploração de clínicas e consultórios; importação e comerciali-
zação de material e programas médico-hospitalares; formação cientí-
fico-profissional nas áreas de saúde; assistência e apoio social.

ARTIGO 5.º

1 � A sociedade fica vinculada com as assinaturas de dois geren-
tes.

2 � A gerência será remunerada ou não conforme for deliberado
em assembleia geral, podendo a remuneração consistir, total ou par-
cialmente, em participação nos lucros da sociedade.

3 � Ficam nomeados gerentes os outorgantes Carlos Alberto do
Couto Marques e Manuel Francisco Oliveira Carrageta.

ARTIGO 6.º

1 � E livre a cessão de quotas entre sócios.
2 � A cessão de quota a estranhos depende do prévio consenti-

mento da sociedade.
ARTIGO 7.º

Os sócios poderão celebrar com a sociedade contratos de suprimen-
tos nos termos e condições que previamente sejam deliberados em
assembleia geral.

ARTIGO 8.º

Os preceitos dispositivos da lei podem ser derrogados por delibera-
ção dos sócios.

Sócios: GRUPLAB � Gestão, Investimentos e Actividades Labo-
ratoriais, S. A., e Manuel Francisco Oliveira Carrageta.

Está conforme o original.

26 de Outubro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 2006717049

J. M. RIBEIRINHO � CONSULTADORIA DE DESIGN,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 16 696
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 507070089; inscri-
ção n.º 01; número e data da apresentação: 58/041013.

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 J. M. Ribeirinho � Consultadoria
de Design, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Visconde de Atouguia,
5, rés-do-chão, esquerdo, freguesia e concelho de Cascais.

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

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a consultadoria de design, artes grá-
ficas e edição.

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.

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.

Sócio: José Maria Roumier Ribeirinho Pereira.

Está conforme o original.

18 de Outubro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Ana Maria
Correia dos Santos Neves Galrito. 2004786850

CÔRES E CAMINHOS � GRAFISMO E IMPRESSÃO
PERSONALIZADA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 16 690
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 507085566; inscri-
ção n.º 01; número e data da apresentação: 46/041012.

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 Côres e Caminhos � Grafismo e
Impressão Personalizada, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida de Piemonte, lote 5,
rés-do-chão, letra A, no lugar de Monte do Estoril, freguesia de Esto-
ril, concelho de Cascais.

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 a prestação de serviços de ateliers de
arte e ecologia, grafismo e impressão personalizada. kits de arte e
ecologia.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, a nomear pela
sócia única, com ou sem remuneração, conforme aquela decidir.

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

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.
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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 nomeada gerente a sócia.
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.

Sócia: Cláudia de Sousa Oliveira Valentim Santos.

Está conforme o original.

12 de Outubro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Ana Maria
Correia dos Santos Neves Galrito. 2004786833

RAVERA LUNA � ANIMAÇÃO TURÍSTICA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 16 692
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 507074106; inscri-
ção n.º  01; número e data da apresentação: 50/041012.

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 Ravera Luna � Animação Turís-
tica, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Marques Leitão, lote
27, rés-do-chão, esquerdo, freguesia da Parede, concelho de Cascais.

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 animação turística.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de doze mil e quinhentos euros, representado por uma quota de igual
valor nominal, pertencente ao sócio único.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade, pertencem ao só-
cio único ou a não sócios, a qual poderá não ser remunerada confor-
me aquele decidir.

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

3 � Fica desde já 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.

Sócio: Rui Jorge Santos Araújo.

Está conforme o original.

12 de Outubro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Ana Maria
Correia dos Santos Neves Galrito. 2004786817

SOCIEDADE PARMALAT PORTUGAL, SGPS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 21 759/
040930 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 507072855;
inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 52/040930.

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

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de Parmalat Portugal, SGPS, L.da

ARTIGO 2.º

1 � A sede social é na Rua do Pé de Mouro, 36, Linhó, Sintra,
podendo ser transferida nos termos previstos na lei, por simples de-
cisão da gerência.

2 � A gerência poderá ainda criar, no país ou no estrangeiro, as
delegações ou qualquer outra forma de representação que julgue con-
veniente.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto a estão de participações sociais nou-
tras sociedades, como forma indirecta de exercício de actividades
económicas.

ARTIGO 4.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
€ 5000 e corresponde à soma de duas quotas: uma quota no valor de
€ 1500, pertencente à sócia Finfood Srl e outra quota no valor de
€ 3500, pertencente à sócia Latte Sole SpA.

2 � E permitido aos sócios fazer suprimentos à sociedade, os quais
vencerão juros, ou não, de harmonia com o que for deliberado em
assembleia geral e serão reembolsados nos termos e condições delibe-
radas em assembleia, ou na falta de deliberação, nos termos previstos
no artigo 245.º do Código das Sociedades Comerciais.

3 � Desde que deliberado em assembleia geral por uma maioria de
75% dos sócios da sociedade, poderão ser exigidas prestações suple-
mentares de capital até ao limite máximo de € 100 000, a realizar
na proporção das respectivas quotas.

ARTIGO 5.º

1 � A cessão de quotas total ou parcial é livre entre sócios, sendo
autorizadas as divisões que se tomem necessárias para o efeito.

2 � A cessão de quotas a estranhos não carece de consentimento
da sociedade mas neste caso é reservado à sociedade em primeiro lu-
gar e aos sócios não cedentes em segundo o direito de preferência,
observados os trâmites constantes dos números seguintes.

3 � O sócio que pretenda ceder a sua quota deverá comunicar o
facto simultaneamente ao outro sócio ou sócios e à sociedade, por
carta registada, indicando o nome do comprador, preço e demais
condições da transacção.

4 � A sociedade deverá deliberar sobre o exercício do direito de
preferência nos 60 dias seguintes à comunicação referida no número
anterior.

5 � Se a sociedade deliberar não preferir ou no caso de, por qual-
quer motivo, não se constituir a assembleia geral, caberá ao outro ou
outros sócios exercer o direito de preferência por carta registada re-
metida nos 15 dias subsequentes à data limite prevista no número
anterior.

6 � Se mais de um sócio usar desse direito, será a quota cedenda
rateada por divisão na proporção das respectivas quotas.

7 � Se não for exercido o direito de preferência nos prazos e ter-
mos previstos nos números anteriores, a transacção é livre, devendo
ser objecto de outorga em escritura pública no prazo de 60 dias.

9 � Enquanto a quota se mantiver indivisa, os co-titulares devem
designar um representante comum que exerça perante a sociedade os
poderes inerentes à respectiva quota indivisa.

ARTIGO 6.º

1 � A sociedade pode amortizar qualquer quota, sempre que se
verifique algum ou alguns dos seguintes factos:

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

ou qualquer outra forma de apreensão ou venda judicial, ou ainda quando
se verifique a iminência destas situações;

c) Quando haja violação de qualquer artigo do contrato social,
nomeadamente dos artigos 5.º e 9.º

d) 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;

e) Por insolvência, falência ou dissolução do titular;
2 � A decisão de amortizar as quotas da sociedade será tomada em

reunião da assembleia geral, convocada para o efeito e a realizar até
90 dias após a gerência ter tido conhecimento do facto.

3 � A contrapartida da amortização será o acordado no caso da
alínea a) no número anterior; o valor nominal da quota amortizada
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nos casos previstos nas alíneas b), c), d) e f), salvo se for inferior ao
valor do último balanço, pois neste caso será este o valor da amortiza-
ção; o valor constante do último balanço nos casos das alíneas e) e g).

ARTIGO 7.º

1 � A administração da sociedade e a sua representação em juízo
e fora dele pertence a três gerentes, que serão designados em assem-
bleia geral, com ou sem remuneração e dispensados de caução, por
deliberação tomada por maioria de três quartos dos votos correspon-
dentes ao capital social.

2 � Aos gerentes são conferidos os necessários poderes para prati-
car todos os actos necessários, úteis ou convenientes ao exercício e
prossecução do objecto social, obrigando-se a sociedade pela assinatu-
ra de quaisquer dois dos gerentes designados.

3 � Nos actos de mero expediente é suficiente a assinatura de um
gerente.

4 � Em caso de impossibilidade temporária do exercício da gerên-
cia de um dos gerentes, será suficiente a assinatura de outro gerente.
Este regime de representação só é porém eficaz pelo prazo de 60 dias
subsequentes à data de início da situação de impossibilidade temporá-
ria.

5 � São desde já nomeados gerentes Adriano Coltella, casado, com
domicílio profissional em Via Oreste Grassi, 26, 43 044 Collecchio
(Parma) Itália, Caudio Cattaneo, casado, com domicílio profissional
em Rua de Pé de Mouro, 36, Linhó, 2714-508 Sintra, e Manuela
Mangiagalli, casada, com domicílio profissional em Via Oreste Grassi,
26, 43 044 Collecchio (Parma) Itália.

ARTIGO 8.º

As assembleia gerais, quando a lei não exige outras formalidades,
são convocadas por cartas registadas com aviso de recepção dirigidas
aos sócios com 15 dias de antecedência para os domicílios constantes
dos registos da sociedade.

ARTIGO 9.º

Salvo consentimento dos outros sócios dado por escrito, nenhum
sócio poderá exercer, por si, ou através de sociedade de que seja sócio
ou mandatário, profissão ou outra actividade que directa ou indirecta-
mente possa lesar os interesses da sociedade ou seja concorrente com
a actividade da mesma.

ARTIGO 10.º

1 � A sociedade assume as obrigações que versem sobre despesas
de constituição.

2 � A gerência fica desde já, ao abrigo do disposto na alínea b) do
n.º 4 do artigo 277.º do Código das Sociedades Comerciais, autorizada
a levantar a totalidade do capital social depositado com a finalidade
expressa de:

a) Suportar as despesas com a constituição da sociedade, designa-
damente o pagamento de emolumentos notariais e despesas com o
registo;

b) Serem iniciados de imediato os negócios sociais.
3 � A gerência fica também desde já autorizada a realizar os se-

guintes actos específicos:
a) Aquisição de acções ou quotas em quaisquer sociedades comerci-

ais;
b) Aprovação de um projecto de fusão com a sociedade Parmalat

Portugal � Produtos Alimentares, S. A., com sede em Sintra, Rua de
Pé de Mouro, 36, Linhó, freguesia de São Pedro de Penaferrim, com
o capital de 45 000 000 euros, pessoa colectiva 502406020, matri-
culada na Conservatória do Registo Comercial de Cascais, sob o
n.º 11 657.

Sócios: Finsood SRL e Latte Sole SPA.

Está conforme o original.

26 de Outubro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 2006460250

CLÍNICA DO PAÇO REAL � CLÍNICA MÉDICA
E DENTÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 21 773/
041007 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 506113337;
inscrição n.º 07; data da apresentação: 041007.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram efectua-
dos os seguintes actos de registo:

Alteração parcial do contrato, com transformação em sociedade
por quotas plural.

Foram alterados os artigos 1.º, 3.º, 4.º, 5.º e 6.º, aditados os arti-
gos 7.º, 8.º 9.º, 10.º, 11.º, 12.º e 13.º do contrato social que passam a
ter a seguinte redacção:

1.º

A sociedade adopta a firma Clínica do Paço Real � Clínica Médi-
ca e Dentária, L.da, tem a sua sede na Avenida da República, 61-A,
loja A, freguesia de Queluz, concelho de Sintra, podendo a mesma ser
transferida para qualquer outro local por deliberação da assembleia
geral.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de quinze
mil euros, representado por duas quotas de sete mil e quinhentos eu-
ros cada, pertencendo uma a cada uma das sócias Patrícia Alexandra
dos Santos de Almeida, e Rute Raquel dos Santos de Almeida.

4.º

É livre a divisão e cessão de quotas entre os sócios mas a cessão de
quotas a pessoas estranhas à sociedade fica dependente de deliberação
em assembleia geral.

5.º

A gerência e administração da sociedade, bem como a sua repre-
sentação em juízo e fora dele, activa e passivamente, fica a cargo de
ambas as sócias, desde já nomeadas gerentes, com ou sem remunera-
ção conforme for deliberado em assembleia geral.

6.º

Não serão exigíveis prestações suplementares de capital, mas os
sócios poderão fazer os suprimentos de que a caixa social carecer,
nos termos e condições que forem fixadas em assembleia geral.

7.º

A sociedade fica validamente obrigada e representada pela assina-
tura conjunta de dois gerentes.

8.º

Para os actos de mero expediente é suficiente a assinatura de um
gerente.

§ único. A sociedade poderá constituir mandatários ou procurado-
res para a prática de determinados actos ou categoria de actos.

9.º

A sociedade não pode ser obrigada em actos estranhos ao seu ob-
jecto, designadamente em abonações, fianças, letras de favor ou ou-
tros de natureza semelhante, sendo o infractor responsável pessoal-
mente, perante a sociedade, pelos prejuízos que causar.

10.º

A sociedade não se dissolve por morte dos sócios, continuando com
os sócios sobrevivos e os herdeiros do sócio falecido que, entretanto,
nomearão, de entre si, um só que os represente na sociedade.

11.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes casos:
a) Por acordo com o sócio titular;
b) Se a quota for objecto de arresto, penhora, apreensão, arrola-

mento ou qualquer outro procedimento judicial de que resulte a sua
alienação judicial;

c) Por cessão de quota sem consentimento da sociedade, nos casos
em que não seja legalmente dispensável.

2 � O preço da quota amortizada será, o fixado coro base no es-
tado em que a sociedade se encontrar com referência ao momento da
deliberação.

12.º

Os lucros líquidos, anualmente apurados, depois de deduzidas as
percentagens legalmente fixadas para reservas, ser-lhes-á dado o des-
tino que vier a ser deliberado em assembleia geral.

13.º

As assembleias gerais serão convocadas por meio de cartas regista-
das dirigidas aos sócios, com a antecedência, mínima de 15 dias, salvo
nos casos em que a lei prescreva forma diferente de convocação.

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

Está conforme o original.

26 de Outubro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 2006718606
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OLIVECONTAS � CONTABILIDADE, AUDITORIA
E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 21 766/
041006 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 506961885;
inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 04/041006.

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

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação OLIVECONTAS � Contabili-
dade, Auditoria e Serviços, L.da, com sede no Largo do Padre Améri-
co, 5, rés-do-chão, frente, Massamá, freguesia de Massamá, concelho
de Sintra.

§ único. A sociedade poderá, por simples deliberação da gerência,
deslocar a sede social dentro do mesmo concelho ou para concelhos
limítrofes, bem como criar sucursais, agências, delegações ou outras
formas de representação social no território nacional e estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto contabilidade, auditoria e serviços.

ARTIGO 3.º

A sociedade poderá participar, por qualquer forma, noutras socie-
dades de responsabilidade limitada ou ilimitada ou em agrupamentos
complementares de empresas, mesmo que os objectos coincidam ou
não, no todo ou em parte, com o da ora constituída, bem como agru-
par-se em consórcios.

ARTIGO 4.º

O capital social, totalmente subscrito e realizado em dinheiro é de
cinco mil euros e corresponde à soma de duas quotas: uma do valor
nominal de três mil euros, pertencente ao sócio Gualter Oliveira da
Trindade e uma do valor nominal de dois mil euros, pertencente à
sócia Siete Núcia Soares do Rosário.

§ único. Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares
de capital até ao montante global de dez vezes o capital social à data
da deliberação.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade e a sua representação, em juízo e fora dele,
activa e passivamente, fica a cargo de ambos os sócios, desde já no-
meados gerentes, com ou sem remuneração conforme for deliberado
em assembleia geral, sendo suficiente a assinatura de um gerente para
obrigará sociedade em todos os seus actos e contratos.

§ único. A gerência poderá, sem prévia deliberação da assembleia
geral: comprar e vender viaturas; celebrar quaisquer contratos de lo-
cação financeira; tomar de arrendamento quaisquer locais, bem como
alterar e ou rescindir os respectivos contratos; tomar de trespasse
estabelecimentos comerciais e industriais.

ARTIGO 6.º

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

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 contrato social ou

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

timários;
e) Quando, em partilha de divórcio, a quota foi adjudicada a quem

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

sentimento da sociedade, prestado por deliberação tomada por maio-
ria, em assembleia geral.

2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure
no balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou mais quo-
tas destinadas a serem alienadas a um ou alguns dos sócios ou ter-
ceiros.

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

4 � O contrato de suprimentos será sempre estabelecido com es-
tipulação de prazo.

ARTIGO 8.º

Os lucros líquidos apurados em cada exercício, depois de deduzidas
as importâncias relativas aos fundos de reservas legais, terão a aplica-
ção que a assembleia geral deliberar.

Sócios: Gualter Oliveira da Trindade e Siete Núcia Soares do Rosário.

Está conforme o original.

26 de Outubro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 2004609990

BARATA & MATIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 4716/
871207 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 501906789;
inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 07/041013.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram efectua-
dos os seguintes actos de registo:

Alteração parcial do contrato:
Foram alterados os artigos 1.º, n.º 1; 3.º e 5.º do contrato social

que passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

Denominação e sede

1 � A sociedade adopta a firma Barata & Matias, L.da, tem a sua
sede na Avenida de Angola, 69-A em Casal de Cambra, freguesia de
Belas, concelho de Sintra.

2 � A sede social poderá ser transferida dentro do mesmo conce-
lho ou para concelho limítrofe por deliberação da gerência.

ARTIGO 3.º

Capital social

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de trinta
mil euros, e corresponde à soma de quatro quotas, uma no valor no-
minal de cinco mil euros (bem próprio) e outra no valor nominal de
dez mil euros (bem comum), ambas pertencentes ao sócio José Luís
da Costa Ferreira e uma no valor nominal de cinco mil euros (bem
próprio) e outra no valor de dez mil euros (bem comum), ambas
pertencentes ao sócio Nuno Miguel Costa Ferreira.

ARTIGO 5.º

Gerência

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, compete a sócios ou não sócios.

2 � A sociedade obriga-se:
a) Com a intervenção do já nomeado gerente João Barata Ferrei-

ra, viúvo, residente na Avenida de Angola, 69-A, 1.º, em Casal de
Cambra, Belas, Sintra;

b) Com a intervenção conjunta dos sócios José Luís da Costa Fer-
reira e Nuno Miguel Costa Ferreira, desde já nomeados gerentes.

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

Está conforme o original.

26 de Outubro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 2004817020

S. F. CURTO � SERVIÇOS MÉDICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 16 702
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 506903117; inscri-
ção n.º 01; número e data da apresentação: 01/041015.

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 S. F. Curto � Serviços Mé-
dicos, L.da, com sede nos Jardins da Parede 5, Rua das Palmeiras,
lote 111, freguesia da Parede, concelho de Cascais.
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2 � A sociedade por simples deliberação da gerência poderá deslo-
car a sua sede dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítro-
fes, assim como criar filiais sucursais, agências, delegações ou quais-
quer outras formas de representação quer e Portugal quer no
estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem como objecto social policlínica: serviços médi-
cos.

ARTIGO 3.º

 O capital social integralmente realizado em dinheiro é de cinco
mil euros, corresponde à soma de duas quotas, uma do valor nominal
de quatro mil setecentos e cinquenta euros, pertencente à sócia, So-
raia Fernandes Curto Santos e outra do valo nominal de duzentos e
cinquenta euros, pertencente ao sócio Nuno Miguel Fernandes dos San-
tos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade incumbe à sócia Soraia Fernandes Curto
Santos, que fica desde já designada gerente, com ou sem remuneração
conforme for deliberada em assembleia geral.

2 � A sociedade obriga-se em juízo e fora dele, activa e passiva-
mente com assinatura de um gerente.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas total ou parcial, entre sócios é livre, mas a
estranhos depende do consentimento da sociedade, ficando reservado
à sociedade em primeiro lugar e aos sócios não cedentes em segundo
o direito de preferência.

ARTIGO 6.º

Poderão ser exigidas, aos sócios prestações suplementares de capi-
tal até ao décuplo do capital social.

ARTIGO 7.º

As assembleias gerais serão convocadas por carta registada com
aviso de recepção, dirigida aos sócios com a antecedência mínima de
15 dias, salvo se a lei exigir outras formalidades ou estabelecer prazo
mais longo.

Está conforme o original.

18 de Outubro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Ana Maria
Correia dos Santos Neves Galrito. 2000691633

BEACON HILL � COMÉRCIO INTERNACIONAL
DE ARTIGOS DE DECORAÇÃO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 948
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 506278204; inscri-
ção n.º 03; número e data da apresentação: 21/041014.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram efectua-
dos os seguintes actos de registo:

Alteração parcial do contrato quanto aos artigos 1.º e 3.º:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma BEACON HILL � Sociedade Imobili-
ária, Unipessoal, L.da

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto a compra e venda e revenda dos
imóveis adquiridos e a promoção imobiliária.

O texto actualizado do contrato encontra-se depositado na pasta
respectiva.

Está conforme o original.

18 de Outubro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Ana Maria
Correia dos Santos Neves Galrito. 2006712268

SOCIEDADE DE ADMINISTRAÇÃO DE BENS, CASA DA
HOLANDA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 023
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 504616161; inscri-
ções n.os 3 e 4; números e data das apresentações: 27 e 28/041013.

Certifico que foi registado o seguinte:
03 � Apresentação n.º 27/041013.
Designação dos órgãos sociais: 31 de Março de 2003.
Prazo: 2003-2006.
Administrador único � Miguel António Igrejas Horta e Costa, ca-

sado, Avenida da Holanda, 497, Estoril, Cascais.
Fiscal único � Martinez, Carvalheda, Plácido e Associado, SROC,

com sede na Praceta do Conde de Arnoso, 1-A, 5.º, B, Buraca, Ama-
dora, representada por Plácido Norberto dos Inocentes; suplente �
 Victor Manuel Reis Pereira da Luz, Rua da Margarida Palla, 19, 5.º,
A, Algés.

04 � Apresentação n.º 28/041013.
reforço de capital e alteração parcial do contrato montante do

reforço: 440 000 euros, por incorporação de créditos, representado
por 88 000 novas acções de cinco euros cada.

Artigo alterado: 4.º
ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado, em espécie e
a dinheiro, é de quinhentos mil euros, e encontra-se representado por
100 000 acções, com o valor nominal de cinco euros cada uma.

Relatório

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

go 28.º do Código das Sociedades Comerciais relativamente à entrega
por:

Miguel António Igrejas Horta e Costa, casado mas separado judici-
almente de pessoas e bens, com o contribuinte fiscal n.º 103352511,
bilhete de identidade n.º 363331, emitido em Lisboa, e residente na
Avenida da Holanda, 497, Estoril, concelho de Cascais, de créditos
sobre a sociedade no valor de € 440 000, correspondentes ao aumen-
to de capital de Sociedade de Administração de Bens � Casa da Ho-
landa, S. A., com sede na Avenida da Holanda, 497, Estoril, concelho
de Cascais, pessoa colectiva n.º 504616161, com o capital social de
€ 60 000 e registada na Conservatória do Registo Comercial de Cas-
cais sob o n.º 12 023.

As entradas em espécie consistem na conversão de parte dos cré-
ditos sobre a referida sociedade, no montante de € 440 000 e resul-
tantes da aquisição, por escrituras de compra e venda da fracção au-
tónoma designada pela letra G , n.os 60, 62, 64, 66, 68, 70 e 72, da
Rua da Emenda, Lisboa e das fracções autónomas designadas pelas
letras AL e AM Beco dos Apóstolos, Rua de São Paulo e Largo dos
Stefens, em Lisboa, registados na contabilidade da sociedade como
activos.

2 � Os créditos foram por nós avaliados em € 440 000 de acordo
com os registos contabilísticos mantidos pela sociedade, cujo critério
valorimétrico assenta no princípio fundamental do custo histórico �
valor das respectivas transacções.

Responsabilidades.
3 � É de nossa responsabilidade a razoabilidade da avaliação dos

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

Âmbito.
4 � O nosso trabalho foi efectuado de acordo com as normas téc-

nicas e as directrizes de revisão/auditoria da ordem dos revisores ofi-
ciais 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 execu-
tado 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. Para tanto, o refe-
rido 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 adopção de critérios adequados na avaliação dos mesmos;
d) A avaliação dos bens.
5 � Entendemos que o trabalho efectuado proporciona uma base

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

encontrados, atingem o valor nominal da quota atribuída ao sócio que
efectua tais entradas.

O texto actualizado do contrato encontra-se depositado na pasta
respectiva.

Está conforme o original.

18 de Outubro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Ana Maria
Correia dos Santos Neves Galrito. 2004276789
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A DERRAPAGEM, RESTAURANTE E COMÉRCIO
DE GÁS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 10 473
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 504191110; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 66/041013.

Certifico que foi registado o seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de nove mil novecentos e setenta e cinco euros e noventa e oito
cêntimos, e corresponde à soma das seguintes quotas: uma no valor
nominal de quatro mil novecentos e oitenta e sete euros e noventa e
oito cêntimos pertencente ao sócio Abílio de Jesus Fonseca; cinco
quotas iguais no valor nominal cada uma de novecentos e noventa e
sete euros e sessenta cêntimos pertencentes uma a cada um dos sóci-
os: Maria Gabriela Nunes Teixeira Fonseca, Hugo Miguel Nunes Fon-
seca, Diogo Filipe Nunes Fonseca, José Paulo Nunes Fonseca e Nuno
Manuel Nunes Fonseca do Ó.

O texto actualizado do contrato, encontra-se depositado na pasta
respectiva.

Está conforme o original.

18 de Outubro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Ana Maria
Correia dos Santos Neves Galrito. 2004786868

EUROWINDOWS INTERNACIONAL � DISTRIBUIÇÃO
E COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 16 693
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 507013026; inscri-
ção n.º  01; número e data da apresentação: 26/041013.

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

1.º

1 � A sociedade adopta a firma Eurowindows Internacional � Dis-
tribuição e Comércio de Materiais de Construção, L.da, e tem a sua
sede na Avenida de Manuel Júlio Carvalho e Costa, lote 2, estúdio 1,
na freguesia e concelho de Cascais.

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

2.º

1 � A sociedade tem por objecto: importação, distribuição e co-
mércio de materiais de construção.

2 � A sociedade, por deliberação da assembleia geral, poderá ad-
quirir participações sociais noutras empresas, bem como participar
em agrupamentos complementares de empresas.

3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de cinco mil euros, e correspondente à soma de duas quotas, uma do
valor nominal de quatro mil e quinhentos euros, titulada em nome da
sócia Eurowindows, INC , e uma do valor nominal de quinhentos euros,
titulada em nome da sócia Maria Felisbela Tirapicos.

4.º

A cessão de quotas é livre entre os sócios, no todo ou em parte,
usando a sociedade em primeiro lugar o direito de preferência, e os
sócios em segundo lugar, quando se pretenda ceder a um estranho.

5.º

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

2 � Fica desde já nomeada gerente a não sócia Carla Cristina Ca-
macho da Silveira Moniz Soares.

3 � Para obrigar a sociedade é necessária intervenção de um ge-
rente.

Está conforme o original.

18 de Outubro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Ana Maria
Correia dos Santos Neves Galrito. 2006720309

VISÃO DE IDEIAS � SOLUÇÕES DE ÓPTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 21 683
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 506551733; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 08/040908.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, entre:
1.º João Manuel Guimarães Santos Serra, casado com Maria Caro-

lina Santos Freitas Santos Serra, comunhão de adquiridos, Rua de
Bartolomeu Dias, 120, 4.º, C, Lisboa � € 5000;

2.º João José Matos dos Reis, casado com Camila de Jesus Vaz Sobral
Matos dos Reis, comunhão de adquiridos, Rua de Gil Vicente, 40, 3.º,
F, Alcântara, Lisboa � € 5000.

Que se rege pelos artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Visão de Ideias � Soluções de
Óptica, L.da, e tem a sua sede na Praceta de Manuel Faria, 8,
garagem F, freguesia de Massamá, concelho de Sintra.

2 � A gerência poderá transferir a sede da sociedade para outro
local dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem
como, criar sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de re-
presentação no território nacional e no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto: compra e venda de material óptico;
projectos e soluções de óptica; dispositivos médicos de oftalmologia;
áudio; otorrino; material desportivo e de recreio; importação e ex-
portação; assessoriamento; assistência técnica.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de dez mil euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais de
cinco mil euros, pertencentes uma a cada um dos sócios João Manuel
Guimarães Santos Serra e João José Matos dos Reis.

2 � Poderá ser exigida aos sócios a realização de prestações suple-
mentares de capital, até ao montante equivalente ao dobro do capital
social e na proporção das suas quotas, conforme for deliberado em
assembleia geral.

3 � Os sócios poderão celebrar contratos de suprimentos com a
sociedade.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência, com ou sem remuneração, conforme vier a ser
deliberado em assembleia geral, compete aos referidos dois sócios, desde
já nomeados gerentes.

2 � Para que a sociedade se considere validamente obrigada é su-
ficiente a assinatura de um gerente.

3 � É expressamente proibido à gerência obrigar, por qualquer for-
ma, a sociedade em negócios estranhos ao seu objecto, designadamente,
em letras de favor, fianças, cauções e abonações.

ARTIGO 5.º

A divisão e cessão de quotas, no todo ou em parte, a não sócios,
depende do consentimento da sociedade, gozando esta em primeiro
lugar, e os sócios em segundo lugar, do direito de preferência.

ARTIGO 6.º

Mediante prévia deliberação dos sócios, fica permitida a participa-
ção da sociedade em agrupamentos complementares de empresa, bem
como no capital social de outras sociedades, ainda que com objecto
diferente do seu, ou reguladas por lei especial.

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, inclusão em

massa falida, ou de qualquer outro modo de apreensão judicial, se não
for de imediato desonerada;

c) Por partilha subsequente a divórcio ou separação judicial de bens,
na parte que não seja adjudicada ao seu titular;

d) Por infracção do sócio em outorgar a escritura de cessão de quota,
depois dos sócios ou a sociedade terem declarado pretender exercer o
direito de preferência, previsto no artigo 5.º;

e) Quando o sócio praticar actos que violem o contrato social ou
as obrigações sociais.

f) No caso de morte de sócio a quem não sucedam herdeiros legi-
timários.
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g) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio.
h) Por exoneração ou exclusão de um sócio.
2 � A contrapartida da amortização, salvo no caso de acordo com

o titular, em que valerá o princípio da vontade das partes, e no caso
da apreensão judicial, em que se aplicará o regime legal, será igual ao
valor que para a quota resultar do último balanço aprovado.

ARTIGO 8.º

As assembleias gerais, sempre que a lei não exija outras formalida-
des, serão convocadas por carta registada dirigida aos sócios com, pelo
menos, 15 dias de antecedência.

Está conforme o original.

O Escriturário Superior, Osvaldo Adérito Almeida Brazão Carvalho.
2004787201

EVERILDO GODINHO JACINTO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 21 551/
040719 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 506992519;
inscrição n.º  01; número e data da apresentação: 34/040719.

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

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Everildo Godinho Jacinto, Uni-
pessoal, L.da, e tem a sua sede em Massamá, na Rua de Almada Ne-
greiros, 7, 2.º, direito, freguesia de Massamá, concelho de Sintra.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio por grosso e a retalho de
ferragens e ferramentas.

ARTIGO 3.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.

ARTIGO 4.º

O capital social é de cinco mil euros, subscrito em dinheiro e cor-
respondente a uma única quota de igual valor, pertencente ao sócio
Everildo Godinho Jacinto.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade e a sua administração ficam a cargo
do sócio, desde já nomeado gerente, com dispensa de caução e com
ou sem remuneração, conforme vier a ser decidido pelo mesmo.

2 � A sociedade vincula-se em todos os seus actos e contratos pela
assinatura de um gerente.

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.

Sócio: Everildo Godinho Jacinto.

Está conforme o original.

26 de Outubro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 2006741896

MARIA JOÃO SANTOS � SOCIEDADE
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 21 760/
040930 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 507007930;
inscrição n.º  01; número e data da apresentação: 53/040930.

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 Maria João Santos � Sociedade
Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Praceta de Leonor Afonso, 16,
3.º, esquerdo, freguesia de Monte Abraão, concelho de Sintra.

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

1 � A sociedade tem por objecto limpezas domésticas e industri-
ais, lavagens e aspirações domésticas e industriais e afins.

2 � A sociedade poderá associar-se em agrupamentos complemen-
tares de empresas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros e corresponde a uma única quota, do mesmo valor nominal,
pertencente à única sócia Maria João Vieira dos Santos.

ARTIGO 4.º

1 � A administração e representação da sociedade serão designa-
das por decisão da única sócia.

2 � A gerência poderá ser remunerada ou não, conforme for deli-
berado pela única sócia.

3 � É desde já designada gerente a única sócia Maria João Vieira
dos Santos.

4 � A sociedade obriga-se com a intervenção da gerente.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

No caso de falecimento da sócia, a sociedade continuará com os
seus herdeiros, que nomearão, entre si, um que a todos represente,
enquanto se mantiver a contitularidade.

Sócia: Maria João Vieira dos Santos.

Está conforme o original.

26 de Outubro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 2006718924

FERNANDO & ANGELINA SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 16 498/
040726 (Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 506971716;
inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 84/040726.

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 de Fernando & Angelina Silva, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Brighton, 7, bloco C,
3.º V, Monte Estoril, freguesia do Estoril, concelho de Cascais.

3 � Por deliberação da gerência, pode a sede social ser deslocada
para outro local, dentro do mesmo concelho ou para concelho limí-
trofe e serem criadas delegações, sucursais ou outras formas de repre-
sentação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na construção civil, trabalhos e
empreitadas de construção civil, obras públicas e promoção imobiliá-
ria.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de vinte e
cinco mil euros, e corresponde à soma de duas quotas: uma, no valor
nominal de doze mil e quinhentos euros, pertencente ao sócio Fer-
nando Marques da Silva; outra, no valor nominal de doze mil e qui-
nhentos euros, pertencente à sócia Maria Angelina de Jesus Soares da
Silva.

ARTIGO 4.º

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

2 � Para a sociedade ficar obrigada é necessária a assinatura de um
gerente, excepto nas obrigações contraídas perante entidades bancá-
rias ou financeiras em que será necessário a assinatura de dois geren-
tes.
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ARTIGO 5.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 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

Sócios: Fernando Marques da Silva e Maria Angelina de Jesus Soa-
res da Silva.

Está conforme o original.

12 de Outubro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 2004772425

LISBOA � 1.A SECÇÃO

AIR LUXOR CORPORATE JETS � AVIAÇÃO
EXECUTIVA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 12 101/20031107; identificação de pessoa colectiva
n.º 502974486; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 314/
20031107.

Certifico que que foi registado:

Pacto social

CAPÍTULO I

Denominação, sede e objecto

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação Air Luxor Corporate
Jets � Aviação Executiva, S. A., e tem a sua sede social na Avenida
da República, 101, 7.º, Lisboa, freguesia de Nossa Senhora de Fátima,
no concelho de Lisboa.

2 � Poderá o conselho de administração deslocar a sede social para
qualquer outro local dentro do mesmo concelho ou para concelho
limítrofe, bem como criar ou encerrar sucursais, delegações, agências
ou qualquer outra forma de representação local da sociedade, quando
e onde entender conveniente, tanto no território nacional como no
estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o exercício, em Portugal ou no es-
trangeiro, das seguintes actividades: a gestão de jactos executivos
próprios ou de terceiros; a consultadoria em todas as áreas de activi-

dades ligadas à aviação executiva; a compra e venda de jactos execu-
tivos; o transporte aéreo na área da aviação executiva; o fretamento
de jactos executivos com ou sem tripulação; quaisquer outras activi-
dades directas ou indirectamente relacionadas com a aviação executi-
va.

CAPÍTULO II

Capital social, acções e obrigações

ARTIGO 3.º

O capital é de cinquenta mil euros, encontra-se integralmente subs-
crito e realizado em dinheiro por todos os accionistas e é representa-
do por dez mil acções no valor nominal de cinco euros cada uma.

As acções serão nominativas e ao portador, reciprocamente con-
vertíveis com despesas a cargo dos accionistas.

O capital social será representado por títulos de uma, dez, vinte,
cinquenta, cem, quinhentos, mil e múltiplos de mil acções.

O conselho de administração fica autorizado a aumentar o capital
social por entradas em dinheiro, por uma ou mais vezes, até ao limite
de cinquenta milhões de euros.

ARTIGO 4.º

A sociedade poderá emitir obrigações, por deliberação da assem-
bleia geral ou do conselho de administração.

ARTIGO 5.º

Os accionistas da sociedade terão direito de preferência na subscri-
ção de novas acções a emitir pela sociedade, salvo, em qualquer dos
casos, deliberação em contrário da assembleia geral expressamente
convocada para o efeito, justificada pelo interesse social.

CAPÍTULO III

Administração e fiscalização

ARTIGO 6.º

1 � A administração da sociedade fica a cargo de um conselho de
administração constituído por três membros que poderão não ser ac-
cionistas, um dos quais será o presidente, eleito pela assembleia geral
por períodos de três anos e podendo ser reeleitos.

2 � Os administradores não carecem de prestar caução.

ARTIGO 7.º

1 � O conselho de administração, para além das suas competênci-
as específicas que lhe são expressamente conferidas no contrato de
sociedade, terá os mais amplos poderes de gestão dos negócios sociais
competindo-lhe de forma plena e exclusiva a representação da soci-
edade, em juízo ou fora dele, praticando todos os actos tendentes à
realização do objecto social, podendo designadamente, constituir
mandatários da sociedade, confessar, desistir, transigir em quaisquer
acções, comprometer-se em arbítrios, adquirir, alienar ou onerar quais-
quer bens ou direitos móveis ou imóveis, com observância dos limites
da lei.

2 � Sem prejuízo do disposto nos n.º 3 e 4 deste artigo, a socieda-
de ficará validamente vinculada e obrigada em todos os actos e con-
tratos, bem como nos actos de mero expediente, pela assinatura de
um administrador.

3 � O conselho de administração poderá encarregar especialmen-
te algum ou alguns dos seus membros de se ocuparem de certas maté-
rias da administração, podendo também delegar num ou mais admi-
nistradores a gestão corrente da sociedade devendo a deliberação do
conselho definir os limites da delegação e os poderes que confere a
cada administrador delegado. A sociedade ficará também validamente
obrigada mediante a assinatura isolada de qualquer dos administrado-
res delegados dentro dos limites da delegação do conselho.

4 � Para obrigar a sociedade num determinado acto ou num deter-
minado contrato será também suficiente a assinatura de um seu pro-
curador a quem o conselho de administração tenha conferido poderes
específicos para o efeito.

ARTIGO 8.º

1 � O conselho de administração reunirá sempre que o convoque
o seu presidente, oralmente ou por escrito, e obrigatoriamente uma
vez de seis em seis meses.

2 � Qualquer administrador poder-se-á fazer representar por ou-
tro nas reuniões do conselho de administração, mediante carta diri-
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gida ao respectivo presidente. É igualmente permitido que os admi-
nistradores ausentes votem por correspondência sendo as deliberações
do conselho tomadas por maioria dos votos dos administradores pre-
sentes ou representados nas reuniões e dos que votem por correspon-
dência, tendo o presidente, no caso de empate, voto de qualidade.

ARTIGO 9.º

A fiscalização da sociedade compete a um fiscal único, nos termos
da lei, eleito pela Assembleia Geral por um período de três anos, re-
novável.

ARTIGO 10.º

Compete ao fiscal único elaborar o relatório trimestral das contas
da empresa ou, sempre a qualquer solicitação do conselho de adminis-
tração.

CAPÍTULO IV

Assembleia geral

ARTIGO 11.º

A mesa da assembleia geral será composta por um presidente e um
secretário, que poderão não ser accionistas, eleitos pela assembleia
geral por um período de três anos, sendo sempre reelegíveis.

ARTIGO 12.º

1 � As assembleias gerais serão convocadas nos termos e prazos
estabelecidos na lei, podendo a convocação ser feita por cartas regis-
tadas com aviso de recepção se todas as acções forem nominativas.

2 � Terão direito a participar nas assembleias gerais da sociedade
os accionistas que possuem acções que lhes confiram direito a , pelo
menos, um voto, contando-se um voto por cada acção, isto sem pre-
juízo da possibilidade legal de agrupamento dos pequenos accionistas.

Para efeitos de participação nas assembleias gerais, deverão os
accionistas, até cinco dias antes da data fixada para a reunião, ter
registadas na sociedade ou depositadas nos locais indicados pelo con-
selho de administração, no mínimo a quantidade de acções que lhes
confira o direito a voto. O registo de acções ao portador ou o seu
depósito nos locais indicados pelo conselho de administração poderá
ser substituído pela prova inequívoca da propriedade das mesmas feita
pelo accionista, designadamente através da exibição de documento
comprovativo do seu depósito em qualquer instituição bancária naci-
onal ou estrangeira.

Os accionistas que tenham direito a participar nas assembleias ge-
rais apenas se poderão fazer representar nas mesmas pelo seu cônju-
ge, ascendente ou descendente, por outro accionista ou por um admi-
nistrador da sociedade, bastando para o efeito, uma carta por si assinada
e dirigida ao presidente da mesa.

ARTIGO 13.º

Para que a assembleia geral possa deliberar validamente sobre qual-
quer assunto em primeira convocação, deverão na mesma estar pre-
sentes ou regularmente representados accionistas que detenham ac-
ções correspondentes a pelo menos cinquenta por cento do capital
social, podendo a assembleia reunir e deliberar em segunda convoca-
ção seja qual for o número de accionistas presentes ou representados
e a percentagem do capital que os mesmos representarem.

CAPÍTULO V

Contas e dividendos, dissolução liquidação

ARTIGO 14.º

1 � Os lucros apurados anualmente terão a seguinte aplicação:
a) Cinco por cento para o fundo de reserva legal, até que ele atinja

o limite mínimo previsto na lei.
b) As percentagens que os accionistas em assembleia geral de-

terminarem, para quaisquer outros fundos ou reservas que delibe-
rem criar.

c) O remanescente para dividendos aos accionistas, se assim for
deliberado, ou para qualquer outra aplicação que a assembleia geral
determinar. Compete à assembleia geral decidir sobre a distribuição
ou não de dividendos aos accionistas e fixar o seu quantitativo se optar
pela distribuição.

2 � Poderá o conselho de administração decidir que no decurso de
um exercício sejam feitos aos accionistas adiantamentos sobre os lu-
cros desde que verificados todos os requisitos para o efeito estabele-
cidos na lei.

ARTIGO 15.º

A sociedade dissolver-se-á nos termos legais e, quando se delibere a
dissolução, a assembleia geral determinará a forma de liquidação e
nomeará os liquidatários.

CAPÍTULO VI

 Disposições finais e transitórias

ARTIGO 16.º

1 � A remuneração dos membros dos órgãos sociais será objecto
de deliberação em assembleia geral.

2 � É permitida a reeleição dos membros dos corpos sociais por
uma ou mais vezes.

3 � O conselho de administração fica igualmente autorizado por
todos os fundadores a adquirir quaisquer participações sociais noutras
empresas ou participar na constituição de outras sociedades subscre-
vendo todo ou parte do respectivo capital social, ainda que em qual-
quer momento anterior ao registo do contrato de sociedade.

ARTIGO 17.º

1 � Para o triénio contada a partir da data de constituição de
sociedade fica mandatada para presidente da mesa da assembleia geral
a Dr.ª Sílvia Maria Côrte-Real Mirpuri, para secretário da sociedade,
nos termos do artigo 446.º-D do Código das Sociedades Comerciais, o
Sr. Dr. Gabriel Côrte-Real de Carvalho Goucha e para suplente a
Sr.ª Dr.ª Juliana Maria Silva Valente Moreira.

2 � Para o triénio contado a partir da data de constituição da
sociedade fica mandatado para presidente do conselho de administra-
ção o Sr. Dr. Paulo Miguel Côrte-Real Mirpuri e para vogais a Sr. Dr.ª
Marianela Côrte-Real Mirpuri e o Sr. Phillipe François Marie Queffelec.

Para o triénio contado a partir da data de constituição da socieda-
de fica mandatado para fiscal único efectivo a sociedade de revisores
oficiais de contas Patrício Mimoso e Mendes Jorge, SROC, represen-
tada pelo Sr. Miguel Luís Cortês Pinto de Melo, e para suplente o
Sr. Joaquim Patrício da Silva, Revisor Oficial de Contas.

Está conforme o original.

15 de Outubro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Irene Dias
Emídio Palma. 2006341553

ANTÓNIO DIAS PAULA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 38 831/19671229; identificação de pessoa colectiva
n.º 500910120; inscrições n.os 8 e 12; número e data da apresen-
tação: 06/20021024.

Certifico que foi registado:
Cessação de funções do gerente, António Ramos Mesquita, por ter

sido destituído em 16 de Outubro de 2002.
Alteração total do contrato e designação de gerente

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade continua a usar a firma António Dias Paula, L.da,
e passa a ter a sua sede na Calçada da Cruz da Pedra, lote J, 4.º,
esquerdo, freguesia de São João, concelho de Lisboa.

2 � A gerência poderá deslocar livremente a sede da sociedade
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como
criar sucursais, agências, delegações ou quaisquer outras formas locais
de representação no território nacional.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na indústria de transportes de alu-
guer de automóveis ligeiros de passageiros.

ARTIGO 3.º

O capital social integramente realizado em dinheiro e nos demais
valores constantes do activo social é de cinco mil euros, e correspon-
de à soma de duas quotas iguais de dois mil e quinhentos euros, per-
tencentes uma a cada um dos sócios Carlos Alberto Ribeiro Pereira e
Manuel Heleno Fernandes Rodrigues.

ARTIGO 4.º

1 � São gerentes ambos os sócios.
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2 � A sociedade vincula-se com a intervenção conjunta de dois
gerentes.

3 � A gerência poderá não ser remunerada se tal vier a ser delibe-
rado em assembleia geral.

ARTIGO 5.º

Apenas a cessão total ou parcial de quotas entre sócios. não carece
do consentimento da sociedade.

Adverti os outorgantes da obrigatoriedade do registo destes actos
na respectiva Conservatória do Registo Comercial , no prazo de três
meses, a contar de hoje.

Está conforme o original.

15 de Outubro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Irene Dias
Emídio Palma. 2006341537

EDIÇÕES TESEAURIUS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 10 798/20020215; identificação de pessoa colectiva
n.º 505480867; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: of. 19/20040922.

Certifico que foi registado:
Cessação de funções do gerente, José Manuel Gouveia Paz, por ter

renunciado em 2 de Junho de 2004.
Alteração do contrato quanto ao artigo 3.º e 4.º
Capital: 5 000 euros.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos demais
bens sociais é de cinco mil euros e corresponde à soma de duas quo-
tas: uma, de quatro mil oitocentos e setenta e cinco euros, perten-
cente ao sócio Paulo Jorge Alcobia Simões; e outra, de cento e vinte
e cinco euros, pertencente à sócia Zélia Maria Alcobia Simões.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência bem como a sua representação fica a cargo do sócio
Paulo Jorge Alcobia Simões já nomeado gerente, com ou sem remu-
neração conforme for deliberado em assembleia geral.

2 � A sociedade fica obrigada em todos os seus actos e contratos
com a assinatura de um gerente.

Está conforme o original.

15 de Outubro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Irene Dias
Emídio Palma. 2006342444

EDIÇÕES TESEAURIUS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 10 798/20020215; identificação de pessoa colectiva
n.º 505480867; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 14/
20020215.

Certifico que, foi registado contrato de sociedade:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Edições Teseaurius, L.da, e tem a
sua sede na Rua de Quirino da Fonseca, 15-B, 2.º, em Lisboa, fregue-
sia de Arroios.

2 � A gerência poderá transferir a sede social para qualquer outro
local dentro do mesmo concelho ou limítrofe, e bem assim criar ou
encerrar filiais, sucursais ou qualquer outra forma de representação
social no território nacional ou estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no exercício de edição e comerci-
alização e distribuição de livros, revistas e multimédia, produção grá-
fica e cultural e formação.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, bem como a sua representação em
juízo e fora dele, activa e passivamente, pertencem aos sócios, que

desde já ficam nomeados gerentes, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado em assembleia geral.

2 � Para que a sociedade se considere validamente obrigada em
todos os seus actos e contratos são necessárias as assinaturas de dois
gerentes.

ARTIGO 5.º

Fica vedado aos gerentes obrigar a sociedade em fianças, letras de
favor, abonações e em todos os actos e contratos estranhos aos ne-
gócios sociais, sob pena de responderem perante a sociedade por per-
das e danos que daí advierem.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a estranhos fica dependente do consentimento
da sociedade, que terá direito de preferência em primeiro lugar e em
segundo lugar os sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

Por falecimento ou interdição de qualquer sócio não se opera a
dissolução da sociedade, podendo os seus herdeiros e ou representante
legal do interdito continuar na sociedade, devendo aqueles escolher de
entre si um que a todos represente na sociedade, enquanto a quota se
mantiver indivisa.

ARTIGO 8.º

As assembleias gerais, salvo os casos para que a lei exija outras
formalidades, serão convocadas por meio de carta registada, dirigida
aos sócios com a antecedência mínima de 15 dias.

ARTIGO 9.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des mesmo com objecto diferente do seu, em sociedades por lei espe-
cial e em agrupamentos complementares de empresas.

Está conforme o original.

15 de Outubro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Irene Dias
Emídio Palma. 2006341449

BATEVIDROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º  3930/19930608; identificação de pessoa colectiva
n.º 503010634; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 2 e inscrição n.º 7;
números e data das apresentações: 27, 28 e 29/20040524.

Certifico que foi registado:
Cessação de funções do gerente, Joaquim Carlos Trepo Bate, por

ter renunciado em 17 de Março de 2003.
Alteração do contrato quanto ao artigo 3.º e designação de gerente.
Capital � 59 855,76 euros.
Sócios e quotas:
1 � Carlos Manuel Trepo Bate � 29 927,88 euros.
2 � Fernando Eugénio Trepo Bate � 29 927,88 euros.
Gerentes designados: Carlos Manuel Trepo Bate e Fernando Eugé-

nio Trepo Bate em 17 de Março de 2003.
O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinquenta

e nove mil oitocentos e cinquenta e cinco euros e setenta e seis cên-
timos e está dividido em duas quotas do valor nominal de vinte e
nove mil novecentos e vinte e sete euros e oitenta e oito cêntimos,
cada uma, pertencentes uma a cada um dos sócios.

Está conforme o original.

18 de Outubro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Irene Dias
Emídio Palma. 2000730809

EDITORIAL NOTÍCIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 61 322/19850801; identificação de pessoa colectiva
n.º 502942401; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 5, averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 13 e inscrição n.º 15; números e data das apre-
sentações: 21, 22 e 41/20040514.

Certifico que foi registado:
Cessação das funções dos gerentes:
Maria Clara de Carvalho Rosa Braga da Costa e Alexandre Manuel

da Fonseca Leite, por renúncia em 23 de Março de 2004.
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Cessação das funções do gerente:
Miguel Maria Pitté Reis da Silveira Moreno, por renúncia em 23

de Março de 2004.
Alteração do contrato, quanto ao n.º 1 do artigo 6.º

ARTIGO 6.º

1 � A gerência da sociedade será exercida, com dispensa de cau-
ção, por três ou cinco gerentes, a nomear em assembleia geral, por
períodos de três anos.

 Nomear gerentes, para o triénio de 2004 a 2006, o outorgante
João Paulo da Cunha Malhado de Oliveira Abreu, os Srs. Nuno Filipe
Bento Barata e António Luís Marçal Grilo Lobato de Faria.

Está conforme o original.

18 de Outubro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Irene Dias
Emídio Palma. 2006453343

 AUDITWARE � CONTABILIDADE, ADMINISTRAÇÃO
E EQUIPAMENTOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 3751/19930224; identificação de pessoa colectiva
n.º 502942401; inscrição n.º 14; número e data da apresentação:
06/20040531.

Certifico que foi registado:
Alteração parcial do contrato quanto ao artigo 4.º

ARTIGO 4.º

A sociedade tem por objecto a prestação a serviços de contabilida-
de, informática e apoio às empresas, comercialização de sistemas
informáticos e equipamentos para escritório. Compra e venda de bens
móveis e imóveis e a revenda dos adquiridos para esse fim; gestão e
administração de bens próprios e alheios.

Está conforme o original.

18 de Outubro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Irene Dias
Emídio Palma. 2006547518

ALMEIDA & FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 3735/19930309; identificação de pessoa colectiva n.º 502949333;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 17/20040617.

Certifico que foi registado:
Reforço e redenominação do capital e alteração do contrato quan-

to ao artigo 3.º
Reforço: 402 410$00, por incorporação de reservas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos demais
valores constantes do activo social é de cinco mil euros e correspon-
de à soma de duas quotas: uma no valor nominal de dois mil e qui-
nhentos euros titulada em nome de Manuel de Almeida Damásio e
outra no valor nominal de dois mil e quinhentos euros titulada em
nome de Francisco Faria Ferreira.

Está conforme o original.

18 de Outubro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Irene Dias
Emídio Palma. 2006341286

BENESSATIS � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS
E TURÍSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 12 031/031006; identificação de pessoa colectiva n.º 506676013;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 02/031006.

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

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma BENESSATIS � Investimentos
Imobiliários e Turísticos, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Estrada do Lumiar, 13, Bloco
5, 3.º, direito, freguesia do Lumiar, concelho de Lisboa.

3 � Mediante simples deliberação da gerência, a sociedade pode esta-
belecer sucursais, agências, delegações, filiais ou outras formas de repre-
sentação, no território nacional ou no estrangeiro, bem como mudar a
sua sede nos termos da lei.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a compra e venda de prédios rústicos
e urbanos e a revenda dos adquiridos para esse fim, indústria da cons-
trução civil, empreitadas de obras públicas e particulares, urbaniza-
ções, concepção, edificação e exploração de empreendimentos imo-
biliários e turísticos.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

1 � A cessão total ou parcial de quotas entre sócios é livre, reser-
vando-se, porém, em primeiro lugar, à sociedade o direito de prefe-
rência e, em segundo lugar, aos sócios não cedentes, se a sociedade
dele não usar.

2 � Se mais de um sócio quiser usar deste direito de preferência, a
quota será distribuída entre eles na proporção das que então possuí-
rem.

ARTIGO 5.º

A sociedade não se dissolve por morte de qualquer sócio, continu-
ando com o sócio ou sócios sobrevivos e um único representante dos
herdeiros do sócio falecido.

ARTIGO 6.º

 É vedado aos sócios constituir a quota em garantia ou caução de
alguma obrigação.

ARTIGO 7.º

1 � A gerência e representação da sociedade é exercida pelo ge-
rente ou gerentes designados em assembleia geral.

2 � Fica, desde já, designado gerente, sem remuneração, o sócio
António da Silva Maurício.

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

ARTIGO 8.º

1 � A sociedade pode amortizar qualquer quota, pelo valor que lhe
corresponder no último balanço social, nos seguintes casos:

a) Por acordo com o sócio;
b) Por falência ou insolvência do sócio titular;
c) Por venda judicial da quota, qualquer que seja a forma usada.
2 � As amortizações consideram-se consumadas e produzem to-

dos os efeitos pelo pagamento ou consignação em depósito do cor-
respondente valor.

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

ARTIGO 9.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas, no capital social de outras sociedades, ainda que regula-
das por leis especiais, criar novas sociedades ou comparticipar na sua
criação, e livremente associar-se, colaborar e tomar interesses com
quaisquer entidades singulares ou colectivas, mesmo que o objecto e a
actividade desses agrupamentos, sociedades e entidades seja diferente
do seu.

Sócios:
1 � António da Silva Maurício.
2 � Maria Teresa Pazo Pires Maurício, casada com o anterior, na

comunhão de adquiridos, Estrada do Lumiar, 13, Bloco 5, 3.º, direito,
Lisboa.

Está conforme o original.

27 de Outubro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 2008414850

BUIGUY � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 12 035/031103; identificação de pessoa colectiva
n.º 503853518; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 01 e inscrição
n.º 5; números e data das apresentações: 43, 44 e 46/031103.
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Certifico que foi registado o seguinte:
Alteração parcial do contrato.
Artigos modificados: 1.º, 2.º, 5.º e 6.º
Cessação das funções de Pedro Mendes Teixeira, por renúncia em

30 de Julho de 2003.
Teor dos artigos alterados:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma de BUIGUY � Sociedade de Constru-
ção Civil, L.da, e tem a sua sede na Rua do Sol ao Rato, 71, 3.º-A,
freguesia de Santa Isabel, concelho de Lisboa.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na actividade de construção civil e
obras públicas. Construção de imóveis, comercialização de imóveis,
terrenos e outros empreendimentos imobiliários, incluindo tornar e
dar de arrendamento. Elaboração de projectos na área da engenharia,
para construção civil. Compra e venda de imóveis, incluindo a com-
pra para venda e revenda dos adquiridos para esse fim. Compra e
venda, aluguer, importação e exportação, representações comerciais
de materiais, máquinas e equipamentos para a construção

ARTIGO 5.º

A gerência e a representação da sociedade, com ou sem remunera-
ção, conforme for deliberado em assembleia geral, competem a sóci-
os ou a não sócios.

ARTIGO 6.º

Aos sócios, poderão ser exigidas prestações suplementares ao capi-
tal até ao montante global igual ao décuplo do capital social.

Gerente designada: Carla Sofia Duarte Teixeira, solteira, maior, Rua
de António Passaporte, 6, 1.º-A, Oeiras.

Ficou depositado na pasta respectiva o teor actualizado dos estatu-
tos.

Está conforme o original.

27 de Outubro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 2008414868

AUTO ARESE � COMÉRCIO E REPARAÇÃO
DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 12 038/031007; identificação de pessoa colectiva
n.º 506543676; inscrição n.º 01; número e data da apresentação:
01/031007.

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

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Auto Arese � Comércio e Repa-
ração de Automóveis, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede em Lisboa, na Avenida de Ressano
Garcia, 15, 1.º, freguesia de São Sebastião da Pedreira, concelho de
Lisboa.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em comércio e reparação de auto-
móveis.

ARTIGO 3.º

O capital social é de cinco mil euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais, do
valor nominal de dois mil e quinhentos euros, cada, tituladas uma por
cada sócio.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, sócios ou não
sócios, com ou sem remuneração, conforme for deliberado em as-
sembleia geral.

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

3 � Fica desde já nomeado gerente, o sócio José Luís Lourenço
Gil Nunes.

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.

Sócios:
1.º José Luís Lourenço Gil Nunes, casado com Maria Helena Bor-

ges Soares e Simas, na comunhão de adquiridos, Avenida de Ressano
Garcia, 15, 1.º, Lisboa.

2.º José Manuel da Silva Pereira Antunes, divorciado, Rua Quatro,
lote 195, Redondos, Fernão Ferro, Seixal, € 2500.

Está conforme o original.

27 de Outubro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 2008414876

ESPAÇO PORTAL � MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 12 040/031008; identificação de pessoa colectiva n.º 506704157;
inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 01/031008.

Certifico que Luís Manuel Cardoso Pinto, constituiu a sociedade
unipessoal em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Espaço Portal � Mediação Imo-
biliária, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua dos Correeiros, 28, 2.º,
frente, freguesia de São Nicolau, concelho de Lisboa.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em mediação imobiliária.

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.

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 esta exercendo.

Está conforme o original.

27 de Outubro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 2008414892

ALVESVOLANTE � COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 12 014/030925; identificação de pessoa colectiva n.º 506710807;
inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 01/030925.
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Certifico que João Carlos Alves Figueiredo constituiu a sociedade
unipessoal em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a denominação ALVESVOLANTE � Comér-
cio de Automóveis, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede em Rua do Prof.
Damião Peres, 252, freguesia do Lumiar, concelho de Lisboa.

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

2.º

A sociedade tem por objecto social a compra e venda de veículos
peças e acessórios.

3.º

O capital social é de cinco mil euros, representado por uma quota
de igual valor nominal, pertencente ao sócio.

4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme for
decidido pelo único sócio, será desempenhada pelo sócio, que, desde
já fica nomeado gerente, sendo suficiente a assinatura de um gerente
para obrigar a sociedade.

5.º

O sócio poderá efectuar prestações suplementares de capital até ao
montante de cem mil euros, tendo declarado que a gerência fica desde
já autorizada a levantar o capital social para custear as despesas com
este contrato, seu registo e outras inerentes a prossecução do seu
objecto.

6.º

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

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

Está conforme o original.

26 de Outubro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 2008414787

EME-ENE � EUROPA � COMÉRCIO
DE PURIFICADORES DE ÁGUA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 12 021/030930; identificação de pessoa colectiva
n.º 506713300; inscrição n.º 01; número e data da apresentação:
01/030930.

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

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma EME -ENE � Europa � Comér-
cio de Purificadores de Água, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua da Cidade de Cacheu, 31-B,
freguesia de Benfica, concelho de Lisboa.

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 importação, exportação, e
comércio de sistemas de purificação de água; materiais de construção
civil, produtos para o lar e construção; vestuário e confecções, aces-
sórios e bijuterias, perfumaria e cosméticos; produtos alimentares e
bebidas e prestação de serviços inerentes a esta actividade.

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 duas 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 um
gerente.

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

4 � Fica desde já nomeado gerente, o sócio Luís Miguel Ramos
Nunes.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizara 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.

Sócios:
1.º Luís Miguel Ramos Nunes, divorciado, residente na Rua do Fal-

cão, Casa do Sol Alto do Vale, Santarém.
2.º Elsa Marina Eugénio Walter de Magalhães, solteira, maior, re-

sidente com o anterior.

Está conforme o original.

26 de Outubro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 2008414817

EDITOTAL � EDITORA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 12 023/031001; identificação de pessoa colectiva n.º 506638901;
inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 02/031001.

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

CAPÍTULO I

Disposições gerais

ARTIGO 1.º

Firma

A sociedade adopta a firma EDITOTAL � Editora, S. A., e reger-
-se-á pelo presente contrato de sociedade e pela legislação aplicável
às sociedades anónimas.

ARTIGO 2.º

Sede

1 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Coronel Santos Pedro-
so, lote 13, loja 1, freguesia de Benfica, concelho de Lisboa.

2 � Por simples deliberação do conselho de administração ou do
administrador único poderá a sociedade deslocar a sua sede social den-
tro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como abrir
ou encerrar, em território nacional ou no estrangeiro, sucursais, agên-
cias, filiais, delegações ou quaisquer outras formas de representação,
quando o entender conveniente.

ARTIGO 3.º

Objecto

1 � A sociedade tem por objecto a venda publicidade; marketing;
edições de listas; edições guias/roteiros comerciais; conteúdos Net;
editora de edições não diárias; editora diária.
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2 � A sociedade pode participar em agrupamentos complementa-
res de empresas e em agrupamentos europeus de interesse económico
e, bem assim adquirir, originária ou subsequentemente participações
sociais em sociedades de responsabilidade limitada, qualquer que seja o
objecto destas e embora sujeitas a leis especiais.

CAPÍTULO II

Capital e acções

ARTIGO 4.º

Capital social

1 � O capital da sociedade integralmente subscrito e realizado em
dinheiro é de cinquenta mil euros, representado por cinquenta mil
acções, com o valor nominal de um euro cada uma.

2 � O capital social é representado por acções nominativas ou ao
portador convertíveis também em acções escriturais a requerimento
e custas dos accionistas.

3 � As acções serão representada por títulos de uma, cinco, dez,
vinte, cinquenta, cem, quinhentas, mil, dez mil e cinquenta mil ac-
ções, sendo permitida a sua concentração.

4 � Os títulos representativos das acções serão assinados pelo
administrador único ou presidente do conselho de administração, con-
forme o caso, podendo a assinatura respectiva ser aposta por chance-
la ou reproduzida por meios mecânicos.

5 � Observadas as limitações impostas por lei, a sociedade poderá
adquirir acções próprias e praticar sobre elas todas as operações que
se mostrem convenientes ao interesse social.

ARTIGO 5.º

Aumento de capital

1 � Por simples deliberação do órgão de administração da socie-
dade, o capital social poderá ser aumentado para um milhão de euros.

2 � Com observância das disposições legais aplicáveis, o capital
social poderá ser aumentado, por uma ou mais vezes, até ao limite de
cinco milhões de euros, por simples deliberação do conselho de admi-
nistração ou do administrador único.

3 � A autorização conferida no número anterior é válida pelo prazo
máximo legalmente permitido e poderá ser prorrogada por uma ou
mais vezes.

4 � A sociedade poderá emitir acções, sem voto ou remíveis.

ARTIGO 6.º

Emissão de obrigações

1 � A sociedade só poderá emitir obrigações convertíveis em ac-
ções por deliberação da assembleia geral, sob proposta do conselho de
administração ou do administrador único.

2 � Por deliberação do conselho de administração ou do adminis-
trador único, a sociedade pode emitir obrigações não convertíveis em
acções.

3 � As obrigações emitidas pela sociedade podem ter qualquer
modalidade de juro ou reembolso que a lei permita.

4 � As obrigações emitidas pela sociedade podem revestir forma
escriturai, sendo tituladas e as escriturais reciprocamente convertí-
veis.

5 � Os títulos definitivos ou provisórios representativos das obri-
gações, serão assinados pelo administrador único ou pelo presidente
do conselho de administração, podendo a assinatura ser aposta por
chancela ou reproduzida por meios mecânicos.

CAPÍTULO III

Assembleia geral

ARTIGO 7.º

Mesa

A assembleia geral representa a totalidade dos accionistas e será
dirigida por uma mesa composta de um presidente e um secretário
eleitos por um período de quatro anos, que poderão ser ou não acci-
onistas, podendo ser reconduzidos por sucessivos quadriénios sem
qualquer limitação.

ARTIGO 8.º

 Composição

1 � A assembleia geral é composta por todos os accionistas com
direito de voto que tenham acções em seu nome averbadas ou regista-

das no livro de registo da sociedade ou depositadas na sede da socie-
dade ou em instituição de crédito e dele façam prova até três dias
antes da data marcada para a reunião, ou tratando-se de acções escri-
turais, escrituradas em seu nome.

2 � A cada grupo de cem acções corresponde um voto.
3 � Os accionistas impossibilitados de comparecer na assembleia

geral poderão fazer-se representar por terceiros, nos termos legais,
através de procuração ou simples carta, telegrama ou telefax, dirigida
ao presidente da mesa, que verificará a autenticidade do documento.

4 � Os membros do conselho de administração ou administrador
único e o fiscal único poderão estar presentes nas reuniões de assem-
bleia geral e, mesmo que não disponham de direito a voto, poderão
intervir nos trabalhos, apresentar propostas e participar nos debates.

5 � As pessoas colectivas accionistas deverão comunicar, por carta
ou fax, até cinco dias úteis antes da data designada para a realização
da assembleia geral, dirigido ao presidente da mesa o nome da pessoa
que as deva representar.

ARTIGO 9.º

Convocação

1 � As convocatórias para a reunião de assembleia geral devem
ser feitas mediante publicação de anúncio, nos termos da lei.

2 � Na primeira convocatória pode, desde logo, ser marcada uma
segunda data para reunir, no caso de a assembleia não poder funcio-
nar na

data marcada.
3 � O presidente da mesa deverá convocar extraordinariamente a

assembleia geral sempre que tal lhe seja solicitado pelo conselho de
administração ou administrador único, fiscal único ou por accionistas
que possuam, pelo menos, acções correspondentes a cinco por cento
do capital social da sociedade e que lho requeiram em carta reconhe-
cida por notário e em que se indiquem, com precisão, os assuntos a
incluir na ordem do dia e se justifique a necessidade de reunir em as-
sembleia.

ARTIGO 10.º

Funcionamento e deliberações

1 � A assembleia geral só poderá funcionar em primeira convoca-
ção desde que estejam presentes ou representados accionistas cujas
acções correspondam a cinquenta por cento do capital social.

2 � Em segunda convocação, a assembleia geral pode validamente
funcionar e deliberar seja qual for o número de accionistas presentes
ou representados e o quantitativo do capital social a que as respecti-
vas acções correspondam, salvo disposição legal imperativa em sen-
tido diverso.

CAPÍTULO IV

Administração da sociedade

ARTIGO 11.º

Administrador único ou conselho de administração

1 � A administração e representação da sociedade será exercida,
conforme for deliberado em assembleia geral, um administrador úni-
co, que pode ou não ser accionista, ou por um conselho de adminis-
tração composto por três, cinco ou sete membros, um dos quais será
o presidente.

2 � O administrador único ou os membros do conselho de admi-
nistração, incluindo o seu presidente, serão eleitos por um período de
quatro anos, podendo ser reconduzidos por sucessivos quadriénios sem
qualquer limitação.

3 � Compete à assembleia geral definir a modalidade e o montan-
te da caução que deverá ser prestada pelo administrador único ou
membros do conselho de administração ou, se assim o entender, dis-
pensá-los-á de tal prestação.

ARTIGO 12.º

Mandatários

O conselho de administração ou o administrador único pode cons-
tituir mandatários de entre os accionistas ou pessoas estranhas à so-
ciedade, definindo sempre em acta o âmbito e duração do respectivo
mandato.

ARTIGO 13.º

Competência

Cabem ao conselho de administração ou administrador único os mais
amplos poderes de administração para condução dos negócios da so-
ciedade que por lei e pelos presentes estatutos não incumbam a outro
órgão, bem como poderes para adquirir, alienar e onerar quaisquer bens
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móveis ou imóveis, representando a sociedade, em juízo ou fora dele,
activa e passivamente, assim como deliberar sobre qualquer assunto
da administração da sociedade, nomeadamente os indicados no arti-
go 406.º do Código das Sociedades Comerciais e ainda pactuar com
credores e devedores, confessar, desistir e transigir em quaisquer ac-
ções, bem como comprometer-se em arbitragens.

ARTIGO 14.º

Forma de obrigar a sociedade

A sociedade obriga-se da seguinte forma:
a) Pela assinatura do administrador único, se tiver sido eleito para

o órgão de administração da sociedade apenas um administrador;
b) Pela assinatura do presidente do conselho de administração, se

for esse o caso;
c) Pela assinatura de um procurador, com poderes bastantes e se

tal constar expressamente da respectiva procuração.

ARTIGO 15.º

Remuneração

O exercício das funções dos titulares do órgão de administração
não será remunerado, excepto se tal for deliberado e fixada pela assem-
bleia geral.

CAPÍTULO V

Fiscalização

ARTIGO 16.º

Composição

1 � A fiscalização da sociedade compete a um fiscal único que
deverá ser revisor oficial de contas ou uma sociedade de revisores
oficiais de contas, não podendo ser accionista.

2 � O fiscal único terá um suplente que deverá igualmente ser um
revisor oficial de contas ou uma sociedade de revisores oficiais de
contas.

ARTIGO 17.º

Competência

Compete ao fiscal único proceder à fiscalização da sociedade, de-
signadamente através dos actos constantes do artigo 420.º do Código
das Sociedades Comerciais, devendo ainda proceder em qualquer mo-
mento a todos os actos de verificação e inspecção que considere con-
venientes para cumprimento das suas obrigações de fiscalização.

ARTIGO 18.º

Mandato dos órgãos sociais

1 � Os membros dos órgãos sociais designados e eleitos em as-
sembleia geral, terão como duração de mandato quatro anos.

2 � Os membros dos órgãos sociais consideram-se empossados logo
que eleitos, sem dependência de outras formalidades.

3 � Findos os respectivos mandatos, os membros dos órgãos soci-
ais permanecem e funções até à posse dos substitutos.

Designação de administrador único e do fiscal único, em 30 de
Setembro de 2003, para a quadriénio de 2003-2006.

Administrador único; Humberto Carlos Serra Marques Montoito,
residente na Rua de Eduardo Lemos Pereira, 5, Arruda dos Vinhos;
fiscal único � Álvaro, Falcão & Associados, SROC, Rua de Antero
de Quental, 639, Porto; suplente � António Magalhães & Carlos San-
tos, SROC, Rua do Campo Alegre, 606, 2.º, salas 201-203, Porto.

Está conforme o original.

26 de Outubro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 2008414825

BREAK CAFÉ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 12 030/031006; identificação de pessoa colectiva n.º 506553760;
inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 01/031006.

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

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Break Café, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no Cais Português, lote 2.11.01AC,
Parque das Nações, freguesia de Santa Maria dos Olivais, concelho de
Lisboa.

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 Cafetaria, Self-Service, Paste-
laria, Snack-bar e outras actividades hoteleiras.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de cinco mil e um euros, encontra-se inte-
gralmente subscrito e realizado em dinheiro e corresponde à soma de
três quotas iguais, do valor nominal de mil seiscentos e sessenta e
sete euros cada uma e uma de cada sócio.

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, sócios ou não
sócios, a nomear em assembleia geral, a qual poderá não ser remu-

nerada conforme aí for deliberado.
2 � Para vincular a sociedade é 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 nomeadas gerentes sócias.

ARTIGO 5.º

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

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.

Sócios:
1.º Margarida Maria Santos Carvalho Mourão Vieira, casada com

João Gonçalo Tovar Faro Vieira, na comunhão de adquiridos, resi-
dentes na Avenida de Carolina Michaelis, 29, 5.º, esquerdo, Linda-a-
Velha, Oeiras.

2.º Rita Tovar Faro Vieira, casada com Pedro Miguel Magalhães
Vicente Antunes, na comunhão de adquiridos, residentes na Avenida
da Igreja, 43, 2.º, direito, Lisboa.

3.º Ana Maria Schiappa de Almeida Dias, divorciada, residente na
Travessa de Henrique Cardoso, 37, rés-do-chão, esquerdo, Lisboa.

Está conforme o original.

27 de Outubro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 2008414833

DUOPRO � COMÉRCIO DE PRODUTOS INFORMÁTICOS
E TELECOMUNICAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 12 123/031124; identificação de pessoa colectiva
n.º 506777910; inscrição n.º 03; número e data da apresentação:
02/040827.

Certifico que registado o seguinte:
Alterarão parcial do contrato, quanto ao n.º 1, do artigo 1.º e ao

n.º 2 do artigo 4.º e eliminação do n.º 3 deste artigo e designação de
gerente.
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Teor dos artigos alterados:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma DUOPRO � Comércio de Equi-
pamentos Oficinais, L.da

ARTIGO 4.º

2 � Para vincular a sociedade é necessária a intervenção de dois
gerentes.

Gerente designado, 13 de Agosto de 2004: Fernando Miguel Couto
dos Santos Chaves.

Mais se rectifica no sentido de ficar a constar que a nova redacção
do artigo 1.º n.º 1 é a seguinte: A sociedade adopta a firma DUO-
PRO � Comércio de Equipamentos Oficinais, L.da

Ficou depositado na pasta respectiva o teor actualizado dos estatu-
tos.

Está conforme o original.

28 de Outubro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 2008415074

ALBERTO JOSÉ CAETANO � ARQUITECTO,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 12 220/040113; identificação de pessoa colectiva n.º 506765377;
inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 01/040113.

Certifico que Alberto José Caetano Pereira constituiu a sociedade
unipessoal em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Alberto José Caetano � Arqui-
tecto, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua das Taipas, 34, 1.º, F, fre-
guesia de São José, concelho de Lisboa.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade: consiste em serviços de arquitectura.

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.

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 conforme o original.

4 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 2008415430

ALL 4 PETS � COMÉRCIO PRODUTOS PARA ANIMAIS
DE ESTIMAÇÃO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 12 221/040113; identificação de pessoa colectiva n.º 506766624;
inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 02/040113.

Certifico que Ana Maria Afonso Abreu Lopes constituiu a socieda-
de unipessoal em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma All 4 Pets � Comércio Produtos
para Animais de Estimação, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Julieta Ferrão, lote D,
3.º, direito, freguesia de Nossa Senhora de Fátima, concelho de Lis-
boa.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio de produtos, acessó-
rios e alimentos para animais de estimação, comércio de animais,
banhos, tosquias e serviços veterinários e domiciliários.

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 ousem remuneração, conforme o sócio deliberar.

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

3 � Fica desde já nomeada gerente a sócia.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

4 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Fernanda Ma-
ria Tavares. 2008415449

BIG POWER � PROJECTO E FISCALIZAÇÃO
DE INSTALAÇÕES DE ALTA TENSÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 12 224/040114; identificação de pessoa colectiva n.º 506767752;
inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 01/040114.

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

CAPÍTULO I

Denominação, sede e objecto

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Big Power � Projecto e Fiscali-
zação de Instalações de Alta Tensão, L.da, e tema a sua sede em Lis-
boa, na Alameda Roentgen, 2-A, Escritório D, freguesia do Lumiar,
concelho de Lisboa.

2 � A sede da sociedade poderá ser transferida, dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe, por simples deliberação da ge-
rência.

3 � A criação de formas locais de representação, independente-
mente da sua situação geográfica, não depende de deliberação dos sócios.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem por objecto a coordenação, fiscalização, pro-
jecto, planeamento, engenharia, gestão e manutenção de infra-estru-
turas técnicas, nomeadamente de linhas aéreas de média e alta ten-
são, postos de transformação e subestações eléctricas bem como, outras
instalações afins.
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2 � A sociedade poderá participar em agrupamentos complemen-
tares de empresas, bem como em sociedades com objecto diferente
ou reguladas por lei especial.

3 � A participação da sociedade em quaisquer sociedades, empre-
sas ou entidades dependerá de deliberação da assembleia geral tomada
com 75 % dos votos correspondentes ao capital social.

CAPÍTULO II

Capital social e quotas

ARTIGO 3.º

O capital social é de seis mil euros, encontra-se integralmente re-
alizado em dinheiro e corresponde à soma das seguintes quotas: uma,
de duzentos euros pertencente à sócia Carlos Alegria, L.da; outra, de
seiscentos euros pertencente ao sócio João Augusto dos Santos Joa-
quim; outra, de mil e duzentos euros pertencente à sócia COFIPLAN �
Gestão, Coordenação e Fiscalização, L.da; outra, de dois mil euros
pertencente ao sócio Jaime Garcia Bentes; outra, de dois mil euros
pertencente ao sócio António Ivo Osório Viegas.

ARTIGO 4.º

A sociedade poderá adquirir e alienar quotas próprias, nos termos
da lei.

ARTIGO 5.º

1 � É livre a cessão, total ou parcial, de quotas entre os sócios.
2 � A cessão, total ou parcial, de quotas a estranhos depende sem-

pre o consentimento da sociedade, tendo os demais sócios direito de
preferência nas alienações.

3 � O sócio que pretenda alienar as suas quotas deverá enviar à
sociedade pedido de consentimento, indicando a identidade do adqui-
rente, o preço e as condições de pagamento ajustadas para a projec-
tada transmissão.

4 � A sociedade deverá pronunciar-se sobre o pedido de consenti-
mento no prazo máximo de 40 dias a contar da recepção do mesmo,
competindo tal deliberação à assembleia geral.

5 � No caso de a transmissão ser autorizada pela sociedade, deve-
rá o sócio transmitente, no prazo de oito dias, notificar por escrito
os demais sócios para exercerem o direito de preferência no prazo de
40 dias, dando conhecimento deste facto à Gerência.

6 � O direito de preferência é exercido pelo valor, prazo e res-
tantes condições acordadas para a projectada transmissão.

ARTIGO 6.º

1 � Para além de outros casos previstos na lei, a sociedade poderá
amortizar a quota de qualquer sócio, nos seguintes casos:

a) Por acordo entre a sociedade e o respectivo titular;
b) Em caso de arresto, arrolamento ou penhora ou quando, em

qualquer processo, haja de proceder-se à venda ou adjudicação da quo-
ta;

c) Por falecimento do sócio que seja pessoa singular;
d) Por partilha judicial ou extrajudicial da quota, na parte em não

for adjudicada ao seu titular;
e) Por cessão de quota verificada com desrespeito do estabelecido

no pacto social.
2 � Salvo no caso previsto no n.º 1, alínea a), a amortização será

efectuada pelo respectivo valor, em face de balanço a realizar para o
efeito.

3 � O preço da amortização será pago pela forma e no prazo
previstos na lei.

CAPÍTULO III

Órgãos sociais

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade é administrada e representada por dois gerentes.
2 � Os gerentes podem ou não ser remunerados conforme for

deliberado em assembleia geral.

ARTIGO 8.º

1 � Os poderes de representação da sociedade são exercidos pelos
gerentes eleitos.

2 � A sociedade obriga-se pela assinatura dos dois gerentes.
3 � Ficam desde já nomeados como gerentes o não sócio Alexan-

dre Augusto da Silva Pires de Carvalho, já identificado e o sócio,
António Ivo Osório Viegas.

4 � A gerência não poderá obrigar a sociedade em fianças, abona-
ções, letras de favor ou quaisquer outros actos e documentos estra-
nhos aos negócios sociais.

5 � A renúncia à gerência deve ser comunicada à sociedade, por
carta registada, com aviso de recepção, com a antecedência mínima
de 30 dias.

ARTIGO 9.º

1 � As assembleias gerais são convocadas por carta registada, ex-
pedida com a antecedência mínima de 15 dias.

2 � É permitida a representação do sócio na assembleia geral por
qualquer pessoa ou entidade, bastando para o efeito uma carta diri-
gida ao respectivo presidente.

CAPÍTULO IV

Aplicação de resultados

ARTIGO 10.º

Os lucros de cada exercício terão a aplicação que for deliberada cm
assembleia geral, sem prejuízo do disposto nos artigos 32.º e 33.º do
Código das Sociedades Comerciais.

Está conforme o original.

4 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 2008415457

BE WASHED � SERVIÇOS DE LIMPEZA AUTOMÓVEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 12 225/040114; identificação de pessoa colectiva
n.º 506821803; inscrição n.º 01; número e data da apresentação:
02/040114.

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

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Be Washed � Serviços de Limpe-
za Automóvel, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua da Cidade de Rabat, 41, 5.º,
letra B, freguesia de São Domingos de Benfica, concelho de Lisboa.

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 for-
mas locais de representação, no território nacional ou no estrangei-
ro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em prestação de serviços de lim-
peza automóvel. Importação e comércio de produtos e equipamentos
para limpeza automóvel.

ARTIGO 3.º

O capital social é de cinco mil euros, encontra-se integralmente
subscrito e realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quo-
tas iguais do valor nominal de dois mil e quinhentos euros cada e uma
a uma de cada sócios.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete ao gerentes, a nomear em
assembleia geral, com ou sem remuneração, conforme aí for delibera-
do.

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

3 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.

ARTIGO 5.º

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

Sócios:
1.º Ricardo Marques Pereira Faria dos Santos;
2.º Fernando Manuel Moreira Marques.

Está conforme o original.

4 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 2008415465
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BOLHAS � RESTAURAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 12 226/040147; identificação de pessoa colectiva
n.º 506784630; inscrição n.º 01; número e data da apresentação:
03/040114.

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

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a: firma Bolhas � Restauração, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Washington, 19, rés-
do-chão, freguesia de Santa Engrácia, concelho de Lisboa.

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 restauração, hotelaria e activi-
dades similares, cybercafé, comércio de vestuário, calçado e acessóri-
os de moda e decoração, artigos fonográficos e de multimédia. Pres-
tação de serviços de decoração.

ARTIGO 3.º

O capital social é de dez mil euros, encontra-se integralmente re-
alizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas, uma de
nove mil euros pertencente ao sócio Paulo Jorge Barradas de Jesus e
outra de mil euros pertencente ao sócio Vítor Manuel Barreiro de
Jesus.

ARTIGO 4.º

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

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

3 � Fica desde já nomeado gerente, o sócio Paulo Jorge Barradas
de Jesus.

ARTIGO 5.º

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

Está conforme o original.

4 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 2008415473

BACAB � CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ÁREAS
VERDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 12 212/040109; identificação de pessoa colectiva
n.º 506662543; inscrição n.º 01; número e data da apresentação:
01/040109.

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

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma BACAB � Construção e Manu-
tenção de Áreas Verdes, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede em Lisboa, na Rua do Actor Vale,
49, rés-do-chão, esquerdo, freguesia de São João.

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 na construção e manutenção de
espaços verdes, montagem de sistemas de rega e tratamento de terras
e plantas.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de cinco mil euros, encontra-se integral-
mente realizado em dinheiro e corresponde à soma quotas iguais da
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 metade do capital social.

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

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade compete aos gerentes, a nomear em as-
sembleia geral, com ou sem remuneração conforme aí for deliberado.

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

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

4 � Fica desde já nomeada gerente a sócia Maria Amélia dos San-
tos Castanheira.

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 socie-
dade que terá sempre o direito de preferência, o qual, de seguida, se
defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

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

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

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

obrigações sociais;
d) No caso de morte de sócio a quem não sucedam herdeiros 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 previa 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 ultimo 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, tem 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 cm assembleia geral.

Sócios:
1.º Maria Gabriela Pinto da Cruz Santos Castanheira;
2.º Maria Amélia dos Santos Castanheira.

Está conforme o original.

2 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 2008415368

ARMANDO & DAMIANA SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 12 227/040115; identificação de pessoa colectiva
n.º 506745724; inscrição n.º 01; número e data da apresentação:
01/040115.

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

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Armando & Damiana Santos, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua da Cidade de Rabat, 38-C,
freguesia de São Domingos de Benfica, concelho de Lisboa.

3 � Por simples deliberação da gerência pode a sede ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo a
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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 prestação de serviços, consul-
tadoria, comércio e desenvolvimento na área de informática.

ARTIGO 3.º

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

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

ARTIGO 4.º

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

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

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

4 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades reguladas
por íeis 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 per-
centagem para reserva legal, será dado o destino deliberado em as-
sembleia geral.

Sócios:
1.º Armando Miguel Matos dos Santos;
2.º Cátia Damiana Esteves dos Santos.

Está conforme o original.

4 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 2008415481

LISBOA � 2.A SECÇÃO

KPMG & ASSOCIADOS � SOCIEDADE DE REVISORES
OFICIAIS DE CONTAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 715/19890518; identificação de pessoa colectiva n.º 502161051;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 29 e inscrições n.os 32 e 33; nú-
meros e data das apresentações: 17, 18 e 19/20040921.

Certifico que foi averbado e registado o seguinte:
Transformação em sociedade civil sob a forma comercial e remode-

lação integral do contrato.
Cessação de funções dos administradores � Hendrikus Antonius

Maria Den Dekker, Jorge Manuel Jacob Miguel Tainha, Maria Cândi-
da Carvalho Peixoto, Paulo Manuel Ferreira dos Santos e António
Luís de Andrade Magalhães, por terem renunciado em 20 de Setem-
bro de 2004.

Nomeação de administradores, para o mandato em curso 2004-
-2006, por deliberação de 20 de Setembro de 2004 � João Carlos de

Almeida Fernandes, João Albino Cordeiro Augusto, Jean-Èric Gaign,
João Paulo da Silva Pratas, Ana Cristina Soares Valente Dourado, Rui
Miguel Nogueira Machado, Vítor Manuel da Cunha Ribeirinho, todos
com domicílio no Edifício Monumental, Avenida da Praia da Vitória,
71-A, 11.º, em Lisboa; Adelaide Maria Viegas Clare Neves, Edifício
Península, Praça do Bom sucesso, 127/131, 7.º, sala 701, Porto; Inês
Maria Bastos Viegas Clare Neves Girão de Almeida, Rua da Constitui-
ção, 335, Porto.

CAPÍTULO I

Denominação, duração, sede e objecto social

ARTIGO 1.º

Denominação social

A sociedade adopta a denominação KPMG & Associados � Socie-
dade de Revisores Oficiais de Contas, S. A.

ARTIGO 2.º

Duração

A sociedade durará por tempo indeterminado.

ARTIGO 3.º

Sede social

1 � A sociedade tem a sua sede social na Avenida da Praia da
Vitória, 71-A, 11.º, freguesia de São Sebastião da Pedreira, concelho
de Lisboa.

2 � Mediante deliberação do conselho de administração, a sede da
sociedade poderá ser transferida para outro local, dentro do mesmo
concelho ou para concelhos limítrofes e a sociedade poderá abrir ou
encerrar sucursais, filiais ou delegações, em qualquer parte do territó-
rio nacional.

ARTIGO 4.º

Objecto social

1 � A sociedade tem por objecto o exercício conjunto da activi-
dade de revisor oficial de contas, nos termos da respectiva legislação,
e a consultoria das matérias para as quais as habilitações exigidas para
o exercício da profissão de revisor oficial de contas são indicadas.

2 � Por simples deliberação do conselho de administração a soci-
edade pode adquirir participações em sociedades cujo objecto seja igual
ao seu.

CAPÍTULO II

Capital social, acções, obrigações e prestações
acessórias

ARTIGO 5.º

Capital social

1 � O capital social é de quinhentos e onze mil e setecentos eu-
ros, integralmente subscrito e realizado em dinheiro e está dividido
em quinhentas e onze mil e setecentas acções ordinárias nominati-
vas, com o valor nominal de um euro cada uma, distribuído conforme
consentido em deliberação da assembleia geral e posteriormente co-
municado à Ordem dos Revisores Oficiais de Contas.

2 � As acções serão sempre nominativas, representadas por títu-
los de uma, cinco, dez, vinte, cinquenta, cem, quinhentas, mil, ou
múltiplos de mil.

3 � Os títulos definitivos ou provisórios, representativos das ac-
ções, conterão as assinaturas de dois administradores, que poderão ser
apostas por chancela por eles autorizada.

ARTIGO 6.º

Aumentos de capital

1 � Em futuras emissões terão sempre os accionistas direito de
preferência na subscrição de novas acções.

2 � Os accionistas devem ser informados do prazo e demais con-
dições do exercício do direito de subscrição por carta registada.

3 � Os accionistas que pretendem usar do direito de preferência
na subscrição deverão declará-lo por carta registada dirigida à socie-
dade nos prazos legalmente fixados.

4 � Serão sorteados os direitos de subscrição de acções novas que
não tenham correspondência num número certo de acções antigas.
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ARTIGO 7.º

Transmissão de acções

A transmissão de acções representativas do capital social da socie-
dade, ainda que a outro accionista, está sujeita:

a) Ao consentimento da sociedade, deliberado em assembleia geral
convocada para o efeito, dentro do prazo de 60 dias a contar da data
da comunicação do accionista que pretenda ceder as suas acções e que
deverá obter maioria favorável, de pelo menos, dois terços dos votos
emitidos;

b) A deliberação, nos termos do disposto no artigo 328.º, n.º 2,
alínea c) do Código das Sociedades Comerciais e por maioria favorá-
vel de, pelo menos, dois terços dos votos emitidos, no sentido de que
a admissão do proposto adquirente na sociedade não é contrária ao
interesse social.

ARTIGO 8.º

Recusa do consentimento

1 � No caso de a sociedade não se pronunciar dentro do prazo
referido na alínea a) do artigo anterior, a transmissão de acções será
livre, nos termos e com as limitações estabelecidos na lei.

2 � Caso a sociedade recuse o consentimento, fica obrigada a adqui-
rir ou a fazer adquirir as acções por terceiros nas mesmas condições de
preço e pagamento.

ARTIGO 9.º

Amortização de acções

1 � A sociedade poderá amortizar as acções de um accionista por
acordo com o mesmo e ainda em casos de arresto, penhora, ou outro
procedimento judicial de efeito equivalente, bem como e de um qual-
quer accionista, sendo pessoa singular, deixar de prestar a sua colabo-
ração pessoal à sociedade.

2 � Poderá ainda optar pela amortização das suas acções o accio-
nista que vir recusada a sua pretensão de as alienar nos termos da
alínea b) do artigo 8.º do contrato de sociedade.

3 � O preço a ser desembolsado, em caso de amortização, é o valor
nominal das acções.

ARTIGO 10.º

Emissão de obrigações

A sociedade poderá emitir obrigações nos termos e condições a
estabelecer pela assembleia geral da sociedade.

ARTIGO 11.º

Prestações acessórias

Os accionistas poderão ser chamados a efectuar prestações acessó-
rias pecuniárias em termos a definir pela assembleia geral e até ao
valor máximo de 10 vezes o valor do capital social.

CAPÍTULO III

Assembleia geral

ARTIGO 12.º

Assembleia geral

1 � Os accionistas deliberam nos termos do artigo 54.º do Código
das Sociedades Comerciais ou em assembleias gerais convocadas nos
termos da lei.

2 � A assembleia geral é constituída pelos accionistas com direito
de voto.

3 � A cada 20 acções corresponde um voto.
4 � O accionista com direito de voto pode fazer-se representar

na assembleia nos termos da lei.
5 � As convocatórias serão feitas por carta registada dirigida aos

accionistas possuidores de acções nominativas.

ARTIGO 13.º

Mesa da assembleia geral

A mesa da assembleia geral é composta por um presidente e um
secretário eleitos por períodos de três anos.

ARTIGO 14.º

Quórum

1 � A assembleia geral funcionará em primeira convocação com
a presença de accionistas que representem pelo menos 60 % do capi-
tal social.

2 � Em segunda convocação a assembleia geral reunirá com qual-
quer número de accionistas presentes e seja qual for o capital por eles
representado.

3 � As deliberações que recaiam sobre qualquer das matérias cons-
tantes do artigo 383.º do Código das Sociedades Comerciais terão de
obter os votos favoráveis de pelo menos dois terços dos votos emi-
tidos.

CAPÍTULO IV

Conselho de administração

ARTIGO 15.º

Composição do conselho de administração

1 � A condução dos negócios da sociedade será exercida por um
conselho de administração composto por um numero ímpar míni-
mo de três e um máximo de 11 membros conforme o estabelecido
na respectiva eleição, eleitos pela assembleia geral por um período
de três anos, com possibilidade de reeleição por uma ou mais vezes,
dos quais três quartos serão obrigatoriamente revisores oficiais de
contas.

2 � Na falta de designação pela assembleia geral, o conselho de
administração escolherá o seu presidente.

ARTIGO 16.º

Competência

Ao conselho de administração compete designadamente:
a) Gerir os negócios e praticar todos os actos e operações inseri-

dos no objecto social que não caibam na competência atribuída a
outros órgãos;

b) Representar a sociedade em juízo e fora dele, activa e passiva-
mente, instaurando, nomeadamente, procedimentos judiciais que não
sejam acções de honorários, podendo desistir, transigir e confessar
em quaisquer pleitos;

c) Adquirir, alienar ou onerar bens móveis e bens imóveis;
d) Contrair empréstimos e outros tipos de financiamento e reali-

zar outras operações de crédito que não sejam vedadas por lei;
e) Contratar e despedir pessoal;
f) O Celebrar contratos de locação.

ARTIGO 17.º

Delegação de poderes

O conselho de administração, através de simples acta, poderá dele-
gar a gestão corrente da sociedade num ou mais administradores ou
numa omissão executiva composta por um número ímpar de mem-
bros.

ARTIGO 18.º

Reuniões do conselho de administração

1 � O conselho de administração deve reunir ordinariamente pelo
menos uma vez em cada semestre, podendo, no entanto, fixar outra
periodicidade para as suas reuniões ordinárias, e reunirá extraordina-
riamente sempre que for convocado pelo presidente ou por dois dos
administradores.

2 � É permitida a representação de administradores por outros
administradores, devendo esta ser conferida por meio de carta dirigi-
da ao presidente do conselho.

3 � O conselho de administração não pode reunir sem que es-
teja presente ou representada a maioria dos seus membros em exer-
cício.

4 � As deliberações do conselho de administração constarão sem-
pre de acta e serão tomadas por maioria, tendo o presidente, ou quem
legalmente o substitua, voto de qualidade em caso de empate.

ARTIGO 19.º

Vinculação da sociedade

A sociedade obriga-se:
a) Com a intervenção conjunta de dois administradores, nos ter-

mos da lei aplicável;
b) Com a intervenção de um administrador delegado, no âmbito da

respectiva delegação de poderes, nos termos a lei aplicável;
c) Com a intervenção de qualquer mandatário ou mandatários, no

âmbito dos respectivos instrumentos de atribuição de poderes, nos
termos da lei aplicável, em particular do artigo 112.º do Decreto-Lei
n.º 487/99, de 16 de Novembro.
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ARTIGO 20.º

Fiscalização

A fiscalização da sociedade ficará a cargo de um fiscal único e de
um fiscal suplente eleitos pela assembleia geral por períodos de três
anos, podendo ser reeleitos uma ou mais vezes.

CAPÍTULO V

Lucros, dissolução e liquidação da sociedade

ARTIGO 21.º

1 � Os lucros líquidos aprovados em cada exercício terão a seguinte
aplicação:

a) Para o fundo de reserva legal, na percentagem exigida por
lei;

b) O restante será aplicado conforme deliberação da assembleia
geral, podendo não ser distribuídos quaisquer dividendos aos accio-
nistas.

2 � Poderão ser feitos, no decurso de um exercício, adiantamen-
tos sobre lucros aos accionistas, nos termos do artigo 297.º do Códi-
go das Sociedades Comerciais, mediante prévia deliberação da assem-
bleia geral.

ARTIGO 22.º

Dissolução e liquidação da sociedade

A sociedade dissolve-se nos casos e termos estabelecidos na lei.

ARTIGO 23.º

Resolução de litígios

Para todas as questões entre os accionistas e a sociedade, ou entre
esta e os membros dos seus órgãos sociais é exclusivamente compe-
tente o foro da comarca de Lisboa.

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

Está conforme o original.

27 de Outubro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 2004322896

KRAFT FOODS PORTUGAL � PRODUTOS
ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 695/19890615; identificação de pessoa colectiva n.º 502173114;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 19; averbamento n.º 2 à inscri-
ção n.º 6; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 22 e averbamento n.º 2
à inscrição n.º 18 e inscrição n.º 24; números e data das apresenta-
ções: 8, 10, of. 10, 12, 11 e 13/20041021.

Certifico que foi averbado e registado o seguinte:
Recondução do Revisor Oficial de Contas, para os anos 2000, 2001,

2002, 2003 e 2004, por deliberação de 21 de Janeiro e 20 de Julho de
2004.

Bernardes, Sismeiro & Associados, SROC, Rua do Dr. Eduardo Ne-
ves, 9, 5.º, direito, Lisboa.

Cessação de funções dos gerentes, David Ratcliffe e António Luiz
Vásquez Meden, por terem sido destituídos respectivamente em 21 de
Janeiro e 20 de Julho de 2004.

Cessação de funções do gerente Thomas Wolfgang Moericke por
ter sido destituído em 20 de Julho de 2004.

Cessação de funções do secretário Luís José de Mello e Castro
Guedes, por ter renunciado em 17 de Julho de 2004.

Nomeação de gerentes e de secretário de sociedade por deliberação
de 20 de Julho de 2004.

Gerentes � Nélson José dos Santos Brito, Rua de Rodrigues Lapa,
14, 2.º-F, Cruz de Pau, Seixal, e Manuel Alcolea Acha, Calle Eucalip-
to, 25 Madrid, Espanha; secretário � João Paulo Teixeira de Matos,
Rua de Tierno Galvan, Torre 3, 12.º, Lisboa; suplente � Ana Ferrei-
ra Neves, com o mesmo domicílio.

Está conforme o original.

27 de Outubro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 2007496127

LUXOTTICA PORTUGAL � COMÉRCIO
DE ÓPTICA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 1706/19900424; identificação de pessoa colectiva
n.º 502333170; inscrição n.º 17; número e data da apresentação:
37/20040922.

Certifico que foi registado o seguinte:
Redenominação, reforço de capital e alteração do contrato quanto

ao artigo 3.º; n.º 1 do artigo 7.º; artigo 12.º; n.º 2 do artigo 15.º, e n.º 1
do artigo 24.º

Reforço: € 1682,94, em dinheiro, subscrito pelos accionistas.
Teor dos artigos alterados:

ARTIGO 3.º

O capital social e de setecentos mil euros, está integralmente rea-
lizado em dinheiro e está representado por cento e quarenta mil ac-
ções do valor nominal de cinco euros cada uma.

ARTIGO 7.º

1 � Sob proposta do conselho de administração, ouvido o fiscal
único, a sociedade poderá emitir obrigações nos termos da lei. As
condições da emissão serão fixadas naquela deliberação.

ARTIGO 12.º

1 � A fiscalização da sociedade compete a um fiscal único.
2 � O fiscal único terá um suplente.
3 � O fiscal único, bem como o seu suplente, serão revisores ofi-

ciais de contas ou sociedades de revisores oficiais de contas;
4 � A substituição do fiscal único, os seus poderes e obrigações

serão regulados pelas normas legais aplicáveis.

ARTIGO 15.º

2 � Extraordinariamente, a assembleia geral reunirá sempre que o
conselho de administração ou o fiscal único solicitem a sua convoca-
ção ao presidente da mesa ou quando essa convocação for solicitada
pelos accionistas ao presidente da mesa, em petição fundamentada e
nos termos legalmente admitidos.

ARTIGO 24.º

1 � Os membros da mesa da assembleia geral e do conselho de
administração serão ou não remunerados, conforme decidir uma co-
missão especial constituída por três accionistas eleitos, quadrienalmen-
te, pela assembleia geral, com possibilidade de reeleição.

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

Está conforme o original.

26 de Outubro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 2004323159

FAIR � SERVIÇOS MÉDICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 14 598/20041001; identificação de pessoa colectiva
n.º 507098544; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
20041006.

Certifico que por Maria de Fátima Martins Ambrósio Rodrigues e
Ilídio Lopes Rodrigues foi constituída a sociedade em epígrafe, que se
rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma FAIR � Serviços Médicos, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Professor Aires de Sou-
sa, 2, 3.º-B, freguesia do Lumiar, concelho de Lisboa.

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 prestação de serviços médicos.
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ARTIGO 3.º

O capital social é de cinco mil euros, encontra-se integralmente
subscrito e realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quo-
tas iguais do valor nominal de dois mil e quinhentos euros cada uma
e uma de cada sócio.

ARTIGO 4.º

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

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

ARTIGO 5.º

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

Disposição transitória

1 � Fica desde já nomeada gerente a sócia Maria de Fátima Mar-
tins Ambrósio Rodrigues.

Está conforme o original.

20 de Outubro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 2006487086

J. GOMES LOPES � INFORMÁTICA E SERVIÇOS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 14 599/20041006; identificação de pessoa colectiva
n.º 507111265; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/
20041006.

Certifico que por José Gomes Lopes foi constituída a sociedade em
epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma J. Gomes Lopes � Informática e
Serviços, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Praça de Afonso do Paço, 3,
rés-do-chão, direito, freguesia de Santo Condestável, concelho de Lis-
boa.

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 a organização de estudos informáti-
cos, gestão de empresas e seus métodos, traduções técnicas e comer-
cialização de sistemas e consumíveis, incluindo equipamento eléctri-
co e electrónico de lazer.

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 ao sócio
único ou a não sócios, a qual poderá não ser remunerada conforme
aquele decidir.

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

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

20 de Outubro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 2006487094

NOVOS RITUAIS � COMÉRCIO A RETALHO
DE COSMÉTICOS, ARTIGOS DE HIGIENE

E ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 14 600/20041006; identificação de pessoa colectiva
n.º 507087895; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/
20041006.

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

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Novos Rituais � Comércio a
Retalho de Cosméticos, Artigos de Higiene e Alimentares, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua da Imprensa à Estrela, 9,
rés-do-chão, esquerdo, freguesia da Lapa, concelho de Lisboa.

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 importação e comercialização
de produtos cosméticos de higiene e alimentares. Prestação de servi-
ços na área do marketing e consultadoria de gestão empresarial.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de vinte e cinco mil euros, encontra-se in-
tegralmente realizado em dinheiro e corresponde à soma de três quo-
tas, duas iguais de dez mil euros cada, pertencentes uma a cada um dos
sócios Pedro de Andrade Ruas Botequilha e Miguel de Andrade Ruas
Botequilha e outra de cinco mil euros pertencente ao sócio Fernando
Augusto Janeiro Gomes Ferreira.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de cento e vinte e cinco 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
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 um
gerente.

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

4 � Fica desde já nomeado gerente, o sócio Pedro de Andrade Ruas
Botequilha.

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.
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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.

20 de Outubro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 2006487108

INTER IBÉRIA � COMÉRCIO DE ALIMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 42 945/710219; identificação de pessoa colectiva
n.º 500140120; inscrição n.º 14; número e data da apresentação:
16/20040609.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço de capital e alteração do contrato quanto ao artigo 3.º
Reforço: 25 060,11 euros, realizado quanto a 25 000,01 euros em

reservas subscrito pelos sócios na proporção das suas quotas e quanto
a 60,10 euros, em dinheiro pelos sócios abaixo mencionado e com as
quantias respectivamente de 19,84 euros, 15,03 euros e 25,23 euros.

Teor do artigo alterado:
3.º

O capital social, integralmente realizado é de cinquenta mil euros,
e corresponde à soma de três quotas: uma do valor nominal de dezas-
seis mil e quinhentos euros; pertencente ao sócio João Filipe Sousa
Franco; uma do valor nominal de doze mil e quinhentos euros, per-
tencente à sócia Ana Maria Teixeira da Silva Coelho da Silva, e uma
do valor nominal de vinte e um mil euros, pertencente ao sócio Luís
Filipe Quirino Rodrigues.

O texto completo e actualizado ficou depositado na pasta respec-
tiva.

Está conforme o original.

18 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia
Domingues Bandarra. 2007505169

LISBOA � 3.A SECÇÃO

SIBS CARTÕES � PRODUÇÃO E PROCESSAMENTO
DE CARTÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 14 443/040531; identificação de pessoa colectiva
n.º 506724778; inscrição n.º 01; número e data da apresentação:
19/040531.

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

CAPÍTULO I

Denominação, duração, sede e objecto

ARTIGO 1.º

Denominação, duração e sede

1 � A sociedade, constituída sob a forma de sociedade anónima e
por tempo indeterminado, denominada SIBS Cartões � Produção e
Processamento de Cartões, S. A., tem a sede social na Rua de Soeiro
Pereira Gomes, lote 1, freguesia da Nossa Senhora de Fátima, conce-
lho de Lisboa.

2 � O conselho de administração poderá mudar a sede da socieda-
de e criar, transferir ou encerrar outros estabelecimentos, sucursais,
filiais, agências ou outras formas locais de representação social, no
país ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

Objecto

A sociedade tem por objecto:
1 � Prestação de serviços de produção e processamento de car-

tões, bem como a comercialização de produtos conexos, podendo
efectuar todas as actividades dele instrumentais.

2 � São excluídos do objecto da sociedade quaisquer serviços de
natureza financeira.

CAPÍTULO II

Capital social e acções

ARTIGO 3.º

Capital social e sua representação

1 � O capital social é de um milhão e quinhentos mil euros, inte-
gralmente subscrito e realizado.

2 � O capital social é representado por um milhão e quinhentas
mil acções com o valor nominal de um euro cada uma, que revestirão
forma de acções meramente escriturais.

3 � As acções escriturais não são convertíveis em acções tituladas
e seguirão sempre o regime das acções nominativas.

ARTIGO 4.º

Obrigações e outros títulos

A sociedade pode emitir obrigações ou quaisquer títulos negociá-
veis, podendo ainda financiar-se através de quaisquer outros meios
legalmente permitidos.

CAPÍTULO III

Órgãos sociais

ARTIGO 5.º

Órgãos sociais

Os órgãos sociais são a assembleia geral, o conselho de administra-
ção e o fiscal único.

SECÇÃO I

Assembleia geral

ARTIGO 6.º

Constituição da assembleia geral

1 � A assembleia geral é constituída pelos accionistas que, até
10 dias antes do designado para a reunião da assembleia geral, tenham,
pelo menos, cem acções averbadas em seu nome no competente li-
vro de registo ela sociedade.

2 � Poderão assistir às reuniões de assembleia geral ou intervir,
sem direito a voto, na discussão de todos os assuntos que aí forem
tratados, os membros do conselho de administração, o fiscal único e
os membros da mesa da assembleia geral.

ARTIGO 7.º

Representação

1 � Qualquer accionista que seja pessoa singular poderá fazer-se
representar pelo seu cônjuge, ascendente ou descendente, por um
membro da administração ou por outro accionista, bastando, para
prova do mandato que este conste de simples carta assinada pelo
mandante dirigida ao presidente da mesa da assembleia geral, ou de
procuração, devendo aquela ou esta ser entregue na sede social até à
véspera do dia em que a assembleia geral houver de reunir-se.

2 � A representação das pessoas colectivas, para efeitos de parti-
cipação na assembleia geral e de exercício de funções nos órgãos so-
ciais, será comunicada ao presidente da mesa da assembleia geral por
simples carta emanada do respectivo órgão competente.

ARTIGO 8.º

Mesa da assembleia geral

A mesa da assembleia geral será constituída por um presidente e
um secretário, que poderão não ser accionistas, todos eleitos trienal-
mente, sendo sempre permitida a reeleição.
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ARTIGO 9.º

Reuniões

A assembleia geral reunirá, ordinariamente, pelo menos, uma vez
em cada ano nos primeiros três meses depois de findo o exercício.

ARTIGO 10.º

Funcionamento

A assembleia geral poderá deliberar validamente, em primeira con-
vocação, logo que estejam presentes ou representados accionistas ti-
tulares de, pelo menos, metade do capital social e, em segunda con-
vocação, qualquer que seja o seu número.

SECÇÃO II

Conselho de administração

ARTIGO 11º

Composição e eleição

1 � A condução dos negócios sociais será exercida por um conse-
lho de administração composto por três, cinco ou sete membros, elei-
tos pela assembleia geral por um período de três anos e reconduzíveis
uma ou mais vezes.

2 � A assembleia geral que eleja os membros do conselho de ad-
ministração escolherá, igualmente, de entre estes, o respectivo presi-
dente.

3 � Os administradores prestarão individualmente caução, por
qualquer forma admitida na lei e pelo montante mínimo por ela exi-
gido, excepto se tal for dispensado em assembleia geral.

ARTIGO 12.º

Competência

Ao conselho de administração compete especialmente:
a) Gerir os negócios e praticar todos os actos e operações inseri-

dos no objecto social que não caibam na competência atribuída a
outros órgãos da sociedade;

b) Representar a sociedade em juízo e fora dele, activa e passiva-
mente, podendo desistir, transigir e confessar em quaisquer pleitos e,
bem assim, celebrar convenções de arbitragem;

c) Adquirir, alienar ou onerar bens e direitos sobre móveis e imó-
veis;

d) Decidir sobre a participação no capital social de outras socieda-
des, de responsabilidade limitada ou ilimitada, de objecto igual ou di-
ferente, de sociedades reguladas por leis especiais e a integração em
agrupamentos complementares de empresas, consórcios, associações
em participação e semelhantes;

e) Contrair empréstimos e outros tipos de financiamentos e reali-
zar outras operações de crédito que não sejam vedadas pela lei;

f) Emitir obrigações;
g) Estabelecer a organização técnico administrativa da sociedade e

as normas de funcionamento interno, designadamente sobre os em-
pregados e sua remuneração;

h) Designar, querendo, um secretário da sociedade e o respectivo
suplente, cujos mandatos coincidirão com o do conselho de adminis-
tração que os designar, podendo esses mandatos ser renovados uma
ou mais vezes;

i) Constituir mandatários vara o exercício de actos determinados;
j) Exercer as demais competências que lhe sejam atribuídas pela lei

ou pela assembleia geral.
ARTIGO 13.º

Delegação de poderes

1 � O conselho de administração, através de simples acta, poderá
delegar a gestão corrente da sociedade num ou mais administradores
ou numa comissão executiva composta por um número ímpar de
membros.

2 � A delegação prevista no número anterior não poderá abran-
ger as matérias constantes das alíneas a) a d), f), 1) e m) do arti-
go 406.º do Código das Sociedades Comerciais.

ARTIGO 14.º

Reuniões do conselho de administração

1 � O conselho de administração deve reunir ordinariamente pelo
menos uma vez em cada três meses, podendo, no entanto, fixar outra
periodicidade para as suas reuniões ordinárias, e reunirá extraordina-
riamente sempre que for convocado pelo presidente ou por dois ad-
ministradores.

2 � O conselho de administração não pode funcionar sem a pre-
sença da maioria dos seus membros em exercício, salvo por motivo
de urgência, como tal expressamente reconhecida pelo presidente, caso
em que os votos podem ser expressos por correspondência ou por
procuração passada a outro administrador.

3 � As deliberações do conselho de administração constarão sem-
pre de acta e serão tomadas por maioria dos votos presentes, tendo
o presidente, ou quem legalmente o substitua, voto de qualidade em
caso de empate.

ARTIGO 15.º

Vinculação da sociedade

1 � A sociedade obriga-se:
a) Pela assinatura conjunta de dois administradores;
b) Pela assinatura de um administrador e de um mandatário cons-

tituído no âmbito e nos termos do respectivo mandato;
c) Pelas assinaturas de um ou mais mandatários no âmbito dos res-

pectivos mandatos;
d) Pela assinatura de um administrador-delegado no âmbito da res-

pectiva delegação e competências.
2 � Em assuntos de mero expediente, que não sejam fonte de

obrigações para a sociedade, basta a assinatura de um administrador.
3 � O conselho de administração pode deliberar, nos termos le-

gais, que certos documentos da sociedade sejam assinados pôr proces-
sos mecânicos ou chancela.

SECÇÃO III

Fiscal único

ARTIGO 16.º

Fiscalização dos negócios sociais

1 � A fiscalização da actividade social será exercida por um fiscal
único e um suplente, ambos revisores oficiais de contas ou sociedades
de revisores oficiais de contas, e que não serão accionistas da socie-
dade.

2 � A assembleia geral designará o fiscal único e o respectivo su-
plente, por um período de três anos, renovável.

CAPÍTULO IV

Disposições gerais e transitórias

ARTIGO 17.º

Remuneração dos membros dos órgãos sociais

1 � As remunerações dos membros da mesa da assembleia geral,
do conselho de administração e do fiscal único e seu suplente, sem
prejuízo do legalmente disposto quanto aos revisores oficiais de con-
tas, são fixadas pela assembleia geral ou por uma comissão de remu-
nerações por ela eleita, podendo deliberar que algum, alguns ou todos
os cargos não sejam remunerados ou o sejam por senhas de presença.

2 � Compete ao conselho de administração celebrar os contratos
com os revisores oficiais de contas que, nessa qualidade, integrem os
órgãos sociais.

ARTIGO 18.º

Aplicação dos resultados apurados

1 � Os resultados líquidos de cada exercício, devidamente aprova-
dos, terão a aplicação que a assembleia geral determinar.

2 � A sociedade poderá realizar, nó decurso de um exercício, adi-
antamentos sobre lucros.

ARTIGO 19.º

Foro competente

Fica estipulado o foro da comarca da sede social, com expressa
renúncia a qualquer outro, para todos os litígios, emergentes ou não
destes estatutos, entre os accionistas, seus herdeiros ou representan-
tes e a sociedade.

ARTIGO 20.º

Dissolução da sociedade

1 � A sociedade dissolve-se nos casos e termos legais, ou median-
te deliberação tomada em assembleia geral, por maioria representati-
va de, pelo menos, dois terços do capital social.

2 � Dissolvendo-se a sociedade, a liquidação partilha do patrimó-
nio social serão efectuadas, segundo as disposições legais aplicáveis,
pelos liquidatários, assumindo essa qualidade os administradores em
exercício à data da dissolução, salvo se a assembleia geral eleger ou-
tros.
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ARTIGO 21.º

Titulares dos órgãos sociais

Para o triénio de dois mil e quatro, dois mil e cinco e dois mil e
seis ficam desde já nomeados os seguintes membros dos órgãos sociais
da sociedade, os quais se encontram dispensados de prestar caução:

Mesa da assembleia geral: presidente � António Henrique de Sou-
sa Dias Teixeira, casado, residente na Rua de Domingos Sequeira, 27,
3.º, direito, 1350-119 Lisboa; secretário � João Carlos Ferreira Martins
Franco do Carmo, solteiro, maior, residente na Rua de Luciano Cor-
deiro, 29, 2.º, C, 1150-212 Lisboa.

Conselho de administração � Vítor Augusto Brinquete Bento, ca-
sado, residente na Rua de Filipe Folque, 30, 2.º, C, 1050-113 Lisboa,
como presidente, Francisco João Velez Roxo, casado, residente na
Rua da Cidade João Belo, 4, 2.º, direito, 1800 Lisboa; João Luís de
Oliveira Baptista, casado, residente na Rua de João Pereira da Rosa,
lote 3, São Pedro do Estoril, 2765 Estoril.

Fiscal único, Magalhães, Neves & Associados, Sociedade de Revi-
sores Oficiais de Contas, S. A., revisor oficial de contas n.º 95, núme-
ro de identificação de pessoa colectiva 502558610, com sede nas
Amoreiras, torre 1, 7.º, 1070-101 Lisboa, representada por Luís
Augusto Gonçalves Magalhães, casado, residente na Rua dos Eucalip-
tos, lote B9, Quinta da Marinha, 2750-687 Cascais, revisor oficial de
contas n.º 550, n.º de contribuinte 141449195; suplente � Freire,
Loureiro & Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas,
S. A., revisor oficial de contas n.º 45, número de identificação de pessoa
colectiva 501829288, com sede nas Amoreiras, torre 1, 7.º, 1070-
-101 Lisboa, representada por Carlos Manuel Pereira Freire, casado;
residente na Rua de Plácido de Abreu, 8, 7.º, esquerdo, 1495 Lisboa,
revisor oficial de contas n.º 548, n.º de contribuinte 108391914.

Está conforme o original.

4 de Junho de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2006550942

VITESSENCE � SOCIEDADE DE COMÉRCIO
DE PRODUTOS DE SAÚDE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 14 455/040604; identificação de pessoa colectiva n.º 506926630;
inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 08/040604.

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

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma VITESSENCE � Sociedade de Comér-
cio de Produtos de Saúde, L.da

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Avenida de Berlim, torre 1, 21,
1.º, esquerdo, freguesia de Santa Maria dos Olivais, concelho de Lisboa.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sociedade poderá
criar sucursais, agências, delegações, ou outras formas de representa-
ção no território nacional ou no estrangeiro, e mudar a sede dentro
do mesmo concelho ou para outro limítrofe.

ARTIGO 3.º

O objecto social consiste em distribuição e comércio de produtos
dietéticos, de higiene, homeopáticos, alimentares, ortopédicos e si-
milares, bem como a prestação de serviços de aconselhamento cone-
xionados com o uso de tais produtos, e ainda dermatológicos e capi-
lares.

ARTIGO 4.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, pertencentes uma a cada uma
das sócias Ana Margarida Lopes Barbosa Fiúza e Ana Lúcia Sotto-
mayor de Macedo Fiúza.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência e representação da sociedade, com ou sem remu-
neração, conforme for deliberado em assembleia geral, fica a cargo de
ambas as sócias, Ana Margarida Lopes Barbosa Fiúza e Ana Lúcia
Sottomayor de Macedo Fiúza.

2 � Para vincular a sociedade é suficiente a assinatura de um ge-
rente. Exceptua-se a vinculação da sociedade em fianças, abonações,
letras de favor e em quaisquer actos e ou documentos alheios aos
negócios da sociedade, para o que é exigida a assinatura dos dois ge-
rentes.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas é livre entre os sócios, mas a cessão a estra-
nhos fica dependente do consentimento da sociedade.

Neste caso, os sócios e a sociedade, por esta ordem, gozam do di-
reito de preferência.

ARTIGO 7.º

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

a) Insolvência ou falência do sócio titular;
b) Arresto, arrolamento ou penhora da quota;
c) Venda ou adjudicação judiciais;
d) Interdição ou inabilitação do seu titular;
e) Divórcio ou dissolução do casamento do sócio titular, sendo a

quota adjudicada, na partilha, a não sócio, ou ficando indivisa por
mais de um ano.

2 � A contrapartida da amortização será a que resultar de balanço
especial reportado à data do facto que lhe der origem.

ARTIGO 8.º

Em caso de falecimento ou interdição de qualquer dos sócios, os
seus herdeiros representantes legais têm de nomear, no prazo de
60 dias, um de entre si que a todos represente na sociedade.

Está conforme o original.

9 de Junho de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2006450298

SAGESECUR � ESTUDO, DESENVOLVIMENTO
E PARTICIPAÇÃO EM PROJECTOS DE INVESTIMENTO

EM VALORES MOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 10 983/001207; identificação de pessoa colectiva n.º 505078031;
inscrição n.º 03; número e data da apresentação: 23/040603.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato, quanto aos artigos 1.º, 2.º, 4.º, 7.º e 14.º,
que passaram a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

Firma

A sociedade adopta a firma SAGESECUR � Estudo, Desenvolvimen-
to e Participação em Projectos de Investimento em Valores Mobiliá-
rios, S. A., sociedade anónima de capitais exclusivamente públicos que
se rege pelos presentes estatutos e pela legislação geral ou específica
que lhe seja aplicável.

ARTIGO 2.º

Sede

1 � A sociedade tem a sede em Lisboa, na Rua de Laura Alves, 4,
freguesia de Nossa Senhora de Fátima.

ARTIGO 4.º

Objecto social

A sociedade tem por objecto a aquisição e alienação de valores
mobiliários, bem como a administração dos valores mobiliários adqui-
ridos, incluindo a concepção, desenvolvimento e participação em pro-
jectos de investimento em valores mobiliários.

ARTIGO 7.º

Obrigações

A sociedade poderá emitir qualquer tipo de obrigações, nos termos
da lei e nas condições estabelecidas pela assembleia geral ou pelo con-
selho de administração.

ARTIGO 14.º

Competência

d) Deliberar sobre a emissão de obrigações, nos termos da lei.

Texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

8 de Junho de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2006577549
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31 DE MAIO � GESTÃO E EXPLORAÇÃO
DE ESTABELECIMENTOS DE ENSINO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 11 047/001227; identificação de pessoa colectiva n.º 505180774;
inscrição n.º 03; número e data da apresentação: 54/041014.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
totalmente o pacto, passando para sociedade unipessoal, a qual se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação de 31 de Maio � Gestão
e Exploração de Estabelecimentos de Ensino, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede em Lisboa, na Rua das Praças, 15
a 17, freguesia de Santos-o-Velho, podendo ser transferida, dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe, por simples decisão da
gerência.

ARTIGO 2.º

Constitui objecto da sociedade a criação, gestão e exploração de
estabelecimentos de ensino, no domínio da educação pré-escolar e
escolar, enquadrados no sistema nacional de educação.

ARTIGO 3.º

O capital social, inteiramente subscrito e realizado em dinheiro, é
de cinco mil euros, e corresponde à soma de duas quotas, uma do valor
nominal de quatro mil euros e outra do valor nominal de mil euros,
ambas pertencentes à sócia 31 de Maio � Associação para a Promo-
ção da Educação.

ARTIGO 4.º

Poderá ser exigida ao sócio a realização de prestações suplementa-
res de capital, mediante decisão do sócio, até ao limite de dez mil
euros.

ARTIGO 5.º

Em caso algum a sociedade poderá ser obrigada em negócios ou
operações de interesse alheios ao seu objecto, nomeadamente em
avales, letras de favor, fianças e abonações.

ARTIGO 6.º

A administração dos negócios da sociedade e a sua representação, ac-
tiva e passiva, em juízo e fora dele, é confiada a um número de gerentes,
no máximo de cinco, sócio ou não, a nomear pelo único sócio, confor-
me por ele for decidido.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade obriga-se:
a) Pela assinatura conjunta de dois gerentes;
b) Pela assinatura de um ou mais mandatários, especialmente cons-

tituídos, dentro dos limites dos respectivos mandatos.
2 � Para os actos de mero expediente basta a assinatura de um só

gerente.
ARTIGO 8.º

O sócio e a sociedade podem celebrar entre si quaisquer negócios
jurídicos, que sirvam a prossecução do objecto da sociedade.

ARTIGO 9.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 10.º

Os lucros líquidos apurados em cada balanço terão a seguinte apli-
cação:

1 � Cinco por cento, pelo menos, para o fundo de reserva legal,
enquanto não estiver preenchido ou sempre que seja necessário
reintegrá-lo.

2 � A percentagem ou quantia que o sócio deliberar para a cons-
tituição de quaisquer reservas ou para quaisquer outros fins.

ARTIGO 11.º

A dissolução e liquidação da sociedade ocorrerão nos casos e ter-
mos definidos na lei.

Texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

20 de Outubro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 2007598973

VIVER LISBOA � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 14 756/041012; identificação de pessoa colectiva
n.º 507073738; inscrição n.º 01; número e data da apresentação:
11/041012.

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

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação de Viver Lisboa � Socie-
dade de Mediação Imobiliária, L.da, com sede na Rua de Augusto Cos-
ta (Costinha), 19, 5.º, direito, freguesia de Benfica, concelho de Lis-
boa.

2 � A sede social pode ser transferida por simples deliberação da
gerência para qualquer outro local do mesmo concelho ou concelhos
limítrofes.

3 � Pode a sociedade criar filiais, sucursais, agências, delegações
ou quaisquer outras formas de representação no território nacional ou
no estrangeiro, por simples deliberação da gerência.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o exercício da actividade de mediação
imobiliária.

ARTIGO 3.º

A sociedade pode adquirir e alienar livremente participações no
capital de outras sociedades, ainda que reguladas por leis especiais, ou
em agrupamentos complementares de empresas e ou em associações
em participações.

ARTIGO 4.º

O capital social é de quarenta mil euros, está integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas de vinte mil
euros cada, pertencendo uma a cada um dos sócios, Gonçalo Varela de
Almeida Joglar e Ana Cláudia Marques Ferreira.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

1 � A sociedade é administrada e representada pela gerência.
2 � A sociedade fica obrigada pela assinatura de qualquer um dos

seus gerentes.
3 � A gerência poderá nomear mandatários ou procuradores da

sociedade para praticar determinados actos ou categorias de actos.

ARTIGO 7.º

1 � Os gerentes da sociedade podem ser escolhidos entre pessoas
estranhas à sociedade.

2 � Ficam desde já nomeados gerentes da sociedade, os sócios
Gonçalo Varela de Almeida Joglar e Ana Cláudia Marques Ferreira, os
quais têm direito especial à gerência.

3 � A assembleia geral determinará se os gerentes são ou não re-
munerados, e, no caso de lhes conferir tal direito, determinará o res-
pectivo quantitativo.

ARTIGO 8.º

É inteiramente proibido a qualquer gerente obrigar a sociedade em
quaisquer actos e ou contratos estranhos ao objecto social ou às suas
actividades, designadamente em letras de favor, fianças, abonações,
termos de responsabilidade e demais actos, contratos e documentos
de interesse alheio aos negócios sociais.

ARTIGO 9.º

1 � É livre a cessão total ou parcial de quotas entre sócios.
2 � A cessão a terceiros, mesmo a ascendentes e descendentes,

depende do consentimento prévio ida sociedade, a qual terá em pri-
meiro lugar direito de preferência, seguindo-se os sócios não ceden-
tes.

ARTIGO 10.º

Constituem fundamento de amortização da quota, a favor da soci-
edade:

a) Acordo com o sócio titular;
b) Penhora, arresto ou qualquer outra forma de apreensão judicial

da quota;
c) Prática de actos por parte do sócio que violem o pacto social ou

as obrigações sociais;



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 11 � 17 de Janeiro de 2005 1034-(51)

d) Morte de sócio a quem não sucedam herdeiros legitimários;
e) Adjudicação da quota, em partilha, a quem não seja sócio;
f) Interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Exoneração ou exclusão de um sócio;
h) Cessão de quota a terceiros sem o prévio consentimento da

sociedade, tomado por maioria, em assembleia geral.

ARTIGO 11.º

1 � Sem prejuízo do estabelecido na lei sobre deliberações unâni-
mes ou assembleias universais, as assembleias gerais são convocadas
por meio de carta registada expedida com a antecedência de 15 dias a
não ser que a lei exija outras formalidades ou estabeleça prazo mais
longo.

2 � A representação voluntária de qualquer sócio, pessoa singular
ou colectiva, pode ser conferida a outro sócio ou a pessoas estranhas
à sociedade, bastando carta dirigida ao presidente da assembleia geral
para esse efeito.

ARTIGO 12.º

As normas supletivas do Código das Sociedades Comerciais podem
ser derrogadas por deliberação dos sócios desde que, tomada por dois
terços dos votos correspondentes ao capital social, não contrarie
qualquer disposição deste contrato.

Está conforme o original.

15 de Outubro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 2007599880

TECLA LISBOA � FORMAÇÃO PROFISSIONAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 14 754/041011; identificação de pessoa colectiva
n.º 506696146; inscrição n.º 01; número e data da apresentação:
21/041011.

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

1.º

A sociedade adopta a firma Tecla Lisboa � Formação Profissio-
nal, L.da, e tem a sua sede na Avenida do Almirante Reis, 106, 4.º,
cidade de Lisboa.

2.º

A sociedade tem por objecto o ensino e formação profissional.

3.º

O capital social é de cinco mil euros, integralmente realizado em
dinheiro, dividido em duas quotas: uma de quatro mil setecentos e
cinquenta euros, pertencente ao sócio José Luís Pereira da Costa Galiza,
e outra de duzentos e cinquenta euros pertencente à sócia Consuelo
Ruiz Povoas Vieira da Costa.

4.º

A gerência, dispensada de caução, com ou sem remuneração con-
forme for deliberado em assembleia geral, pertence ao sócio José Luís
Pereira da Costa Galiza, que desde já fica nomeado gerente, bastando
a sua assinatura para obrigar a sociedade.

§ único. Consideram-se incluídos nos poderes de gerência a compra
e venda e legalização de bens móveis, incluindo os sujeitos a registo,
bem como a obtenção de financiamentos tendentes à sua aquisição.

5.º

A cessão de quotas, entre os sócios ou para os seus descendentes é
livremente permitida; porém a cessão a estranhos depende do con-
sentimento da sociedade.

Gerente designado, em 13 de Setembro de 2004: José Luís Pereira
da Costa Galiza.

Está conforme o original.

15 de Outubro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 2007599481

UNIC � UNIÃO DE CAFETARIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 14 584/040727; identificação de pessoa colectiva
n.º 507006917; inscrição n.º 01; número e data da apresentação:
37/040727.

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

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação UNIC � União de Cafe-
tarias, L.da, tem a sua sede social em Lisboa na Rua de Maria Luísa
Holstein, 15, 1.º, sala 11, freguesia de Alcântara.

2 � Por simples deliberação, a gerência poderá deslocar a sede social
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como
poderão ser instaladas sucursais e outras formas de representação so-
cial.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto actividades hoteleiras e similares.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de € 100 000
e está dividido em duas quotas, uma de € 99 000, pertencente ao só-
cio António Pedro Ferreira da Luz e outra de € 1000, pertencente à
firma CNCL � Companhia Nacional de Cafetarias, Unipessoal, L.da

ARTIGO 4.º

1 � Os sócios poderão fazer os suprimentos que a sociedade care-
cer nos termos a definir em assembleia geral

2 � Também poderão deliberar por acordo unânime, que lhes se-
jam exigidas prestações suplementares de capital até ao montante de
€ 500 000.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá adquirir participações de capital em qualquer
sociedade de responsabilidade limitada, com objecto diferente do seu,
em sociedades reguladas por leis especiais e associar-se em agrupa-
mentos complementares de empresas.

ARTIGO 6.º

1 � A administração e representação da sociedade, com ou sem
remuneração, conforme for deliberado em assembleia geral, fica afec-
ta ao sócio, António Pedro Ferreira da Luz, desde já designado geren-
te.

2 � A sociedade fica obrigada em todos os seus actos e contratos
com a intervenção de um gerente.

3 � Em ampliação dos seus poderes normais a gerência poderá:
a) Comprar e vender quaisquer bens de natureza móvel, designada-

mente veículos automóveis;
b) Tomar de arrendamento quaisquer locais, bem como alterar ou

rescindir os respectivos contratos;
c) Celebrar contratos de locação financeira.

ARTIGO 7.º

Fica expressamente vedado ao gerente, obrigar a sociedade em fi-
anças, abonações, letras de favor ou em outros actos estranhos aos
negócios sociais.

ARTIGO 8.º

1 � É livremente permitida a cessão de quotas entres sócios, mas
a estranhos depende do consentimento da sociedade.

2 � Na cessão a estranhos a título oneroso, a sociedade em pri-
meiro lugar e os sócios em segundo terão direito de preferência.

ARTIGO 9.º

Sempre que a lei não exija outros requisitos as assembleias gerais
serão convocadas por cartas registadas enviadas com a antecedência
mínima de 8 dias, podendo todavia os sócios acordar expressamente
em prescindir desta forma de convocação.

Está conforme o original.

15 de Outubro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 2006530038

VILLAS � EMPREENDIMENTOS E PROMOÇÃO
DE MORADIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 13 236/030228; identificação de pessoa colectiva
n.º 500943974; inscrição n.º 30; número e data da apresentação:
32/041014.
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Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi transfor-
mada em sociedade anónima, passando a reger-se pelo seguinte con-
trato:

CLÁUSULA 1.A

Denominação, duração e forma

A sociedade adopta a firma VILLAS � Empreendimentos e Pro-
moção de Moradias, S. A., e constitui-se por tempo indeterminado
sob a forma de sociedade anónima.

CLÁUSULA 2.A

Sede e representações locais

1 � A sociedade estabelece a sua sede na Rua de Alexandre Hercu-
lano, 50, 10.º, freguesia de São Mamede, concelho de Lisboa.

2 � Por deliberação do conselho de administração, pode a sede
social ser deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho li-
mítrofe, bem como serem criadas ou extintas, em território nacional
ou estrangeiro, agências, filiais ou quaisquer outras formas locais de
representação.

CLÁUSULA 3.A

Objecto social

A sociedade tem por objecto social a construção e venda de mora-
dias, a elaboração e ou coordenação de trabalhos relacionados com
esta actividade, tais como, compra e venda de imóveis, bem como a
gestão e coordenação de empreendimentos urbanísticos e imobiliári-
os, incluindo a sua comercialização.

CLÁUSULA 4.A

Âmbito da actividade social

1 � A sociedade pode, acessoriamente, prestar os serviços e efec-
tuar as operações civis, comerciais, industriais e financeiras relacio-
nadas, directa ou indirectamente, no todo ou em parte, com o seu
objecto social ou que sejam susceptíveis de facilitar ou favorecer a
sua realização.

2 � Na prossecução do seu objecto social, a sociedade pode parti-
cipar no capital social de outras sociedades constituídas ou a consti-
tuir, seja qual for o respectivo objecto social, e mesmo que regidas
por leis especiais, bem como associar-se, sob qualquer forma, com
quaisquer entidades singulares ou colectivas, privadas ou públicas, na-
cionais ou estrangeiras, nomeadamente para formar agrupamentos
complementares de empresas, consórcios e associações em participa-
ção ou outro tipo de actividade económica.

CLÁUSULA 5.A

Capital social

1 � O capital social é de € 997 596, está integralmente subscrito
e realizado em dinheiro e é representado por novecentas e noventa e
sete mil quinhentas e noventa e seis acções com o valor nominal de
um euro cada uma.

2 � As acções são ao portador ou nominativas, podendo ser titu-
ladas ou escriturais.

3 � Sendo tituladas, os títulos representam uma, cinco, dez, cem,
mil, ou múltiplos de mil acções, podendo o conselho de administra-
ção emitir certificados provisórios ou definitivos representativos de
qualquer número de acções.

4 � Fica desde já autorizada a emissão ou conversão de acções ou
outros valores mobiliários em forma meramente escritural, desde que
haja prévia deliberação favorável da assembleia geral.

5 � As despesas de conversão ou desdobramento dos títulos serão
da responsabilidade dos accionistas que o requererem.

6 � Nos termos da lei, poderão vir a ser emitidas acções preferen-
ciais sem voto ou de outra categoria especial.

7 � As acções são livremente transmissíveis.

CLÁUSULA 6.A

Acções e obrigações próprias

Nos termos e limites da lei, a sociedade poderá adquirir acções e
obrigações próprias ou quaisquer outros valores mobiliários por ela
emitidos, por deliberação da assembleia geral.

CLÁUSULA 7.A

Obrigações

Nos termos e limites da lei, a sociedade, mediante deliberação da
assembleia geral, e depois de obtidas as autorizações que se mostrem
legalmente necessárias, poderá emitir obrigações, convertíveis ou não,

bem como outros títulos legais de dívida e realizar sobre eles as ope-
rações que entender por convenientes.

CLÁUSULA 8.A

Órgãos sociais

1 � São órgãos sociais a assembleia geral, o conselho de adminis-
tração e o fiscal único.

2 � Os membros dos órgãos sociais são eleitos por quatro anos,
sendo permitido a sua reeleição por uma ou mais vezes.

3 � Os membros dos órgãos sociais consideram-se empossados logo
que tenham sido eleitos e permanecem no exercício das suas funções
até que sejam substituídos, estando dispensados de prestar caução,
relativamente ao desempenho dos seus cargos.

4 � Até deliberação em contrário da assembleia geral, os mem-
bros dos órgãos sociais não auferirão remuneração.

CLÁUSULA 9.A

Assembleia geral

1 � A assembleia geral é composta pelos accionistas com direito
a voto e apenas estes nela podem estar presentes.

2 � A cada cem acções corresponde um voto.
3 � Os accionistas possuidores de um número de acções que não

atinja o fixado no número anterior poderão agrupar-se de forma a,
em conjunto e fazendo-se representar por um dos agrupados, reuni-
rem entre si o número necessário ao exercício do direito de voto.

4 � Para efeitos do presente artigo, consideram-se como perten-
cendo ao mesmo accionista as acções que seriam contadas como dele
para efeito de oferta pública de aquisição, nos termos do código de
valores mobiliários.

5 � No caso de contitularidade de acções, só o representante co-
mum, ou um representante deste, poderá participar nas reuniões da
assembleia geral.

6 � Ao usufrutuário e ao credor pignoratício de acções são aplicá-
veis as limitações decorrentes dos números anteriores.

7 � Os accionistas podem fazer-se representar por um dos mem-
bros do conselho de administração, cônjuge, ascendente ou descen-
dente ou por outro accionista, sendo suficiente, como instrumento de
representação, uma carta, com assinatura, dirigida ao presidente da
mesa da assembleia geral.

8 � Caso se queiram fazer representar por pessoa não prevista no
número anterior, será necessário, como instrumento de representa-
ção, uma procuração notarialmente reconhecida.

9 � Os accionistas que sejam pessoas colectivas far-se-ão repre-
sentar por pessoa singular que para o efeito seja indicada, pelo res-
pectivo órgão de administração ou direcção, mediante carta dirigida
ao presidente da mesa da assembleia geral.

10 � As cartas de representação dos accionistas a que se refere o
n.º 7, bem como as cartas dos accionistas que sejam pessoas colecti-
vas comunicando o nome de quem as representará e os instrumentos
de agrupamento de accionistas, deverão ser dirigidas ao presidente da
mesa da assembleia geral, solicitando que sejam remetidas com essa
indicação para a sede social até ao antepenúltimo dia útil anterior ao
fixado para a reunião da assembleia geral.

11 � Nenhum accionista se poderá fazer representar por mais de
uma pessoa na mesma sessão da assembleia geral.

12 � Sendo as acções tituladas, os seus titulares que pretendam
participar na assembleia geral, devem comprovar mediante declara-
ção, até 15 dias antes da data marcada para a reunião, o depósito das
suas acções em intermediário financeiro legalmente autorizado para
o efeito ou na sociedade.

13 � Sendo as acções escriturais, os accionistas que pretendam
participar na assembleia geral, devem comprovar, até 15 dias antes
da respectiva reunião, a inscrição em conta de valores mobiliários
escriturais das suas acções.

14 � A mesa da assembleia geral é constituída por um presidente
e um secretário, que podem ser ou não ser accionistas.

CLÁUSULA 10.A

Administração

1 � A administração da sociedade compete a um conselho de ad-
ministração, composto por três membros.

2 � Além das atribuições gerais resultantes da lei e dos estatutos
compete ainda ao conselho de administração:

a) Gerir os negócios sociais e efectuar todas as operações relativas
ao seu objecto;

b) Representar a sociedade em juízo ou fora dele, activa e passiva-
mente, podendo confessar, desistir, transigir e comprometer-se em
arbitragem, bem como constituir quaisquer mandatários mediante a
outorga das competentes procurações;
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c) Adquirir, alienar, onerar ou obrigar quaisquer bens ou direitos,
móveis ou imóveis, incluindo obrigações próprias ou alheias, nos ter-
mos legalmente e estatutariamente autorizados;

d) Dar execução e fazer cumprir a lei, os presentes estatutos, bem
como as deliberações da assembleia geral regularmente tomadas.

3 � Os poderes do conselho de administração não compreendem
a prestação de garantias, reais ou pessoais, a dívidas de outras entida-
des, salvo se houver justificado interesse da sociedade.

CLÁUSULA 11.A

Representação da sociedade

1 � A sociedade obriga-se:
a) Pela assinatura do presidente do conselho de administração;
b) Pela assinatura de dois membros do conselho de administração;
c) Pela assinatura de um mandatário ou procurador da sociedade,

nos termos dos respectivos poderes.
2 � Em assuntos de mero expediente bastará a assinatura de qual-

quer um dos membros do conselho de administração ou de um man-
datário.

3 � O conselho de administração poderá deliberar que certos do-
cumentos da sociedade sejam assinados por chancela ou processos
mecânicos.

CLÁUSULA 12.A

Fiscal único

1 � A fiscalização da sociedade compete a um fiscal único, que
será sempre um revisor oficial de contas ou uma sociedade de reviso-
res oficiais de contas.

2 � A assembleia geral que eleger o fiscal único designará simulta-
neamente o seu suplente, que será sempre, também, um revisor ofici-
al de contas ou uma sociedade de revisores oficiais de contas.

CLÁUSULA 13.A

Exercício e aplicação de resultados

1 � O ano social é o ano civil.
2 � Os resultados positivos de cada exercício, devidamente apro-

vados terão a seguinte ordem de aplicação:
a) Um mínimo de dez por cento para constituição ou reintegração

da reserva legal, até atingir o montante legalmente exigível;
b) Outras aplicações impostas por lei;
c) Pagamento do dividendo prioritário às acções preferenciais sem

voto, caso a sociedade as tenha emitido;
d) Do remanescente será distribuído pelos accionistas, a titulo de

dividendo, a percentagem que vier a ser fixada pela maioria simples
de votos favoráveis dos accionistas presentes ou representados;

e) O restante conforme for deliberado, por maioria simples, pela
assembleia geral.

CLÁUSULA 14.A

Dissolução e liquidação da sociedade

1 � A sociedade dissolve-se nos casos e segundo os termos previs-
tos na lei, por meio de deliberação tomada em assembleia geral ex-
pressamente convocada para o efeito.

2 � Pago todo o passivo e solvido os demais encargos da socieda-
de, far-se-á a partilha do remanescente pelos accionistas na propor-
ção das acções que ao tempo possuírem.

Designação dos órgãos sociais.
Período: quadriénio de 2004-2007.
Conselho de administração: presidente � Joaquim Miguel Ribeiri-

nho Santos Paupério, residente na Avenida das Forças Armadas, lote
B, 7.º, esquerdo, Quinta Mil Flores, Lisboa; vogais � Jocelyne Paule
Avargues Paupério, residente na Avenida das Forças Armadas, Quinta
das Mil Flores, lote B, 7.º, esquerdo, Lisboa; e Ingride Isabel Avargues
Paupério, residente na Avenida das Forças Armadas, Quinta das Mil
Flores, lote B, 7.º, esquerdo, Lisboa.

Está conforme o original.

21 de Outubro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 2007602474

TDCR � COMERCIALIZAÇÃO DE ROCHAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 14 635/040811; identificação de pessoa colectiva
n.º 506976076; inscrição n.º 01; número e data da apresentação:
01/040811.

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

CAPÍTULO I

Denominação, duração, sede e objecto

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma TDCR � Comercialização de Rochas,
S. A., e durará por tempo indeterminado, regendo-se pelos presentes
estatutos e pela legislação aplicável.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sua sede em Lisboa, no Largo do Casal
Vistoso, 2, 11.º-A, freguesia do Alto do Pina.

2 � O administrador único ou, se for o caso, o conselho de admi-
nistração poderá deslocar a sede social para qualquer outro local, den-
tro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como criar,
transferir ou extinguir delegações, agências ou quaisquer outras for-
mas de representação da sociedade em território nacional ou no es-
trangeiro, onde e quando entender conveniente.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto a comercialização, importação, ex-
portação, distribuição e transformação de rochas e outros materiais
de construção, bem como a prestação de serviços nessas áreas.

ARTIGO 4.º

Mediante decisão do administrador único ou deliberação do conse-
lho de administração, a sociedade poderá subscrever, adquirir e alienar
participações de qualquer espécie, tomar parte ou interessar-se nou-
tras sociedades, empresas, agrupamentos complementares, consórci-
os ou associações existentes ou a constituir, seja qual for o seu objec-
to, tipo e lei reguladora, bem como fazer-se representar nos respectivos
órgãos sociais e praticar todos os actos necessários para tais fins.

CAPÍTULO II

Capital social e acções e obrigações

ARTIGO 5.º

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado, é de cin-
quenta mil euros, representado por cinquenta mil acções, com o va-
lor nominal de um euro cada uma.

2 � As acções são nominativas ou ao portador. As acções ao
portador são livremente convertíveis em acções nominativas. As
acções nominativas, face ao disposto no artigo 299.º, n.º 1, alínea b),
do Código das Sociedades Comerciais, só podem ser convertidas em
acções ao portador se a assembleia geral o autorizar, mediante delibe-
ração que reúna os votos favoráveis representativos de, pelo menos,
cinquenta por cento do capital social.

3 � Os encargos da conversão correm por conta dos accionistas
titulares das acções a converter.

4 � Poderão ser emitidos títulos incorporando uma, cinco, dez,
cinquenta, cem, mil, cinco mil ou dez mil acções, todos eles autenti-
cados pelas assinaturas de dois administradores, ou do administrador
único, as quais podem ser apostas por chancela ou reproduzidas por
meios mecânicos, nos termos autorizados pela lei, mas os accionistas
poderão requerer a todo o tempo o seu desdobramento pela forma
que mais lhes convier, correndo por sua conta as despesas correspon-
dentes.

ARTIGO 6.º

Nos aumentos de capital a realizar em dinheiro, salvo deliberação
diversa da assembleia geral, será atribuído aos accionistas direito de
preferência na subscrição das novas acções, bem como no rateio das
que não hajam sido subscritas, sempre na proporção das que ao tem-
po possuírem.

ARTIGO 7.º

Poderão ser emitidas acções preferenciais sem voto, conferindo
direito a um dividendo prioritário e susceptíveis ou não de remissão,
em conformidade com os limites legais e nas demais condições que
vierem a ser fixadas pela assembleia geral que tal deliberar.

ARTIGO 8.º

Mediante deliberação da assembleia geral, do conselho de adminis-
tração ou de decisão do administrador único, ficando o órgão de admi-
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nistração em exercício desde já autorizado para o efeito, a sociedade
poderá emitir quaisquer modalidades ou tipos de obrigações, nos ter-
mos que lhe sejam permitidos pela lei e nas condições que forem
determinadas pelo órgão que decidir a emissão.

ARTIGO 9.º

1 � A sociedade poderá, mediante decisão do administrador único
ou deliberação do conselho de administração, adquirir acções e obri-
gações próprias, a título oneroso ou gratuito, podendo igualmente
realizar sobre elas quaisquer operações ou distribuí-las pelos accionis-
tas de acordo com a modalidade decidida em assembleia geral nos
termos permitidos pela lei.

2 � As acções próprias que a sociedade possuir em carteira, não
têm direito a voto nem a percepção de dividendos.

3 � Na alienação, pela sociedade, de acções próprias a terceiros,
os accionistas gozarão de direito de preferência na proporção das que
já possuírem.

ARTIGO 10.º

1 � A transmissibilidade entre vivos das acções nominativas, quer
para accionistas quer para não accionistas, fica subordinada ao con-
sentimento da sociedade, consagrando-se ainda um direito de prefe-
rência dos accionistas titulares de acções nominativas não alienantes,
nos termos do disposto nas alíneas a) e b) do n.º 2 do artigo 328.º do
Código das Sociedades Comerciais.

2 � É, contudo, livre a transmissão de acções nominativas entre
cônjuges, ascendentes ou descendentes.

3 � O consentimento da sociedade para a transmissão de acções
nominativas será pedido pelo respectivo titular por carta registada
com aviso de recepção dirigida ao conselho de administração ou o
administrador único, com conhecimento, por igual via, dirigido aos
demais accionistas já titulares de acções nominativas, para o domicí-
lio que constar do registo das acções nos livros da sociedade, com a
indicação das condições da pretendida transmissão, designada e obri-
gatoriamente com a indicação do nome e do domicílio do transmis-
sário, do número de acções nominativas que se propõe transmitir, da
respectiva numeração, do preço e das demais condições de pagamen-
to, sob pena de o pedido de consentimento ser tido por sem efeito.

4 � A concessão ou recusa do consentimento para a transmissão
de acções nominativas compete à assembleia geral, podendo recusá-
-lo com fundamento em qualquer interesse relevante da sociedade, de-
vendo indicar-se sempre na deliberação o motivo da recusa.

5 � A sociedade deverá pronunciar-se sobre o pedido de consenti-
mento nos 60 dias seguintes à recepção da carta aludida no n.º 3 an-
terior.

6 � Se a sociedade recusar o consentimento, fará adquirir as ac-
ções nominativas alienadas, nos termos do artigo 329.º, n.º 3, alínea c),
do Código das Sociedades Comerciais, por outra ou por outras pessoas
ou entidades, nas condições de preço e pagamento do negócio para
que foi solicitado o consentimento, devendo a respectiva comunica-
ção ser dirigida ao accionista que solicitou o consentimento, através
de carta registada com aviso de recepção subscrita pelo conselho de
administração.

7 � Tratando-se de transmissão de acções nominativas a título
gratuito ou provando a sociedade que no negócio proposto houve ou
há simulação de preço, a aquisição mencionada no número anterior
far-se-á, de harmonia com a previsão do citado artigo 329.º, n.º 3,
alínea c), do Código das Sociedades Comerciais, pelo valor real, de-
terminado nos termos previstos no n.º 2 do artigo 105.º do mesmo
Código.

8 � A transmissão para a qual o consentimento foi pedido torna-
-se livre, sem prejuízo do direito de preferência dos accionistas já ti-
tulares de acções nominativas não alienantes:

a) Se a sociedade não se pronunciar dentro do prazo estipulado no
n.º 5 anterior;

b) Se for omitida a deliberação referida no n.º 6 anterior;
c) Se a deliberação aludida na alínea b) não abranger todas as ac-

ções nominativas para cuja transmissão o accionista tenha pedido o
consentimento da sociedade;

d) Se a mesma deliberação não oferecer uma contrapartida igual ao
valor resultante do negócio perspectivado pelo accionista que pre-
tende alienar as acções nominativas, salvo se a transmissão for gra-
tuita ou a sociedade provar haver ou ter havido simulação de preço.

9 � Se a sociedade deliberar fazer adquirir as acções nominativas,
nos termos do n.º 6 anterior, o direito a adquiri-las é atribuído prio-
ritariamente aos accionistas já titulares de acções nominativas que
declararem pretendê-las no momento da respectiva deliberação, pro-
porcionalmente às acções nominativas que então já possuírem.

10 � Se os accionistas titulares de acções nominativas não exer-
cerem o direito referido no número anterior, pertencerá ele à socie-
dade.

11 � Se a sociedade deliberar prestar o consentimento à transmis-
são das acções, os accionistas titulares de acções nominativas não
alienantes terão direito de preferência na respectiva aquisição, desde
que declararem exercer esse direito no momento em que for tomada
a deliberação, sendo distribuídas pelos interessados proporcionalmen-
te às acções nominativas que então possuírem.

12 � Caso a sociedade não delibere dentro do prazo previsto no
n.º 5 anterior, os accionistas titulares de acções nominativas interes-
sados em exercer o direito de preferência, sempre na proporção das
acções que então possuírem, deverão exercer tal direito, sob pena de
caducidade, através de carta registada com aviso de recepção, expedi-
da para o alienante no prazo máximo de oito dias a contar do termo
do prazo para a tomada de deliberação supra-referida.

CAPÍTULO III

Órgãos sociais

A) Disposições comuns

ARTIGO 11.º

1 � São órgãos da sociedade a assembleia geral, cujos trabalhos
serão dirigidos pela respectiva mesa, o administrador único ou o con-
selho de administração e o fiscal único com o respectivo suplente ou
o conselho fiscal.

2 � Os membros da mesa da assembleia geral, do conselho de ad-
ministração, do conselho fiscal ou, em vez destes dois últimos, o
administrador único e o fiscal único e seu suplente, são eleitos pela
assembleia geral, todos eles de entre os accionistas ou quaisquer ou-
tras pessoas, por períodos de quatro anos, coincidindo com os exer-
cícios sociais, podendo sempre ser reconduzidos uma ou mais vezes.

3 � Tais membros dos corpos sociais consideram-se empossados
logo que eleitos, sem dependência de outras formalidades.

ARTIGO 12.º

1 � As retribuições, de qualquer espécie, que devam ou não auferir
cada um dos membros desses corpos sociais, serão fixadas e a todo o
tempo revisíveis pela assembleia geral ou por uma comissão de remu-
nerações, composta por três accionistas, por ela eleitos.

2 � Essa comissão poderá dispor também das demais faculdades
ou incumbências que nela, eventualmente, venha a delegar a assem-
bleia geral.

B) Assembleia geral

ARTIGO 13.º

1 � A assembleia geral da sociedade representa a universalidade dos
accionistas, sendo as suas deliberações, quando tomadas nos termos
dos presentes estatutos e da lei, vinculativas para todos eles, ainda
que ausentes, discordantes ou incapazes.

2 � A assembleia geral é constituída apenas pelos accionistas que
tiverem direito a voto e, além deles, pelas pessoas singulares que,
dispondo ou não de tal direito, exerçam os cargos de membros efec-
tivos dos corpos sociais.

3 � Os membros dos corpos sociais presentes nas reuniões da as-
sembleia que não disponham de direito de voto, poderão ainda assim
intervir nos trabalhos, apresentar propostas e participar nos seus
debates.

ARTIGO 14.º

1 � Terão direito a voto os accionistas que, até cinco dias antes
da data marcada para a respectiva reunião da assembleia, disponham
de, pelo menos, mil acções averbadas ou registadas em seu nome nos
livros da sociedade, depositadas na sede social ou ainda em institui-
ções de crédito, neste último caso devendo tal depósito ser certifica-
do mediante carta dessa instituição que identifique as acções em causa
e o seu possuidor e que seja recebida na sociedade dentro do mesmo
prazo acima estabelecido.

2 � A cada grupo de mil acções, nas condições supra-referidas,
corresponde um voto.

3 � Sem prejuízo do que a lei determinar sobre os seus represen-
tantes comuns, todos os demais accionistas sem direito a voto ou os
obrigacionistas não poderão assistir às assembleias gerais.

4 � No entanto, os accionistas que não possuírem o número mí-
nimo de acções necessário para conferir voto, poderão agrupar-se por
forma a completarem tal número, devendo então fazer-se represen-
tar por um só deles na assembleia geral.

5 � No caso de contitularidade das acções, só um dos contitulares,
com poderes de representação dos demais, poderá participar nas reu-
niões da assembleia geral.
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6 � Os accionistas pessoas singulares, com direito a voto, apenas
poderão fazer-se representar nas reuniões da assembleia por outro
accionista também com direito a voto ou pelas demais pessoas a quem
a lei atribuir tal faculdade.

7 � Os accionistas pessoas colectivas e os incapazes, com direito
a voto, serão representados pelas pessoas a quem legalmente couber
o poder para os obrigar.

8 � Para além de cumprirem, da mesma forma, as regras do n.º 1
deste artigo, todas as representações previstas nos n.os 3 a 7 anteri-
ores terão de ser comunicadas ao presidente da mesa da assembleia
geral por cartas, com as assinaturas a que houver lugar reconhecidas
notarialmente ou autenticadas pela sociedade, recebidas na sede social
até dois dias de calendário antes da data designada para a respectiva
reunião da assembleia.

ARTIGO 15.º

1 � A mesa da assembleia geral será composta por um presidente
e por um secretário.

2 � Compete ao presidente da mesa convocar as reuniões da as-
sembleia geral e dirigir os seus trabalhos, bem como exercer as demais
funções que lhe sejam conferidas pela lei, pelos estatutos ou por de-
legação da própria assembleia.

3 � Ao secretário incumbe coadjuvar o presidente, substituí-lo nas
suas ausências ou impedimentos e assegurar o expediente relativo à
assembleia.

ARTIGO 16.º

1 � A assembleia geral poderá deliberar validamente, em primeira
convocação, sempre que estiverem presentes ou representados accio-
nistas possuidores de acções correspondentes a mais de metade do
capital social e, em segunda convocação, qualquer que seja o número
de accionistas presentes ou representados e a percentagem do capital
que lhes couber, ressalvadas as excepções determinadas por lei.

2 � As deliberações da assembleia geral serão tomadas por maio-
ria dos votos emitidos, sem prejuízo das disposições legais que, para
certos casos, possam exigir maiorias qualificadas.

C) Administrador único ou conselho de administração

ARTIGO 17.º

1 � A gestão das actividades da sociedade e a condução de todos
os seus negócios serão exercidas, conforme a assembleia geral deter-
minar, por um administrador único ou por um conselho de adminis-
tração.

2 � Quando a assembleia geral optar pela eleição de um conselho
de administração, este deverá ser composto por três, cinco ou sete
membros, na qual será designado obrigatoriamente aquele que exerce-
rá as funções de presidente.

3 � Compete igualmente à mesma assembleia geral definir a mo-
dalidade, de entre as legalmente admitidas, bem como estabelecer o
montante, não inferior ao na mesma lei determinado, da caução que
deverá ser prestada por cada um dos administradores ou, se assim o
entender e for permitido, dispensá-los de tal prestação.

ARTIGO 18.º

O conselho de administração poderá ainda nomear, de, entre os
seus membros, um administrador-delegado, especialmente encarrega-
do de acompanhar os negócios correntes da sociedade e de assegurar
o expediente e a execução das resoluções do conselho.

ARTIGO 19.º

1 � O conselho de administração, quando exista, reunirá com a
periodicidade que ele próprio determinar e, além disso, sempre que
for convocado, por qualquer forma, pelo seu presidente ou pelo ad-
ministrador-delegado, quando haja sido nomeado, bem como por quais-
quer dois administradores.

2 � Qualquer membro do conselho poderá fazer-se representar
numa reunião por outro administrador, mediante escrito que será válido
unicamente para essa mesma reunião.

3 � O conselho não poderá reunir nem tomar deliberações sem
que esteja presente ou devidamente representada a maioria dos seus
membros.

4 � As deliberações do conselho serão tomadas por maioria de
votos, dispondo o seu presidente, em caso de empate, de voto de
qualidade.

ARTIGO 20.º

Para além de todas as demais atribuições e competências que por
lei, pelo presente contrato ou por delegação da assembleia geral lhe

sejam conferidas, cabe, nomeadamente, ao administrador único ou ao
conselho de administração:

a) Executar as deliberações da assembleia geral e agir em confor-
midade com as orientações ou instruções dela emanadas;

b) Exercer, sem prejuízo do disposto na alínea anterior, os mais
amplos poderes de administração da sociedade e praticar todos os actos
e operações tendentes à realização do seu objecto social;

c) Negociar e outorgar todos os contratos, seja qual for o seu al-
cance, forma e natureza, em que a sociedade seja parte;

d) Adquirir, alienar, permutar ou onerar, nos termos que lhe forem
legalmente permitidos, quaisquer direitos e bens móveis ou imóveis,
incluindo viaturas, quotas, acções, obrigações ou outros títulos, bem
como celebrar arrendamentos ou trespasses;

e) Ajustar e contrair financiamentos ou empréstimos e realizar
outras operações de crédito, nos termos legalmente autorizados, em
quaisquer instituições ou mercados, bem como prestar ou receber as
cauções ou garantias consideradas necessárias;

f) Representar a sociedade em juízo e fora dele, activa e passiva-
mente, promover, contestar, transigir ou desistir em quaisquer pro-
cessos e comprometer-se em todo o tipo de arbitragens;

g) Deliberar que a sociedade, em conformidade com as normas le-
gais aplicáveis, participe na constituição, subscreva capital, ou tome
parte em outras sociedades, agrupamentos ou associações, coopere ou
colabore com quaisquer outras empresas e preste serviços técnicos de
administração e gestão a sociedades participadas ou com as quais te-
nha celebrado contrato de subordinação;

h) Designar as pessoas que entender para o exercício de cargos
noutras sociedades participadas ou em qualquer tipo de associações;

i) Delegar em quaisquer dos seus membros os poderes necessários
para o desempenho de certas tarefas ou actuações;

j) Nomear mandatários da sociedade para a prática de determina-
dos actos, com os poderes e atribuições que constarem das respecti-
vas procurações que para o efeito outorgar.

ARTIGO 21.º

A sociedade ficará validamente obrigada, em todos os seus actos e
contratos, por qualquer uma das seguintes formas:

1 � Pela assinatura do administrador único, caso a assembleia ge-
ral tenha optado pela sua nomeação.

2 � Caso a assembleia geral tenha optado pela nomeação do con-
selho de administração:

a) Pela assinatura do seu presidente;
b) Pelas assinaturas conjuntas de um administrador e de um man-

datário social, munido de poderes para o efeito;
c) Pela assinatura de um só administrador ou de um só mandatário

social, no primeiro caso se o conselho de administração nele tiver
expressamente delegado poderes específicos para o acto e, no segun-
do, em conformidade com os precisos termos que constarem da res-
pectiva procuração.

ARTIGO 22.º

1 � Quando as pessoas que hajam exercido o cargo de administra-
dores cessarem as suas funções, poderá a sociedade atribuir-lhes uma
pensão de reforma vitalícia, sempre que preencham um dos seguintes
requisitos:

a) Terem mais de 10 anos de exercício do cargo;
b) Terem, ainda que com menos duração de tal exercício, um total

de mais de 25 anos de serviços prestados à empresa.
2 � O quantitativo de tal pensão, que será determinado tendo em

consideração o tempo ou a relevância dos serviços prestados e a situ-
ação do beneficiário, deverá ser anualmente revisto mas nunca pode-
rá ser superior à mais elevada das remunerações em cada momento
auferidas pelos administradores efectivos.

3 � Sempre que o beneficiário dessa pensão receba proventos de
qualquer outra reforma, ser-lhe-á apenas atribuído o valor comple-
mentar necessário para atingir o montante apurado nos termos do
número anterior.

4 � Por delegação da assembleia geral, desde já estabelecida, com-
petirá à comissão de remunerações referida no artigo 12.º, quando for
convocada para tal fim, apreciar os casos que lhe sejam expostos e
fixar os valores e os demais trâmites de atribuição das pensões.

D) Conselho fiscal ou fiscal único

ARTIGO 23.º

1 � A fiscalização da actividade social incumbe, conforme a as-
sembleia geral determinar, a um fiscal único ou a um conselho fiscal,
em qualquer dos casos actuando nos termos e com as atribuições de-
finidas na lei.
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2 � O fiscal único, quando for eleito, deverá ter sempre um su-
plente e ambos serem revisor oficial de contas ou sociedade de revi-
sores oficiais de contas.

ARTIGO 24.º

1 � Quando a assembleia geral optar pela existência de um conse-
lho fiscal, este deverá ser constituído por três membros efectivos e
um suplente, os quais igualmente deverão obedecer aos requisitos e
disporão dos poderes estabelecidos na lei.

2 � Havendo conselho fiscal, o mesmo reunirá, mediante convo-
catória do seu presidente, dentro da periodicidade legal e, ainda, sem-
pre que for solicitado por qualquer dos seus membros, pelo adminis-
trador único ou pelo conselho de administração.

3 � Para que o conselho fiscal possa deliberar é indispensável que
estejam presentes mais de metade dos seus membros, regendo-se as
respectivas reuniões por tudo o mais que se encontrar disposto na
legislação aplicável.

CAPÍTULO IV

Disposições complementares

ARTIGO 25.º

1 � O exercício social coincide com o ano civil.
2 � Os lucros de cada exercício, depois de retirados os montantes

necessários para a constituição ou reintegração da reserva legal, terão
a aplicação que a assembleia geral deliberar, sem qualquer limitação,
podendo, no todo ou em parte, ser destinados a outras quaisquer re-
servas e fundos sociais ou distribuídos pelos accionistas.

ARTIGO 26.º

1 � Salvo caso em que a lei imperativa tal impeça, todas as ques-
tões emergentes da interpretação, da aplicação ou da execução deste
contrato, suscitadas quer entre accionistas quer entre eles e a socieda-
de, que não possam ser resolvidas por acordo, serão dirimidas por um
tribunal arbitral, funcionando em Lisboa, de cujas resoluções, toma-
das por simples maioria e segundo a equidade, não haverá recurso.

2 � Para o efeito, cada uma das partes em litígio nomeará o seu
árbitro, no prazo de 15 dias, devendo estes, por consenso e em novo
prazo de 15 dias, escolher um terceiro, que presidirá.

3 � Se dentro dos prazos previstos alguma das partes não nomear
o seu árbitro ou se os árbitros por elas nomeados não acordarem na
escolha do terceiro serão os mesmos designados pelo Tribunal de
Relação de Lisboa.

4 � As demais regras de processo a observar na arbitragem serão
convencionadas pelas partes até ao momento em que for nomeado o
árbitro presidente, aplicando-se na falta de tal convenção e em todo
o omisso, o disposto na Lei n.º 31/86, de 29 de Agosto, ou em diplo-
ma que a substituir.

Designação dos órgãos sociais, por deliberação de 15 de Julho de 2004.
Período: quadriénio de 2004-2007.
Administrador único: Miguel Calainho de Azevedo Teixeira Duar-

te, residente no Largo do Casal Vistoso, 2, 11.º-A, Lisboa.
Fiscal único: efectivo � Navalho, Martins & Associados, Socieda-

de de Revisores Oficiais de Contas, com sede na Avenida do Infante
Santo, 40, 2.º, Lisboa; suplente � Augusto Gonçalves Martins, resi-
dente na Avenida do Infante Santo, 40, 2.º, Lisboa.

Está conforme o original.

21 de Outubro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 2005327298

TEJO AMBIENTE, SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 14 483/040617; identificação de pessoa colectiva
n.º 504467646; inscrição n.º 08; número e data da apresentação:
07/041014.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato, quanto ao n.º 1 do artigo 1.º e n.º 1 do ar-
tigo 2.º, que passaram a ter a seguinte redacção:

Artigos eliminados: 31.º e 32.º

ARTIGO 1.º

Denominação, sede e duração

1 � A sociedade adopta a denominação Tejo Ambiente, Gestão de
Sistemas de Ambiente, S. A.

ARTIGO 2.º

Objecto

1 � A sociedade tem por objecto:
Projectos, construção, exploração e gestão de centros de recupera-

ção, valorização e eliminação de resíduos perigosos, de gestão global
e integrada de resíduos domésticos, industriais banais, perigosos, urba-
nos, tóxicos e hospitalares, reciclagem e valorização de resíduos or-
gânicos, assegurando a triagem e acondicionamento dos resíduos em
local próprio, recolha indiferenciada ou selectiva, pré-tratamento,
transporte para eliminação ou para valorização.

Recolha, acondicionamento e transporte de resíduos industriais
especiais, recolha e transporte de resíduos líquidos, lamas e óleos usa-
dos.

Concepção, construção e exploração de infra-estruturas de trans-
porte e distribuição nas áreas do abastecimento de água, energia, gás
natural e biogás.

Gestão, controlo e exploração de actividades de operação e manu-
tenção de estações de tratamento de águas e águas residuais domésti-
cas e industriais e projectos de reutilização de efluentes.

Projectos de construção e manutenção de espaços verdes públicos
e privados.

Operação, manutenção e consultoria em engenharia de infra-
-estruturas ambientais.

Gestão, exploração e manutenção de aterros controlados.
Estudos, auditoria e diagnósticos de impacte ambiental.
Elaboração de planos de gestão ambiental e assessoria na imple-

mentação de sistemas de gestão ambiental.

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

Em 14 de Outubro de 2004, com relação à sociedade em epígrafe,
ficaram depositados na pasta respectiva os documentos respeitantes
à prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

21 de Outubro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 2007602784

OVALROOM � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 14 753/041011; identificação de pessoa colectiva
n.º 507119738; inscrição n.º 01; número e data da apresentação:
01/041011.

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

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma OVALROOM � Investimentos
Imobiliários, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no Largo de São Mamede, 3-A,
freguesia de São Mamede, concelho de Lisboa.

3 � Mediante simples deliberação da gerência, a sociedade pode
estabelecer sucursais, agências, delegações, filiais, ou outras formas de
representação, no território nacional ou no estrangeiro, bem como
transferir a sua sede dentro do mesmo concelho ou para concelho
limítrofe.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em urbanizações, construção civil,
empreitadas de obras públicas e privadas, concepção, edificação e
exploração de empreendimentos turísticos e imobiliários, a compra e
venda de prédios rústicos e urbanos e a revenda dos adquiridos para
esse fim e investimentos imobiliários.

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 de qua-
tro mil euros pertencente ao sócio José Luís Tarouca Gil e outra de
mil euros pertencente à sócia Maria Irene Anacleto Azinheira Ta-
rouca Gil.

ARTIGO 4.º

1 � A cessão, total ou parcial, de quotas é livre, reservando-se,
porém, em primeiro lugar à sociedade o direito de preferência e em
segundo aos sócios não cedentes.

2 � Se mais de um sócio quiser usar deste direito de preferência, a
quota será distribuída entre eles na proporção das que então possuí-
rem.
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ARTIGO 5.º

A sociedade não se dissolve por morte de qualquer sócio, continu-
ando com o sócio ou sócios sobrevivos e um único representante dos
herdeiros do sócio falecido.

ARTIGO 6.º

É vedado aos sócios constituir a quota em garantia ou caução de
alguma obrigação.

ARTIGO 7.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 � Fica desde já nomeado gerente o sócio José Luís Tarouca Gil,
sem remuneração.

ARTIGO 8.º

A sociedade obriga-se pela assinatura de um gerente.

ARTIGO 9.º

1 � A sociedade pode amortizar qualquer quota, salvo o disposto
em norma imperativa, pelo valor que lhe corresponder no último
balanço aprovado, nos seguintes casos:

a) Por acordo com o sócio titular;
b) Por falência ou insolvência do sócio titular;
c) Por venda judicial da quota, qualquer que seja a forma usada.
2 � As amortizações consideram-se consumadas e produzem to-

dos os efeitos pelo pagamento ou consignação em depósito do cor-
respondente valor.

ARTIGO 10.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 11.º

A representação voluntária de um sócio nas deliberações sociais
que admitam tal representação pode ser conferida a qualquer pessoa.

Está conforme o original.

20 de Outubro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 2007599597

SOCIEDADE VICRA DESPORTIVA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 19 225/470203; identificação de pessoa colectiva
n.º 500269335; inscrição n.º 32; número e data da apresentação:
04/041013.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato quanto aos artigos 7.º e 10.º, que passaram a
ter a seguinte redacção:

ARTIGO 7.º

1 � A cessão de acções nominativas a terceiros não accionistas da
sociedade depende sempre do consentimento da sociedade a prestar
pela assembleia geral.

2 � O accionista que pretenda transmitir as suas acções deverá
comunicar essa intenção ao conselho de administração, para efeitos
de consentimento, indicando o nome do cessionário e as condições
da cessão.

3 � O conselho de administração convocará a assembleia geral para
se pronunciar sobre o pedido de consentimento no prazo máximo de
60 dias, sob pena de o consentimento ter-se por concedido.

4 � No caso de a assembleia geral recusar o seu consentimento,
terá que fazer adquirir as acções pela sociedade, ou se esta não quiser
ou não puder adquiri-las, por accionistas, nas condições de preço e
pagamento do negócio para que foi solicitado o consentimento;
tratando-se de cessão a título gratuito, ou provando a sociedade que
naquele negócio houve simulação de preço, a aquisição far-se-á pelo
valor real, determinado nos termos previstos no artigo 105.º, n.º 2,
do Código das Sociedades Comerciais.

5 � O disposto nos números precedentes não se aplica à cessão de
acções entre accionistas desta sociedade.

6 � O lançamento de oferta pública de venda ou de troca de ac-
ções depende sempre de deliberação da assembleia geral, a qual não
está sujeita aos condicionalismos do precedente n.º 4.

ARTIGO 10.º

1 � A sociedade poderá amortizar, sem consentimento do titular,
as acções:

a) Detidas por accionistas que utilizem para fins estranhos à soci-
edade e com prejuízo desta ou de algum accionista as informações
obtidas através do exercício do direito de informação que lhes assiste;

b) Transmitidas em consequência de qualquer processo judicial ou
administrativo ou de qualquer modo subtraídas à livre disposição do
accionista, em termos de serem alienados independentemente da sua
vontade, nomeadamente ocorrendo penhora, arrolamento ou arres-
to, ou quando, por qualquer motivo, se deva proceder à arrematação
ou adjudicação das acções;

c) Transmitidas sem observância do disposto neste contrato de
sociedade;

d) Em partilha dos bens do casal motivada por divórcio ou separa-
ção judicial, fiquem a pertencer ao cônjuge accionista, salvo se ele já
for proprietário de acções da sociedade;

e) Em caso de morte do accionista a que pertençam;
f) Detidas por accionistas, que com o seu comportamento desleal

ou gravemente perturbador do funcionamento da sociedade, lhe te-
nham causado ou possam vir a causar-lhe prejuízos relevantes;

g) Detidas por accionista que requeira inquérito judicial à sociedade
quando este não vier a ser ordenado ou use a informação obtida para
fins estranhos à sociedade e com prejuízo desta ou de algum outro
accionista ou divulgue essa informação e essa revelação seja susceptí-
vel de prejudicar relevantemente a sociedade ou os accionistas;

h) Detidas por accionistas que directa ou indirectamente, nomea-
damente nas alíneas do n.º 1 do artigo 20.º do Código dos Valores Mo-
biliários, sejam titulares de acções em outras empresas de comunica-
ção social que sejam concorrentes da sociedade.

2 � A amortização deverá ser deliberada pela assembleia geral dentro
do prazo de um ano a contar do conhecimento que o conselho de
administração tenha do facto determinante dessa amortização.

3 � As acções serão amortizadas pelo seu valor contabilístico
apurado através do último balanço aprovado, sem qualquer correcção
dos seus elementos activos ou passivos, sendo a contrapartida da
amortização paga pela sociedade em duas prestações semestrais,
vencendo-se a primeira no prazo de 180 dias a contar da data da fi-
xação definitiva do valor da contrapartida da amortização.

4 � As acções amortizadas extinguem-se na data da efectivação
da redução do capital social.

5 � No caso de se encontrar pendente algum processo judicial que
possa afectar a titularidade das acções objecto de amortização, esta
ficará suspensa até ao trânsito em julgado da decisão a proferir nesse
processo, ficando até ao trânsito em julgado dessa decisão suspenso o
exercício dos direitos societários dessas acções com excepção do di-
reito aos lucros, que serão postos à disposição daquele que venha a ser
o seu certo titular.

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

Está conforme o original.

19 de Outubro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 2007599295

SEQUEIRA & FALCÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 06735/190718; identificação de pessoa colectiva n.º 500479917;
averbamento n.º 01 à inscrição n.º 09 e inscrição n.º 15; números
e data das apresentações: 36 e 27/041008.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
cessação das funções da gerência de Jorge Manuel Rosa Bento e de
Joaquina Rita Baião Grade Campaniço, por renúncia em 18 de Junho
de 2004 e foi alterado parcialmente o contrato, quanto aos artigos 2.º,
3.º, 4.º, 5.º, 6.º e 7.º, que passaram a ter a seguinte redacção:

Artigos aditados: 8.º e 9.º

ARTIGO 2.º

Capital social

O capital social é de cinco mil quatrocentos e oitenta e seis euros
e setenta e oito cêntimos, correspondente à soma de duas quotas, uma
no valor nominal de cinco mil trezentos e oitenta e seis euros e se-
tenta e oito cêntimos e outra no valor nominal de cem euros perten-
centes, respectivamente, aos sócios Gabriel Folgado da Silva e Cora-
lie Veronique Rouesnel.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 11 � 17 de Janeiro de 20051034-(58)

ARTIGO 3.º

Participações

A sociedade pode adquirir e alienar participações sociais em socie-
dades com objecto igual ou diferente do seu, em sociedades reguladas
por leis especiais, em agrupamentos complementares de empresas e
em consórcios.

ARTIGO 4.º

Cessão de quotas

A cessão de quotas é livre entre os sócios, mas, relativamente a
não sócios depende do consentimento da sociedade, gozando os sóci-
os em primeiro lugar e a sociedade em segundo lugar, do direito de
preferência.

ARTIGO 5.º

Gerência

1 � A administração e representação da sociedade perante tercei-
ros, em juizo ou fora dele, é da competência da gerência, ficando,
desde já, no gerente o sócio Gabriel Folgado da Silva.

2 � Para obrigar a sociedade em quaisquer actos ou contratos,
necessária intervenção de um gerente.

3 � Compete à gerência decidir sobre todas as matérias que, nos
termos da lei ou dos presentes estatutos, não sejam expressamente
reservados aos sócios, reunidos em assembleia geral e, nomeadamen-
te, as seguintes:

a) Realização de operações bancárias, incluindo, nomeadamente, a
abertura, movimentação e fecho de contas de qualquer espécie e a
transferência de fundos, créditos e valores, por qualquer meio;

b) Admissão ou despedimento de pessoal e fixação das respectivas
remunerações.

4 � 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.

5 � A gerência pode constituir mandatários ou procuradores para
a prática de determinados actos ou categorias de actos.

ARTIGO 6.º

Amortização de quotas

1 � A sociedade, mediante deliberação ,da assembleia geral, pode
amortizar ou adquirir a quota ou quotas de cada um dos sócios, desde
que totalmente liberadas, sempre que venha a verificar-se algum ou
alguns dos factos a seguir mencionados:

a) Dissolução, falência ou insolvência dos sócios titulares;
b) 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;

c) Violação do artigo 6.º do pacto social;
d) Por acordo das partes;
e) Quando qualquer um dos sócios, e relativamente à sua quota,

tenha praticado factos susceptíveis de prejudicar a sociedade em tudo
o que disser respeito ao seu nome, crédito ou interesse.

2 � O preço da amortização será correspondente ao valor nomi-
nal da quota, acrescido, na proporção, das reservas existentes no úl-
timo balanço aprovado antes do evento que deu lugar à amortização
e será acrescido ou deduzido do saldos credores ou devedores de qual-
quer conta do sócio.

3 � O pagamento do preço da amortização deverá ser realizado
na totalidade, efectuar dentro de um mês, após a fixação definitiva da
contrapartida.

4 � A quota considerar-se-á amortizada com a comunicação do
facto ao titular da quota amortizada do pagamento da contrapartida
ou do depósito do seu valor em instituição de crédito.

ARTIGO 7.º

Deliberação dos sócios

1 � Estarão sujeitas a deliberações dos sócios, além de outras que
a lei indicar as seguintes matérias:

a) A exclusão de sócios;
b) A nomeação e destituição dos gerentes, bem como, se vierem a

existir, fixação das respectivas remunerações;
c) A exoneração de responsabilidades dos gerentes;
d) A admissão de novos sócios para subscrição de aumento de ca-

pital da sociedade;
e) Os investimentos da sociedade em montante superiores a cin-

quenta mil euros.

2 � Os sócios podem fazer-se representar nas assembleias gerais
por quem entenderem, devendo a representação ser acreditada por
meio de simples escrito particular.

ARTIGO 8.º

Emissão de obrigações

A sociedade poderá emitir obrigações, nos termos da lei, desde que
autorizada por deliberação da assembleia geral.

ARTIGO 9.º

Lucros

Os lucros distribuíveis terão a aplicação que for deliberada em as-
sembleia geral, depois de constituída reserva legal.

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

Está conforme o original.

14 de Outubro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 2007599422

SPATITUDE � COMÉRCIO DE PRODUTOS NATURAIS
E ESTÉTICA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 13 975/040123; identificação de pessoa colectiva
n.º 506801063; inscrição n.º 03; número e data da apresentação:
44/041008.

Certifico que, com relação à sociedade unipessoal em epígrafe, foi
alterado totalmente o pacto, passando a reger-se pelo seguinte con-
trato:

1.º

A sociedade adopta a firma SPATITUDE � Comércio de Produ-
tos Naturais e Estética, L.da, vai ter a sua sede na Avenida de 5 de
Outubro, 36-A, freguesia de Nossa Senhora de Fátima, concelho de
Lisboa.

§ único. Por deliberação da gerência a sociedade pode deslocar a
sede social dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes
e criar sucursais, filiais, agências, delegações ou outras formas de re-
presentação social, em qualquer lugar do território nacional ou no
estrangeiro.

2.º

O objecto social consiste no comércio de produtos naturais, cos-
méticos e de estética; prestação de serviços de estética, massagens,
depilações, manicura e pedicura.

§ único. A sociedade pode participar em sociedades de responsabi-
lidade limitada ou de responsabilidade ilimitada mesmo que o objecto
seja diferente do seu, em sociedades reguladas por leis especiais, em
agrupamentos complementares de empresas, e em agrupamentos eu-
ropeus de interesse económico.

3.º

O capital social é de cinco mil euros, integralmente realizado em
dinheiro, e dividido em duas quotas, sendo uma do valor nominal de
quatro mil setecentos e cinquenta euros, da sócia Ana Cristina Solano
Polena da Costa Pinto Horta Osório, e uma do valor nominal de
duzentos e cinquenta euros, da sócia Lígia Alexandra Serralha Braço
Forte Duque.

4.º

A divisão e a subsequente cessão de quotas, total ou parcial, a es-
tranhos, depende do consentimento da sociedade, gozando esta em
primeiro lugar, e os restantes sócios em segundo, do direito de prefe-
rência na aquisição da quota.

5.º

A gerência da sociedade e a sua representação em juízo ou fora
dele, activa e passivamente, podendo não ser remunerada se tal vier
a ser deliberado em assembleia geral, será exercida pela sócia Ana
Cristina Solano Polena da Costa Pinto Horta Osório.

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

6.º

A sociedade pode amortizar quotas sem o consentimento dos res-
pectivos titulares nos casos de as mesmas serem objecto de arrola-
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mento, penhora, ou qualquer outra forma de apreensão judicial, ou
serem arrematadas, adjudicadas ou vendidas em consequência de um
processo judicial.

§ 1.º As quotas poderão ainda ser amortizadas sem o consentimen-
to dos respectivos titulares, quando forem dadas em garantia de algu-
ma obrigação sem o prévio e expresso consentimento da sociedade,
bem como se os respectivos titulares forem julgados falidos ou insol-
ventes.

§ 2.º O valor atribuído às quotas amortizadas será o que resultar do
último balanço aprovado, e o respectivo preço será pago na sede da
sociedade até três prestações semestrais, a primeira das quais se ven-
cerá no trigésimo dia a contar da data da deliberação de amortização.

7.º

As quotas amortizadas deverão figurar como tal no balanço, po-
dendo a sociedade deliberar que, em sua vez sejam criadas uma ou várias
quotas, destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou a
terceiros.

Está conforme o original.

14 de Outubro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 2007590166

RENTADMI, ADMINISTRAÇÃO DE PROPRIEDADES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 14 759/041013; identificação de pessoa colectiva
n.º 507075781; inscrição n.º 01; número e data da apresentação:
21/041013.

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

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta firma RENTADMI, Administração de
Propriedades, L.da, com sede em Lisboa, na Avenida da República, 50,
7.º-A, da freguesia de Nossa Senhora de Fátima.

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

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a administração de propriedades, ar-
rendamento, compra e venda de imóveis e revenda dos adquiridos para
esse fim e gestão de condomínios.

ARTIGO 3.º

A sociedade pode participar no capital social de outras sociedades
ainda que, com diferente objecto social ou reguladas por leis especi-
ais, bem como fazer parte de consórcios, agrupamentos complemen-
tares de empresas ou associações em participação.

ARTIGO 4.º

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

ARTIGO 5.º

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

2 � A sociedade obriga-se pela assinatura de um gerente.
3 � A gerência terá os mais amplos poderes de administração e

representação, designadamente para:
a) Aceitar, adquirir, alienar, onerar ou locar, quaisquer bens e direi-

tos, imóveis ou móveis, nomeadamente veículos motorizados;
b) Abrir e movimentar contas bancárias, contrair empréstimos e

outras modalidades de financiamento e realizar operações de crédito
que não sejam vedadas por lei;

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

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

de letras de favor, fianças, avales, abonações e actos estranhos ao
objecto social.

4 � Os actos praticados contra o estabelecido no número anterior
importam para os responsáveis pelo menos a perda da gerência e a

obrigação de ficarem pessoalmente e solidariamente responsáveis em
indemnizar a sociedade pelos prejuízos que lhe causarem.

ARTIGO 6.º

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

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

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

4 � Se, no prazo de 30 dias a contar da recepção da carta, a soci-
edade ou os sócios não manifestarem a sua intenção de exercerem o
direito de preferência, o sócio cedente é livre de ceder a sua quota a
terceiros.

ARTIGO 7.º

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

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

sócios;
c) Se a quota tiver sido objecto de arresto, penhora ou arrolamen-

to;
d) Se o sócio seu possuidor tiver requerido imposição de selos, ar-

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

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

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

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

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

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

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

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

ARTIGO 8.º

Ficam desde já nomeados gerentes da sociedade os sócios José
Manuel Mendes Dinis Lucas e Maria Margarida Moreira de Almeida
Santos.

São seus sócios Maria Margarida Moreira de Almeida Santos e José
Manuel Mendes Dinis Lucas.

Está conforme o original.

20 de Outubro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 2007602539

VÍTOR PINHO � PUBLICIDADE, EVENTOS
E MARKETING, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 14 755/041012; identificação de pessoa colectiva
n.º 507120531; inscrição n.º 01; número e data da apresentação:
01/041012.

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

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Vítor Pinho � Publicidade, Eventos
e Marketing, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de São João de Brito, 7-A,
freguesia de São João de Deus, concelho de Lisboa.
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3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a gestão de espaços publicitários, in-
cluindo centrais de compra de espaços, manutenção de painéis publi-
citários, concepção e produção de suportes publicitários, publicidade
e marketing. Distribuição de prospectos e amostras publicitárias.
Comércio de produtos que sejam objecto de publicidade ou promoção
pela própria empresa. Exploração de estabelecimentos de café, snack-
-bar e cafetaria. 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 nomi-
nal, pertencente ao sócio único.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade, pertencem ao só-
cio único ou a não sócios, a qual poderá não ser remunerada confor-
me aquele decidir.

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

3 � Fica desde já 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.

É seu sócio Vítor Manuel Raposo Gomes de Pinho.

Está conforme o original.

20 de Outubro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 2007599805

RAIVA � PRODUÇÃO AUDIOVISUAL,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 10 224/000320; identificação de pessoa colectiva
n.º 504866044; inscrição n.º 04; número e data da apresentação:
06/041006.

Certifico que, com relação à sociedade unipessoal em epígrafe, foi
alterado totalmente o contrato, passando a sociedade plural e rege-se
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Raiva � Produção Audiovisual, L.da

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Avenida do General Roçadas,
165, 4.º, esquerdo, freguesia de Penha de França, concelho de Lisboa.

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

ARTIGO 3.º

O objecto da sociedade consiste em produção áudio-visual.

ARTIGO 4.º

O capital social é de cinco mil euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e nos demais valores constantes da escrita so-
cial e corresponde à soma de três quotas: duas do valor nominal de
mil seiscentos e sessenta e sete euros cada, tituladas uma por cada um
dos sócios André Mota Dias e Susana Cristina Guerreiro Nobre e ou-
tra do valor nominal de mil seiscentos e sessenta e seis euros titulada
pelo sócio João Franco Lopes de Matos.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, compete a sócios ou a não sócios
eleitos em assembleia geral, com ou sem remuneração, conforme aí
for deliberado.

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

Está conforme o original.

15 de Outubro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 2007598728

ONDATEC � COMÉRCIO E REPARAÇÃO AUTOMÓVEL,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 14 762/041014; identificação de pessoa colectiva
n.º 505941104; inscrição n.º 01; números e data das apresentações:
27 e 28/041014.

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

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma ONDATEC � Comércio e Reparação
Automóvel, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Rua de Luís Pastor
Macedo, lote 28, cave, freguesia do Lumiar, concelho de Lisboa.

§ único. A gerência poderá deslocar a sede social dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste no comércio e reparação automóvel.
§ 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, representado pela quota única do sócio Carlos Manuel Pi-
nheiro Cardoso da Silva.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade ficará a cargo dele sócio Carlos Manuel
Pinheiro Cardoso da Silva desde já nomeado gerente, ou de quem for
designado em assembleia geral.

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

ARTIGO 5.º

 Por deliberação do sócio poderão ser exigidas ao mesmo presta-
ções suplementares até 20 vezes o capital social existente à data da
deliberação.

Está conforme o original.

21 de Outubro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 2007603128

SANTOS & LUIZ � WOMAN FASHION ATELIER
REPRESENTAÇÃO DE VESTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 14 752/041008; identificação de pessoa colectiva
n.º 507070119; inscrição n.º 01; número e data da apresentação:
01/041008.
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Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Santos & Luiz � Woman Fashi-
on Atelier � Representação de Vestuário, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Júlio Dinis, 7, rés-do-
-chão, sala E, freguesia de Nossa Senhora de Fátima, concelho de Lis-
boa.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em comércio e representação de
vestuário e calçado e acessórios de moda.

ARTIGO 3.º

O capital social é de cinco mil euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais, do
valor nominal de dois mil e quinhentos euros, cada, tituladas uma por
cada sócia.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, sócios ou não
sócios, com ou sem remuneração, conforme for deliberado em as-
sembleia geral.

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

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras sociedades,
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 socie-
dade que terá sempre o direito de preferência, o qual, de seguida, se
defere aos sócios não cedentes.

Gerente designada, em 14 de Setembro de 2004: Maria da Piedade
dos Santos Luiz.

São suas sócias, Maria da Piedade dos Santos Luiz e Patrícia dos
Santos Luís Lopes Mateus Rebelo.

Está conforme o original.

14 de Outubro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 2007599309

ORIENTALIS � ACTIVIDADES IMOBILIÁRIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 14 761/041014; identificação de pessoa colectiva
n.º 507112652; inscrição n.º 01; número e data da apresentação:
01/041014.

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

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma ORIENTALIS � Actividades
Imobiliárias, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Professor Fernando da
Fonseca, 28, 8.º, B, freguesia do Lumiar, concelho de Lisboa.

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 construção civil, compra e
venda e promoção de imóveis e revenda dos adquiridos para esse fim.

ARTIGO 3.º

O capital social é de duzentos e cinquenta mil euros e corresponde
à soma de duas quotas: uma do valor nominal de duzentos e quarenta
e sete mil e quinhentos euros titulada pelo sócio José António Beja
Baptista e outra do valor nominal de dois mil e quinhentos euros ti-
tulada pela sócia Joana Pereira Vaz Beja Baptista.

O capital social encontra-se realizado em dinheiro quanto a duzen-
tos e vinte e cinco mil euros em virtude de cada sócio ter realizado
apenas noventa por cento da sua quota, devendo o remanescente ser
realizado até 31 de Dezembro de 2005.

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 em todos os seus actos e con-
tratos, é suficiente a intervenção de um gerente.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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.

Gerente designado, em 30 de Setembro de 2004: José António Beja
Baptista.

Está conforme o original.

21 de Outubro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 2007602768

LISBOA � 4.A SECÇÃO

CORERSERVIÇOS � MARKETINS E PUBLICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 01539; identificação de pessoa colectiva n.º 502742682;
averbamento n.º 1 às inscrições n.os 01 e 07; inscrição n.º 04; nú-
meros e data das apresentações: 07, 10 e 11/040722.

Certifico que foi registado o reforço do capital de 400 000$ para
€ 5000 tendo o artigo 3.º a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de cinco
mil euros e corresponde à soma de duas quotas: uma do valor nominal
de quatro mil e quinhentos euros, pertencente ao sócio, João Paulo
Souteiro Fernandes; e uma do valor nominal de quinhentos euros,
pertencente ao sócio, Fernando José Souteiro Fernandes.

Certifica que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Averbamento n.º 1; apresentação: 10/040722:
Cessação de funções dos gerentes, João Paulo Souteiro Fernandes e

Fernando José Souteiro Fernandes, por terem renunciado em 30 de
Junho de 2004.

Certifica que foi registada a alteração do contrato quanto aos arti-
gos 1.º, n.º 1, 3.º, 8.º, n.º 1, 9.º, alínea a), e 10.º, da sociedade em
epígrafe, os quais passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma CORERSERVIÇOS � Marketing
e Publicidade, L.da, e tem a sua sede na Alameda Roentgen, 7-L, fre-
guesia de Carnide, concelho de Lisboa.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de cinco
mil euros e corresponde à soma de duas quotas: uma do valor nominal
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de quatro mil e quinhentos euros, pertencente ao sócio, João Carlos
dos Santos Pereira Malveiro; e uma do valor nominal de quinhentos
euros, pertencente ao sócio, Pedro Camacho Pereira Rito.

ARTIGO 8.º

1 � A gerência da sociedade e a sua representação em juízo e fora
dele será exercida pelos sócios ou não sócios, eleitos em assembleia
geral.

ARTIGO 9.º

A sociedade obriga-se:
a) Pela assinatura de um gerente.

ARTIGO 10.º

Fica desde já nomeado gerente o sócio, João Carlos dos Santos
Pereira Malveiro.

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

Está conforme o original.

29 de Outubro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2002941424

CÚPULA � CONSULTADORIA E PROJECTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 886/890823; identificação de pessoa colectiva n.º 502208473;
averbamento n.º 3 às inscrições n.os 01 e 05; números e data das
apresentações: 19 e 20/040729.

Certifico que foi registada a alteração do contrato quanto aos arti-
gos 3.º e 6.º, n.os 1 e 2, da sociedade em epígrafe, os quais passam a
ter a seguinte redacção:

3.º

1 � O capital social, integralmente realizado, é de nove mil nove-
centos e setenta e cinco euros e noventa e seis cêntimos, e corres-
ponde à soma de duas quotas, sendo uma do valor nominal de cinco
mil e oitenta e sete euros e setenta e quatro cêntimos, e uma do valor
nominal de quatro mil oitocentos e oitenta e oito euros e vinte e dois
cêntimos, ambas pertencentes ao sócio Vítor Manuel de Matos Car-
valho Araújo.

2 � Poderão ser pedidas aos sócios prestações suplementares de
capital até um limite máximo de um milhão de euros.

6.º

1 � Os gerentes com ou sem dispensa de caução, podem ou não
ser remunerados conforme for deliberado pelos sócios.

2 � A sociedade fica obrigada pela assinatura de um gerente.
3 � ................................................................................................

Mais certifica que o texto que se segue é transcrição da inscrição
acima referida:

Averbamento n.º 3, apresentação: 19/040729:
Cessação de funções do gerente, António Manuel Trigo da Roza,

por ter renunciado em 14 de Julho de 2004.

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

Está conforme o original.

28 de Outubro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia de
Sousa Rebelo. 2006591304

CONFEITARIA PAMPULHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 684/890614; identificação de pessoa colectiva n.º 502173459;
inscrição n.º 14; número e data da apresentação: 09/040716.

Certifico que foi registada a alteração parcial do contrato quanto
aos artigos 3.º e 4.º, da sociedade em epígrafe, os quais passam a ter
a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de catorze mil novecentos e sessenta e três euros
e noventa e três cêntimos e corresponde à soma de quatro quotas
sendo uma do valor nominal de sete mil quatrocentos e oitenta e um

euros e noventa e sete cêntimos pertencente ao sócio João Jesuino
Dinis de Carvalho, outra do valor nominal de dois mil duzentos e
quarenta e quatro euros e cinquenta e nove cêntimos pertencente ao
sócio Francisco José Nunes Simões, outra do valor nominal de três
mil setecentos e quarenta euros e noventa e oito cêntimos perten-
cente ao sócio Paulo Alexandre Pereira Martins e outra do valor
nominal de mil quatrocentos e noventa e seis euros e trinta e nove
cêntimos pertencente ao sócio João Manuel Correia de Carvalho.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, pertence aos sócios João Jesuino Di-
nis de Carvalho, Paulo Alexandre Pereira Martins e João Manuel
Correia de Carvalho, os quais ficam desde já nomeados, sendo neces-
sária a assinatura de dois deles para obrigar validamente a sociedade
em todos os seus actos ou contratos.

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

Está conforme o original.

28 de Outubro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Olívia de
Sousa Rebelo. 2004899573

CARPINTARIA MECÂNICA DE PAIALVO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 655/800915; identificação de pessoa colectiva n.º 501085025;
averbamento n.º 1 às inscrições n.os 07 e 11; números e data das
apresentações: 29, 34 e 35/040720.

Certifico que foi registado o reforço do capital de 500 000$ para
€ 5000 tendo os artigos 3.º e 5.º ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de cinco mil euros, está integralmente subscrito
e realizado em dinheiro e corresponde à soma de quatro quotas, duas
do valor nominal de mil duzentos e quarenta e seis euros e noventa e
nove cêntimos, uma titulada em nome da sócia Maria Teresa le Gou-
llon d�Avila, e outra em nome do sócio António José Miranda Cor-
deiro Ferreira, duas no valor nominal de mil duzentos e cinquenta e
três euros e um cêntimo, uma titulada em nome do sócio Amândio
Delfim Fernandes Nunes e outra em nome do sócio Carlos de Matos
Alves.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme vier
a ser deliberada em assembleia geral pertence a todos os sócios, que
desde já ficam nomeados gerentes, sendo suficiente a intervenção de
dois deles para obrigar a sociedade.

Mais certifica que o texto que se segue é transcrição da inscrição
acima referida:

Averbamento n.º 1, apresentação: 34/040720:
Cessação de funções da gerente Maria Teresa le Goullon d�Avila,

por ter renunciado em 040521.

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

Está conforme o original.

28 de Outubro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Olívia de
Sousa Rebelo. 2005518387

CRUZ & VALENTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 65 228/870302; identificação de pessoa colectiva
n.º 501796347; averbamento n.º 1 às inscrições n.os 01 e 03; nú-
meros e data das apresentações: 09 e 10/040528.

Certifico que foi registado o reforço do capital de 400 000$ para
€ 5500 e alteração do contrato quanto aos artigos 2.º, 3.º e 4.º, pa-
rágrafo 2.º da sociedade em epígrafe, os quais passam a ter a seguinte
redacção:

2.º

A sociedade tem por objecto snack-bar, pastelaria e refeições rá-
pidas.
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3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil e quinhentos euros e corresponde à soma de duas quotas do valor
de dois mil setecentos e cinquenta euros cada, pertencentes uma a
cada um dos sócios, Casimiro Ramos Valente e Maria Adelaide de
Oliveira Cruz Valente.

4.º

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

Mais certifica que o texto que se segue é transcrição da inscrição
acima referida:

Averbamento n.º 1, apresentação 09/040528:
Cessação de funções do gerente Paulo Alexandre de Oliveira Va-

lente, por renúncia em 19 de Abril de 2004.

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

Está conforme o original.

26 de Outubro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Olívia de
Sousa Rebelo. 2006569414

CASA DAS PROMOÇÕES � PROMOÇÕES
E INCENTIVOS DE PUBLICIDADE E MARKETING, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 104/900723; identificação de pessoa colectiva n.º 502386606;
inscrição n.º 10; número e data da apresentação: 12/040720.

Certifico que foi registado o reforço do capital de 1 000 000$ para
€ 5000 e alteração do contrato tendo os artigos 3.º e 5.º ficado com
a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos demais
valora constantes do activo social, é de cinco mil euros e correspon-
de à soma das seguintes quotas: uma de cento e onze euros e quarenta
e dois cêntimos e outra de quatro mil setecentos e trinta e oito euros
e cinquenta e oito cêntimos, ambas tituladas em nome da sócia AGF �
Assessoria e Gestão Financeira, L.da, e uma de cento e cinquenta eu-
ros da sócia GESTRAN � Sociedade de Optimização de Serviços de
Transportes e de Gestão, L.da

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade será exercida por quem for designado
em assembleia geral, sócio ou não, com ou sem remuneração, confor-
me for também deliberado em assembleia geral, podendo a remunera-
ção consistir no todo ou em parte em participação nos lucros da socie-
dade.

2 � Ficam desde já designados gerentes, os não sócios Luís Filipe
Baptista Soares de Albergaria, atrás identificado, Susana Maria Cardo-
so Vicente de Matos, casada, residente na Avenida de Itália, 97, rés-
do-chão, no Casal de Cambra, e Carla Maria Ferreira Alves Trindade,
casada, residente na Rua de Maria Lamas, 22, 4.º, esquerdo, na Da-
maia, concelho da Amadora.

3 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos e
para a sua representação em juízo e fora dele, activa e passivamente,
é suficiente a assinatura do gerente Luís Filipe Baptista Soares de
Albergaria ou de um mandatário, o qual poderá abrir e movimentar
contas bancárias, aceitar, sacar e endossar letras e outros efeitos co-
merciais, negociar e aceitar contratos, efectuar pagamentos, contra-
tar e despedir pessoal e comprar e ,fender móveis, incluindo veículos
automóveis, e as restantes gerentes poderão, sempre em conjunto,
movimentar contas bancárias.

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

Está conforme o original.

27 de Outubro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Olívia de
Sousa Rebelo. 2007264625

4 SIR � SISTEMAS DE INFORMAÇÃO RELACIONAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 491/901219; identificação de pessoa colectiva n.º 502464526;
averbamento n.º 1 às inscrições n.os 14 e 18; números e data das
apresentações: 32 e 33/040728.

Certifico que foi registado a alteração do contrato quanto aos ar-
tigos 4.º, 5.º, 6.º, 7.º e 8.º, da sociedade em epígrafe, os quais passam
a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

1 � É livre a cessão, total ou parcial de quotas entre os sócios.
2 � Feita porém, a estranhos depende do consentimento da socie-

dade.
ARTIGO 5.º

1 � A gerência, com ou sem remuneração, conforme for delibera-
do em assembleia geral, fica a cargo do sócio José Manuel dos Santos
Moreira; o qual fica desde já nomeado gerente.

2 � A sociedade fica validamente obrigada, activa e passivamente,
com a assinatura do seu gerente.

3 � A sociedade pode constituir mandatários ou procuradores para
a prática de determinados actos ou categoria de actos.

4 � Em caso algum poderá a gerência, ou os mandatários designa-
dos, obrigar a sociedade em letras de favor, fianças, abonações ou
quaisquer outros actos estranhos ao objecto ou negócios sociais.

ARTIGO 6.º

1 � Tem a sociedade o direito de adquirir quotas e, bem assim, as
poderá amortizar nos seguintes casos:

a) Por acordo com os respectivos titulares;
b) Quando haja sido efectuada penhora ou arresto de alguma quota

ou quando por qualquer motivo, deva proceder-se judicialmente à suai
arrematação, adjudicação ou venda judicial;

c) Se a quota for dada em penhora ou por qualquer outra forma
onerada a terceiros;

d) No caso de partilha judicial ou extrajudicial por divórcio, sepa-
ração judicial de pessoas e bens, ou só de bens, quando a quota, ou
parte da mesma, não ficar a pertencer ao respectivo titular.

2 � A amortização considerar-se-á efectuada e perfeita logo que,
por carta registada, seja avisado o interessado de que se encontra à
sua disposição no cofre social o respectivo preço, ou mediante o
depósito em instituição bancária, feita à ordem de quem de direito, da
quantia correspondente ao valor da quota resultante do último balan-
ço aprovado.

ARTIGO 7.º

1 � As reuniões das assembleias gerais, desde que a lei não exija
outras formalidades, serão convocadas por meio de carta registada
dirigida aos sócios, com a antecedência mínima de 15 dias.

2 � O sócio impedido de comparecer à assembleia geral poderá fa-
zer-se representar por outro sócio, mediante simples carta por ele as-
sinada dirigida à sociedade.

ARTIGO 8.º

A sociedade dissolve-se nos casos previstos na lei, sendo liquidatá-
rios os sócios, se de outra forma não for deliberado em assembleia
geral.

Adverti o outorgante da obrigatoriedade do registo desta escritura,
na competente Conservatória do Registo Comercial, no prazo de três
meses a contar desta data.

Mais certifica que o texto que se segue é transcrição da inscrição
acima referida:

Averbamento n.º 1; apresentação: 32/040728:
Cessação de funções do gerente, José Luís Garcia Bento, por ter

renunciado em 24 de Maio de 2004.

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

Está conforme o original.

27 de Outubro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Olívia de
Sousa Rebelo. 2006591070

CASA VIVA � INTERIORES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 416/900801; identificação de pessoa colectiva n.º 502394161;
averbamento n.º 1 às inscrições n.os 06 e 08; números e data das
apresentações: 26 e 27/040301.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Averbamento n.º 1; apresentação 26/040301:
Cessação de funções de Rui Manuel Correia Gonçalves Henriques,

Lurdes Graça e Maria Antonieta Benrós, por terem renunciado em 5
de Setembro de 2003, 2 de Setembro de 2003 e 29 de Setembro de
2003, respectivamente.
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Apresentação 27/040301:
Nomeação de um membro do conselho de administração e de dois

membros do conselho fiscal, por deliberação de 10 de Setembro de
2003, para o quadriénio em curso de 2001-2004.

Membro do conselho de administração � Ricardo Manuel Henri-
ques Medeiros, Avenida Belverde, 4, Seixal.

Membro do conselho fiscal: presidente � Rita Galveia Camelo
Roque; Vânia Natércia A. Costa Pinto.

Averbamento n.º 1, apresentação 24/040723:
Rita Galveia Camelo Roque é casada, residente na Rua de Resisten-

tes Anti-Fascistas, 75, 3.º, esquerdo, Fogueteiro, e Vânia Natércia A.
Costa Pinto é solteira, maior, residente na Rua da Penha de França,
150, Lisboa.

Está conforme o original.

27 de Outubro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Olívia de
Sousa Rebelo. 2004313870

COOPERATIVA DE HABITAÇÃO E CONSTRUÇÃO
BOA ESPERANÇA, C. R. L.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 334/851113; identificação de pessoa colectiva n.º 500437653;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 06; número e data da apresenta-
ção: 18/040716.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Averbamento n.º 2, apresentação 18/040716:
Recondução dos membros da direcção, por deliberação de 9 de Maio

de 2004, para o biénio de 2004-2005.
Apresentação n.º 16/000609:
Nomeação da direcção, por deliberação de 16 de Abril de 2000,

para o biénio de 2000/2001.
Presidente � Agostinho Marques Cerqueira, Rua do Engenheiro

Manuel Rocha, 9, 2.º, esquerdo, Lisboa; secretário � Pedro Manuel
Alexandrino, casado, residente na Rua do Engenheiro Manuel Rocha,
3-D, 3.º, Lisboa; tesoureiro � João Francisco Afonso Duarte, Rua do
Engenheiro Manuel Rocha, 21, 1.º, direito, Lisboa; vogais � José Maria
Rodrigues Teixeira, residente na Rua do Engenheiro Manuel Rocha,
8-A, rés-do-chão, direito, Lisboa; José António Ramos, residente na
Rua do Engenheiro Manuel Rocha, 21, 1.º, esquerdo, Lisboa; suplen-
te � Arsénio Godinho Paulo, residente na Rua do Engenheiro Manu-
el Rocha, 3-A, 2.º, Lisboa; Vítor Manuel da Palma Dias, residente na
Rua do Engenheiro Manuel Rocha, 6-A, Lisboa.

Está conforme o original.

27 de Outubro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Olívia de
Sousa Rebelo. 2006554492

MARSA � IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO
E REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 235/901206; identificação de pessoa colectiva n.º 502513268;
averbamento n.º 1 às inscrições n.os 07 e 11; números e data das
apresentações: 39 e 40/040727.

Certifico que foi registada a alteração do contrato quanto aos arti-
gos 3.º, corpo, e 4.º, corpo, da sociedade em epígrafe, os quais passam
a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro e nos diver-
sos valores constantes da escrituração é de vinte e quatro mil nove-
centos e trinta e nove euros e oitenta e nove cêntimos e corresponde
à soma de duas quotas: uma do valor nominal de doze mil quatrocen-
tos e sessenta e nove euros e noventa e cinco cêntimos, pertencente
ao sócio, Afzal Ali Mahomed; e uma do valor nominal de doze mil
quatrocentos e sessenta e nove euros e noventa e quatro cêntimos,
pertencente à sócia, Sabia Sattar Abdullah Mahomed.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade e a sua administração em juízo e fora dele,
activa e passivamente, com ou sem remuneração conforme for deli-
berado em assembleia geral, pertence à sócia Sabia Sattar Abdullah
Mahomed, já nomeada gerente, obrigando-se a sociedade com a sua
assinatura nos seus actos e contratos.

Mais certifica que o texto que se segue é transcrição da inscrição
acima referida:

Averbamento n.º 1, apresentação n.º 39/040727:
Cessação de funções da gerente Zarinabai Afridi, por ter renun-

ciado em 22 de Junho de 2004.

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

Está conforme o original.

27 de Outubro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Olívia de
Sousa Rebelo. 2004333464

CPU CONSULTORES II � COORDENAÇÃO
DE PROJECTOS, C. R. L.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 122/021003; identificação de pessoa colectiva n.º 501594159;
inscrições n.os 09 e 10; números e data das apresentações: 53 e 54/
040310.

Certifico que foi registada a redenominação do capital e alteração
dos estatutos quanto ao artigo 6.º, o qual passa a ter a seguinte redac-
ção:

ARTIGO 6.º

Capital da cooperativa

1 � O capital da cooperativa, variável e ilimitado, é no montante
mínimo de cinco mil euros, e encontra-se integralmente realizado em
dinheiro.

2 � O capital é representado por títulos de cinco euros cada um.

Mais certifica que o texto que se segue é transcrição da inscrição
acima referida:

Apresentação 54/040310:
Nomeação dos órgãos sociais, por deliberação de 30 de Novembro

de 2001, para o triénio de 2001-2003.
Direcção: presidente � Adriano Callé da Cunha Lucas; tesoureiro �

João Pedro Quintela de Saldanha; secretário � Fernando Luís Carrei-
ra Alpalhão; vogais � Isabel Maria Garcia de Araújo Ferreira � Do-
menico Medori.

Conselho fiscal: titular � Duarte de Castro Ataíde Castel-Branco.
Averbamento n.º 1, apresentação 25/040728:
Completa e convertida:
Adriano Callé da Cunha Lucas é casado e residente na Avenida 24

de Julho, 50,1.º, Lisboa; Fernando Luís Carreira Alpalhão é casado, e
residente na Rua do Bulhão Pato, 12, 3.º, esquerdo, Lisboa; João Pe-
dro Quintela de Saldanha é casado e reside na Estrada das Laranjeira,
192, em Lisboa; Isabel Maria Garcia de Araújo Ferreira, solteira, mai-
or, residente na Rua do Professor Dias Amado, 3, 3.º, direito, Lisboa;
Domenico Medori é casada e residente na Rua de Santo António da
Glória, 52, 3.º, esquerdo, Lisboa; Duarte de Castro Ataíde Castel-Branco
é casado e reside na Avenida dos Defensores de Chaves, 50, Lisboa.

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

Está conforme o original.

27 de Outubro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Olívia de
Sousa Rebelo. 2007264633

MARTINS, ESTEVES & GOMES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 53 205; identificação de pessoa colectiva n.º 500825211;
averbamento n.º 1 às inscrições n.os 01 e 10; números e data das
apresentações: 47 e 49/040513.

Certifico que foi registado o reforço do capital de € 9975,96 para
€ 12 000 tendo os artigos 3.º e 5.º ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de doze mil euros, integralmente realizado em
dinheiro .e que corresponde à soma de três quotas iguais de quatro mil
euros cada, pertencendo uma a cada um dos sócios Rui Edgar Rodri-
gues Duarte, José Fernando Rodrigues Duarte e António Rodrigues da
Costa.
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ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade é exercida exclusivamente pelos só-
cios.

2 � Os sócios nomeados gerentes serão remunerados ou não con-
forme for deliberado em assembleia geral.

3 � Para obrigar a sociedade é necessária a assinatura de um ge-
rente.

Gerente designado, em 29 de Março de 2004: Rui Edgar Rodrigues
Duarte.

Mais certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição
acima referida:

Averbamento n.º 1, apresentação 47/040513:
Cessação de funções dos gerentes David Artur Martins Alves e Isa-

lita Rosa Branco Verdelho Martins Alves, por renúncia em 29 de
Março de 2004.

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

Está conforme o original.

27 de Outubro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2006448927

MÚTUA DOS PESCADORES � MÚTUA DE SEGUROS, C. R. L.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 16 616; identificação de pessoa colectiva n.º 500726477; ins-
crição n.º 12; número e data da apresentação: 13/040708.

Certifico que foi registada a alteração total dos estatutos, da coo-
perativa em epígrafe, os quais passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A Mútua dos Pescadores, sociedade Mútua de Seguros, constituída
por escritura de 27 de Julho de 1942 e depois alterada por escrituras
de 8 de Julho de 1950, de 3 de Dezembro de 1975, de 8 de Maio de
1980, de 13 de Fevereiro de 1987, de 15 de Julho de 1988 e de 26 de
Outubro de 1989, publicadas, respectivamente, no Diário do Gover-
no, 3.ª série, n.º 197, de 24 de Agosto de 1942, 3.ª série, n.º 187 de
12 de Agosto de 1950, 3.ª série, n.º 153, de 5 de Julho de 1975 e no
Diário da República, 3.ª série, n.º 120 de 24 de Maio de 1980, 3.ª sé-
rie, n.º 44, de 21 de Fevereiro de 1987, 3.ª série, n.º 194, de 23 de
Agosto de 1988, 3.ª série, n.º 262, de 14 de Novembro de 1989 e
3.ª série, n.º 117, de 20 de Maio de 1993, continua a sua existência
jurídica, agora expressamente organizada sob a forma de cooperativa
de responsabilidade limitada, que já revestia por força do artigo 22.º
do Decreto-Lei n.º 94-B, de 17 de Abril, na redacção que lhe foi dada
pelo Decreto-Lei n.º 8-C/2002 de 11 de Janeiro, com a denominação
Mútua dos Pescadores � Mútua de Seguros, C. R. L, passando a re-
ger-se pelos presentes estatutos.

ARTIGO 2.º

1 � A sede da cooperativa é em Lisboa, no Edifício Vasco da Gama,
Rua do General Gomes de Araújo, freguesia dos Prazeres.

2 � A sede pode ser transferida para outro local dentro do conce-
lho de Lisboa por deliberação da direcção, ouvido o conselho consul-
tivo.

3 � A mútua pode estabelecer sucursais e/ou delegações por deli-
beração da direcção, ouvido o conselho consultivo e de acordo com
as disposições legais em vigor.

ARTIGO 3.º

A mútua exercerá a sua actividade em todo o território nacional
(continente e regiões autónomas dos Açores e da Madeira) ou fora
dele em livre prestação de serviços ou por outra forma permitida por
lei, e durará por tempo indeterminado.

ARTIGO 4.º

A Mutua dos Pescadores � Mútua de Seguros, C. R. L., pertence
ao sector cooperativo de serviços, do ramo de seguros e com a natu-
reza de cooperativa de utentes.

ARTIGO 5.º

1 � A mútua terá por fim segurar pessoas e bens pelos meios apro-
priados, contra os danos provocados por riscos de acidentes, doença
ou por quaisquer outros sinistros que atinjam as pessoas ou coisas

seguradas, incluindo a responsabilidade civil por danos causados a ter-
ceiros pelos segurados ou coisas seguras, com exclusão do ramo vida.

2 � Podem ser segurados pela mútua:
a) A própria mútua e os seus trabalhadores e as pessoas singulares

ou colectivas que exerçam:
i) Actividades de Pesca profissional ou Aquicultura e/ou actividades

conexas;
ii) Quaisquer outras actividades ligadas ao mar ou às comunidades

marítimas;
iii) Actividades venatórias, exercidas nos termos da lei;
b) As embarcações de pesca e outras e outros bens de investimento

e consumo, contra danos emergentes de quaisquer riscos a que este-
jam sujeitos.

ARTIGO 6.º

1 � A mútua poderá aceitar resseguros a mútuas de seguros ou a
resseguradoras de pesca, assim como a outras empresas de seguros e
ingressar em qualquer organismo que venha a ser criado para coorde-
nar ou integrar a actividade das mútuas de seguros de pesca, observa-
das as disposições legais aplicáveis.

2 � A mútua poderá adquirir ou alienar participações financeiras
em quaisquer sociedades de responsabilidade limitada, nos termos le-
gais.

CAPÍTULO II

Membros da cooperativa

ARTIGO 7.º

1 � São cooperadores iniciais todos os tomadores de seguros ou
pessoas seguras na mútua, com apólices de seguro em vigor no dia 31
de Dezembro de 2003, que são titulares dos títulos de capital da série A
atribuídos nos termos do n.º 2 do artigo 12.º

2 � Podem ser membros da cooperativa todas as pessoas singula-
res ou colectivas que sejam tomadores de seguros contratados com a
mútua, ou pessoas seguras, com apólice ou apólices de seguro em vi-
gor à data do seu pedido de adesão e que subscrevam pelo menos
15 títulos de capital.

3 � A Os cooperadores iniciais podem subscrever títulos de capi-
tal da série B em número não inferior a 15 títulos.

ARTIGO 8.º

1 � Perdem a qualidade de membros da cooperativa os que, por
um período superior a um ano, deixarem de preencher os requisitos
de admissão.

2 � A perda da qualidade de cooperador, ao abrigo desta norma,
toma-se efectiva no termo de um prazo de 30 dias a contar da data
em que seja comunidade pela mútua, por carta registada com aviso de
recepção, desde que durante esse prazo, o avisado não restabeleça a
sua qualidade de tomador de seguro ou de pessoa segura.

ARTIGO 9.º

1 � Os cooperadores da mútua têm direito, a:
a) Beneficiar da actividade desenvolvida pela cooperativa;
b) Participar na assembleia geral, apresentando propostas e discu-

tindo e votando os pontos constantes da ordem de trabalhos;
c) Eleger e ser eleitos para os órgãos sociais da mútua nos termos

das disposições legais em vigor e do regulamento eleitoral;
d) Examinar as contas nos 15 dias subsequentes à formulação do

parecer do conselho fiscal, nos termos da legislação em vigor;
e) Requerer a convocação da assembleia geral nos termos definidos

na alínea b) do n.º 2 do artigo 24.º dos presentes estatutos.
f) Requerer a sua demissão.
2 � Os cooperadores que sejam trabalhadores da mútua não são

elegíveis para Órgãos Sociais. Quando adquirirem a qualidade de traba-
lhadores durante o exercício de um mandato nos órgãos sociais, tal
aquisição implica a automática perda do mandato.

ARTIGO 10.º

Os cooperadores da mútua devem, nomeadamente:
a) Cumprir os Estatutos;
b) Contribuir dentro das suas possibilidades para o bom nome da

mútua;
c) Aprovar e promover o que seja razoavelmente possível no sen-

tido de serem adoptadas as regras de prevenção estabelecidas ou reco-
mendadas, de modo a limitar o risco e esforçar-se por reduzir as con-
sequências do sinistro;

d) Prestar à mútua a melhor colaboração e os esclarecimentos e
facilidades que possam interessar na celebração de contratos de segu-
ro e seus efeitos;
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e) Participar nas assembleias gerais;
f) Aceitar e exercer os cargos sociais para que forem eleitos;
g) Efectuar com prontidão os pagamentos a que estiverem obriga-

dos, designadamente os que resultarem do contrato de seguro.

ARTIGO 11.º

1 � Em caso de violação grave e culposa dos seus deveres ou quan-
do pratique actos lesivos dos interesses da mútua, o cooperador pode:

a) Ser temporariamente suspenso do exercício dos seus direitos,
por deliberação da direcção;

b) Ser excluído, por deliberação da assembleia geral, sob proposta
da direcção.

2 � A aplicação de qualquer sanção será sempre precedida de pro-
cesso escrito, que observará o disposto pelo artigo 37.º do Código
Cooperativo.

3 � Da aplicação da sanção de suspensão do exercício de direitos
há recurso para a assembleia geral, no prazo de 30 dias após a data do
recebimento da notificação da aplicação da sanção.

CAPÍTULO III

Do capital social e outros recursos

ARTIGO 12.º

1 � O capital social é variável, com o mínimo inicial de cinco
milhões de euros, integralmente realizado nos valores que constituem
o património social, relevados na contabilidade.

2 � O capital social inicial de cinco milhões de euros é dividido
em duas partes:

a) Uma parte, sempre materializada em títulos nominativos, cor-
respondente ao valor resultante da atribuição de 15 títulos de capital
a cada um dos cooperadores iniciais referidos no artigo 7.º;

b) Outra parte, constituindo propriedade comum da cooperativa
nos ter-mos previstos pelo 3.º princípio cooperativo, com inscrição
meramente escriturai, correspondente ao que remanescer do capital
mínimo inicial de cinco milhões de euros depois de atribuídos aos
cooperadores iniciais os títulos de cooperador que lhe cabem.

3 � O capital social que não seja propriedade comum da coopera-
tiva nos termos do número dois, é representado por títulos de capital
nominativos com o valor nominal de cinco euros cada, materializa-
dos em títulos de cooperador que poderão ser de 1, 5, 10,15, 50 ou
100 títulos de capital.

4 � Haverá duas séries de títulos: série A os respeitantes ao capi-
tal mínimo inicial A e série B os que titulem acréscimos de capital
subscritos após o início de vigência dos presentes estatutos.

5 � Nenhum cooperador poderá ser titular de mais de dez mil tí-
tulos de capital.

6 � A subscrição de títulos de capital deve ser realizada em pelo
menos 20 % na data da subscrição; O remanescente deve ser realiza-
do no prazo máximo de meses, a contar dessa data.

7 � Os títulos de capital só serão transmissíveis por actos intervi-
vos desde que o transmissário preencha os requisitos de admissão como
cooperador previstos por estes Estatutos.

8 � A transmissão mortis causa de títulos da série B depende da
verificação dos requisitos referidos no número anterior; caso contrá-
rio, os sucessores se reembolsados pelo seu valor nos termos da lei.

9 � O valor dos títulos da série A não é reembolsável em nenhum
caso.

10 � O reembolso do valor de títulos por efeito da exclusão ou
demissão dos cooperadores ou por sucessão hereditária nos termos do
n.º 8, deve ter lugar dentro do prazo de um ano a contar da data do
facto que lhe der causa, mas a direcção poderá sempre adiá-lo para
além desse prazo quando o seu montante afectar a consistência das
garantias financeiras a que a Cooperativa esteja legalmente obrigada.

11 � A cooperativa só a título gratuito poderá adquirir títulos
representativos do seu próprio capital.

ARTIGO 13.º

1 � Aos cooperadores que no último dia de cada ano sejam titula-
res de pelo menos 100 títulos de capital da série B, e que hajam de-
tido esse número mínimo de títulos por um período não inferior a
seis meses, a Mútua pagará juros anuais sobre os títulos detidos dessa
série, contados a uma taxa a fixar anualmente pela direcção, com
prévio parecer dos conselho consultivo e conselho fiscal, em função
dos resultados previstos, nunca inferior a metade da taxa Euribor a 1
ano que vigorar no dia 30 de Junho do ano a que respeitarem.

2 � O montante total dos juros a pagar nos termos do número
anterior não pode exceder 30 % dos resultados líquidos do respectivo
exercício. Quando por aplicação do disposto pelo n.º 1 for excedido

este limite legal, a taxa fixada poderá ser reduzida proporcionalmen-
te para que esse limite não seja excedido.

ARTIGO 14.º

1 � Mediante proposta da direcção e pareceres dos conselhos con-
sultivo e fiscal, a assembleia geral poderá deliberar que a cooperativa
emita títulos de investimentos, fixando-se nesse momento a taxa de
juro aplicável nos termos legais e demais condições de emissão, como
forma de promover a aquisição de determinados bens e equipamen-
tos.

2 � Esses títulos serão nominativos e transmissíveis, podendo ser,
mediante deliberação da assembleia geral, subscritos por pessoas que
não sejam membros da cooperativa.

3 � Com os procedimentos previstos pelo n.º 1, poderá também a
assembleia geral deliberar a criação de um fundo mutualista, com o
regime e função económica das reservas, constituído com receitas
conexas com os contratos de seguro, definindo o respectivo regime
em regulamento próprio.

CAPÍTULO IV

Órgãos da Mútua

SECÇÃO I

Disposições gerais

ARTIGO 15.º

1 � São órgãos da Mútua:
a) A assembleia geral;
b) A direcção;
c) O conselho fiscal;
d) O conselho consultivo e os conselhos regionais;
e) A comissão de vencimentos.
2 � Os membros dos órgãos da Mútua e da mesa da assembleia

geral, sem prejuízo do disposto no n.º 2 do artigo 30.º dos presentes
estatutos, são eleitos pela assembleia geral de entre cooperadores no
pleno gozo dos seus direitos sociais.

3 � O exercício dos cargos sociais, à excepção do da direcção, não
depende da prestação de caução.

4 � A assembleia geral deliberará sobre a prestação de caução dos
membros da direcção.

ARTIGO 16.º

1 � No caso de ocorrer qualquer vaga entre os membros efectivos
de um órgão, o seu preenchimento será feito de entre os suplentes, se
os houver, pela ordem da sua apresentação na lista.

2 � O mandato dos membros suplentes quando chamados à efec-
tividade coincide com o dos membros substituídos.

ARTIGO 17.º

1 � Os membros suplentes têm direito de participar nas reuniões
do respectivo órgão, embora sem direito a voto.

2 � Os membros de qualquer órgão podem assistir às reuniões dos
outros órgãos, se o desejarem, desde que o comuniquem ao respectivo
órgão.

ARTIGO 18.º

As regras de convocação e funcionamento de cada um dos órgãos
da Mútua serão definidas em regulamento a aprovar pelo respectivo
órgão, não podendo, em caso algum, contrariar o disposto nos pre-
sentes estatutos ou na lei.

ARTIGO 19.º

Os órgãos da Mútua, à excepção da assembleia geral, só poderão
deliberar validamente desde que esteja presente a maioria dos seus
membros efectivos.

ARTIGO 20.º

1 � As deliberações dos órgãos da Mútua serão tomadas por mai-
oria absoluta, salvo disposição legal ou estatutária aplicável, que exija
maioria qualificada.

2 � Em caso de empate, proceder-se-á a nova votação, e, caso o
empate se mantenha, fica a deliberação adiada para nova reunião.

3 � Das reuniões deverá sempre ser lavrada acta.

ARTIGO 21.º

A duração do mandato dos membros da mesa da assembleia geral
bem como dos titulares dos órgãos sociais é de quatro anos, podendo
ser reeleitos uma ou mais vezes.
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SECÇÃO II

Assembleia geral

ARTIGO 22.º

1 � A assembleia geral é constituída por todos os cooperadores
no pleno gozo dos seus direitos sociais, cabendo sempre um voto a
cada cooperador.

2 � A assembleia geral é o órgão social supremo da Mútua e as
suas deliberações, tomadas nos termos legais e estatutários, são obri-
gatórias para todos os restantes órgãos; sociais e para todos os coo-
peradores.

3 � Nos termos de lei os cooperadores podem fazer-se represen-
tar nas assembleias gerais por outro cooperador ou por um familiar
maior do mandante e que com ele coabite, mediante documento es-
crito dirigido ao presidente da mesa, com a assinatura do mandante e
indicação por si manuscrita do número, data e entidade emitente do
seu bilhete de identidade. Cada cooperador não pode representar mais
do que cem mandantes.

ARTIGO 23.º

Compete à assembleia geral:
a) Eleger a mesa da assembleia geral e os membros dos órgãos

sociais;
b) Destituir os membros dos órgãos sociais;
c) Apreciar e votar, anualmente, o balanço, o relatório e contas da

direcção, bem como o parecer do conselho fiscal;
d) Aprovar a forma de aplicação dos resultados;
e) Apreciar e votar o orçamento e plano de actividades;
f) Alterar os estatutos;
g) Deliberar sobre a prestação de caução pelos membros da direc-

ção;
h) Deliberar sobre a dissolução da Mútua e a forma de liquidação do

seu património;
i) Exercer o poder disciplinar quando à infracção corresponda a

sanção de exclusão e de perda de mandato;
j) Deliberar sobre qualquer assunto de interesse da Mútua.

ARTIGO 24.º

1 � A assembleia geral reunirá, obrigatoriamente, em sessão ordi-
nária:

a) De quatro em quatro anos, para exercer as atribuições previstas
na alínea a) do artigo 23.º;

b) Duas vezes em cada ano, uma até 31 de Março, para exercer as
atribuições previstas nas alíneas c) e d) do artigo 23.º, e outra até 31
de Dezembro, para exercer as atribuições a que se refere a alínea e)
do mesmo artigo.

2 � A assembleia geral reunirá em sessão extraordinária:
a) A solicitação da direcção, do conselho fiscal ou do conselho

consultivo;
b) A requerimento de, pelo menos, 5 % dos cooperadores no ple-

no gozo dos seus direitos.
3 � Os pedidos de convocação da assembleia geral deverão ser

dirigidos e fundamentados, por escrito, ao presidente da mesa da as-
sembleia geral, deles constando necessariamente uma proposta de
ordem de trabalhos.

ARTIGO 25.º

1 � As reuniões da assembleia geral terão lugar na sede social ou
em outro local do território nacional que conste da convocatória.

2 � No caso de assembleias gerais eleitorais, haverá sempre mesas
de voto desconcentradas, previamente anunciadas na convocatória,
podendo o período de votação prolongar-se por mais de um dia. O
mesmo procedimento pode ser usado no caso de assembleias que se
destinem exclusivamente a deliberar sobre questões precisas, previa e
claramente definidas na convocatória.

3 � Compete à mesa da assembleia geral deliberar sobre a forma
de realização das assembleias gerais, tendo em consideração o dispos-
to nos números anteriores, a natureza das matérias da ordem de tra-
balhos e o propósito de facilitar a mais ampla participação dos coo-
peradores.

ARTIGO 26.º

1 � A assembleia geral reunirá à hora marcada na convocatória se
estiver presente mais de metade dos cooperadores com direito a voto,
ou meia hora depois com qualquer número de cooperadores.

2 � No caso da convocação da assembleia geral ser feita a reque-
rimento dos cooperadores, a reunião só se realizará se estiverem pre-
sentes, pelo menos, três quartos dos requerentes, para o que se fará
uma única chamada no início da reunião.

ARTIGO 27.º

1 � A mesa da assembleia geral é constituída por um presidente,
um vice-presidente, dois secretários e dois vice-secretários.

2 � Compete à mesa da assembleia geral exercer as atribuições que
lhe forem cometidas no regulamento da assembleia geral, no regula-
mento eleitoral e na lei.

SECÇÃO III

Direcção

ARTIGO 28.º

1 � A direcção é constituída por um presidente e quatro vogais
efectivos e por três vogais suplentes.

2 � A presidência da direcção pode ser exercida pelo mesmo di-
rector durante todo o mandato ou ser atribuída, rotativamente, por
períodos anuais.

3 � Na primeira reunião a seguir à eleição, a direcção delibera sobre
o regime do exercício da presidência nos termos do n.º 2, e escolhe o
seu presidente de entre os cinco membros efectivos. No caso de ter
optado pelo regime de presidência rotativa, a escolha do presidente
seguinte é feita, do mesmo modo, na última reunião de cada período
presidencial.

ARTIGO 29.º

1 � À direcção da Mútua, que tem em geral as atribuições e com-
petências referidas no Código Cooperativo, incumbe-lhe designada-
mente:

a) Contratar, aceitar e ceder seguros e resseguros, rescindi-los e
liquidá-los;

b) Adquirir, alienar e onerar bens móveis ou imóveis;
c) Deliberar sobre extensões ou reduções importantes da actividade

da cooperativa;
d) Deliberar sobre o estabelecimento, modificação ou cessação de

cooperação duradoura e importante com outras entidades;
e) Representar a Mútua em juízo e fora dele;
f) Elaborar anualmente o balanço, o relatório e contas do exercí-

cio, bem como o plano de actividades e o orçamento para o exercí-
cio seguinte;

g) Praticar todos os demais actos de administração, tendentes ao
bom funcionamento, realização dos fins e desenvolvimento da Mútua.

2 � A direcção da Mútua poderá constituir mandatários, devendo
para tal definir o âmbito dos poderes, conferidos mediante procura-
ção.

3 � Para obrigar a Mútua serão necessárias e bastantes as assina-
turas de dois membros da direcção ou de um membro da direcção e
um procurador.

SECÇÃO IV

Conselho fiscal

ARTIGO 30.º

1 � O conselho fiscal é constituído por três membros efectivos,
dos quais um presidente e dois vogais e por dois membros suplentes.

2 � Um dos membros efectivos e um suplente serão obrigatoria-
mente revisores oficiais de contas.

ARTIGO 31.º

O conselho fiscal é o órgão de controle e fiscalização da Mútua,
competindo-lhe, designadamente:

a) Examinar, sempre que o julgue conveniente, a escrita e toda a
documentação da Mútua;

b) Emitir parecer sobre o balanço, o relatório e as contas do exer-
cício, o plano de actividades e o orçamento para o ano seguinte;

c) Requerer a convocação da assembleia geral e do conselho Con-
sultivo;

d) Verificar o cumprimento dos estatutos e da lei.

ARTIGO 32.º

O conselho fiscal reunirá pelo menos trimestralmente e, ainda,
sempre que o presidente ou a maioria dos seus membros efectivos o
entendam necessário.

SECÇÃO V

Conselho consultivo e conselhos regionais

ARTIGO 33.º

1 � O conselho consultivo é o órgão de consulta da direcção de-
vendo os seus pareceres, embora de natureza indicativa, ser devida-
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mente ponderados por esta, sendo constituído por 17 membros, 16
dos quais eleitos pela assembleia geral de entre os cooperadores e pelo
presidente da mesa da assembleia geral que é seu membro por inerên-
cia.

2 � Preside ao conselho consultivo o presidente da mesa da as-
sembleia geral.

3 � Os conselhos regionais são órgãos de consulta da direcção, de
âmbito territorial restrito e definido por zonas, que emitem pareceres
não vinculativos e que são constituídos por membros eleitos pela
assembleia geral de entre os cooperadores e, por inerência, pelos
membros da mesa da assembleia geral, do conselho consultivo e da
comissão de vencimentos, desde que residentes nas zonas a que cada
conselho regional respeita.

4 � Existe um conselho regional por zona sendo o número de
cooperadores a eleger para cada conselho e a composição de cada
zona a seguinte:

a) 10 cooperadores pela zona Norte, que abrange os distritos de
Viana do Castelo, Braga, Vila Real, Bragança, Porto, Aveiro, Viseu e
Guarda;

b) Oito cooperadores pela zona Centro, que abrange os distritos de
Coimbra, Leiria, Castelo Branco, Santarém, Portalegre e Lisboa;

c) Nove cooperadores pela zona Sul, que abrange os distritos de
Setúbal, Évora e Beja;

d) 13 cooperadores pela zona Algarve, que abrange o distrito de
Faro;

e) Seis cooperadores pela zona Madeira, que abrange a Região
Autónoma da Madeira;

f) 13 cooperadores pela zona Açores, que abrange a Região Autó-
noma dos Açores.

5 � As reuniões dos conselhos regionais são dirigidas por um mem-
bro da direcção, podendo nelas participar, embora sem direito a voto,
os restantes membros da direcção e os membros do conselho fiscal.

ARTIGO 34.º

1 � Compete ao conselho consultivo:
a) Acompanhar a apreciar a actividade desenvolvida pela Mútua e

pelos seus órgãos na perspectiva da defesa dos interesses dos coope-
radores e com vista à sua melhoria;

b) Contribuir para uma mais íntima ligação da Mútua aos coopera-
dores e vice-versa;

c) Colaborar com a direcção na definição de uma política global ou
sectorial da Mútua no campo específico da sua actividade;

d) Apreciar, anualmente, os resultados do exercício e dar parecer
sobre o plano de actividades e o orçamento que lhe forem apresenta-
dos pela direcção;

e) Pronunciar-se sobre a mudança da sede da Mútua e a criação de
sucursais e ou delegações;

f) Pronunciar-se sobre as remunerações dos órgãos da Mútua;
g) Pronunciar-se sobre todas as questões que lhe forem presentes

pela direcção, pela mesa da assembleia geral ou pelo conselho fiscal.
2 � Compete aos conselhos regionais, no limite das zonas a que

respeitem, estimular e desenvolver a actividade da Mútua, colaboran-
do com a direcção no levantamento, apreciação e satisfação das ne-
cessidades e insuficiências locais e ainda:

a) Dar parecer sobre a oportunidade da criação de sucursais e ou
delegações;

b) Dar parecer sobre o plano de actividades;
c) Pronunciar-se sobre todas as questões que lhe forem presentes

pela direcção ou pela comissão de vencimentos.

ARTIGO 35.º

1 � O conselho consultivo reunirá, pelo menos, uma vez no últi-
mo trimestre de cada ano, e ainda:

a) Sempre que a mesa da assembleia geral, a direcção ou o conse-
lho fiscal o solicitarem;

b) A requerimento de, pelo menos, cinco dos seus membros.
2 � Os conselhos regionais reunirão, pelo menos, uma vez por ano,

na altura em que as especificidades de cada região o aconselharem,
mediante convocatória do seu presidente, e, ainda, sempre que a di-
recção ou cinco dos seus membros o solicitarem, sendo o local da
reunião dentro da área da zona respectiva.

SECÇÃO VI

Comissão de vencimentos

ARTIGO 36.º

A comissão de vencimentos é constituída pelo presidente da mesa
da assembleia geral, que presidirá, e por dois cooperadores eleitos pela
assembleia geral.

ARTIGO 37.º

1 � Compete à comissão de vencimentos, deliberar sobre as re-
munerações a atribuir aos membros dos órgãos da Mútua pelo desem-
penho das suas funções, bem corno sobre os termos e condições dessa
atribuição, podendo para tanto, se o entender conveniente, ouvir o
conselho consultivo.

2 � Para o exercício das competências referidas no número ante-
rior, a comissão de vencimentos reúne pelo menos uma vez por ano,
por convocação do respectivo presidente.

CAPÍTULO V

Reservas e excedentes

ARTIGO 38.º

1 � Aos excedentes líquidos apurados em cada exercício, que não
resultem de operações com terceiros, será dada a seguinte aplicação:

a) Para a formação de reserva legal até à concorrência do dobro
do capital social: uma fracção não inferior a 20 %;

b) Para pagamento de juros sobre os títulos de capital: uma frac-
ção não superior a 30 %;

c) Para reserva para educação e formação cooperativa e mutualis-
ta: a percentagem que em cada ano foi estabelecida pela assembleia
geral.

2 � A parte remanescente, depois de constituídas as reservas defi-
nidas no n.º 1, terão o destino que a assembleia geral deliberar, dentro
dos limites da lei.

3 � Os excedentes líquidos provenientes de operações com tercei-
ros serão obrigatoriamente afectos a reservas.

CAPÍTULO VI

Dissolução e liquidação

ARTIGO 39.º

1 � A Mútua dissolve-se nos casos e segundo o regime previstos
pelo Código Cooperativo.

2 � No caso de ser votada a dissolução, a assembleia geral elegerá
uma comissão liquidatária que, de acordo com o estabelecido na lei,
procederá à liquidação.

3 � O produto líquido que resultar da liquidação, depois de resgata-
dos os títulos de capital, terá o destino que lhe for atribuído pela as-
sembleia geral, observados os constrangimentos legais.

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

Está conforme o original.

22 de Outubro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2005046396

M. PEREIRA & SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 16 687; identificação de pessoa colectiva n.º 500700893;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 23 e inscrição n.º 34; números e
data das apresentações: 07 e 08/040604.

Certifico que foi registada a alteração do contrato quanto ao arti-
go 2.º, da sociedade em epígrafe, o qual passa a ter a seguinte redac-
ção:

ARTIGO 2.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de vinte
mil euros e corresponde a soma de seis quotas, que são as seguintes:

Uma quota do valor nominal de três mil euros, pertencente ao só-
cio José Luís Vaz;

Uma quota do valor nominal de cinco mil euros, pertencente ao
sócio António Fernando Lopes Nunes;

Uma quota do valor nominal de quatro mil euros, pertencente ao
sócio Armando do Carmo Fernandes;

Uma quota do valor nominal de três mil euros pertencente ao só-
cio Luís António Gonçalves Pedro;

Uma quota do valor nominal de três mil e quinhentos euros per-
tencente ao sócio Acácio Duarte Pedro; e

Uma quota do valor nominal de mil e quinhentos ouros pertencen-
te ao sócio Alexandre Miguel de Matos Vaz.
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Certifico ainda que o texto que se segue é transcrição da inscrição
acima referida:

Averbamento n.º 2 � Apresentação n.º 07/040604 � Cessação de
funções do gerente Quintino de Oliveira Dias, por ter renunciado, em
5 de Maio de 2004.

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

Está conforme o original.

22 de Outubro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2006576240

CHILDREN RETAIL ESPAÑA, S. L.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 12 555/030723; identificação de pessoa colectiva
n.º 980281385; inscrição n.º 01; número e data da apresentação:
35/030723.

Certifico que foi constituída a representação permanente em epí-
grafe, que se rege pelo seguinte contrato:

01 � Apresentação n.º 35/030723 � representação permanente.
Children Retail Espanha, S. L.
Sede: 43205 Reus (Tarragona), Avenida de La Salle, 45, Espanha.
Objecto: distribuição por qualquer forma e a venda a retalho de

vestuário para crianças; distribuição por qualquer forma e a venda a
retalho, com referencia ao mundo infantil e juvenil, de calçado, arti-
gos de marroquinaria, acessórios de moda, produtos de perfumaria e
beleza, artigos de desporto, artigos de puericultura, brinquedos, pren-
das, roupas de casa, artigos de decoração, papelaria e pequena bijuta-
ria; comercialização ou distribuição, directa ou indirecta, para arma-
zéns, de venda a retalho, pontos de venda, licenciados, concessionários
de grandes armazéns, redes de franquia e similares; estudo, obtenção,
compra, cessão total ou parcial, concessão, exploração e venda de
toda a classe de patentes, licenças, procedimentos, segredos de fabri-
cação, marcas de fábrica e sistemas de licenças.

Capital: 20 000 euros.
Sucursal:
Firma: Children Retail España, S. L.
Sede: Lisboa, Rua do Ouro, 40, 2.º, freguesia de São Nicolau.
Capital afecto: 2000 euros.
Representantes designados: Franck Belochi, casado, residente em

Vanves (92), 57, Rua de Henri Martin, França, e Emílio Llevat Bri-
ansó, casado, residente na Praça da Liberdade, 12, Reus, Espanha.

Natureza: provisória por dúvidas.
01 � Averbamento n.º 01 � Apresentação n.º 29/040408 � Con-

vertida em definitiva.

Estatutos da sociedade

CAPÍTULO I

Disposições gerais

ARTIGO 1.º

A sociedade denomina-se Children Retail Espanha, S. L.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto, directa ou indirectamente, tanto em
Espanha como no estrangeiro:

A distribuição por qualquer forma e a venda a retalho de vestuário
para crianças;

A distribuição por qualquer forma e a venda a retalho, com refe-
rência ao mundo infantil e juvenil, de calçado, artigos de marroquina-
ria, acessórios de moda, produtos de perfumaria e beleza, artigos de
desporto, artigos de puericultura, brinquedos, prendas, roupa de casa,
artigos de decoração, papelaria e pequena bijutaria;

A comercialização ou distribuição, directa ou indirecta, para arma-
zéns de venda a retalho, pontos de venda, licenciados, concessionári-
os de grandes armazéns, redes de franquia e similares;

O estudo, a obtenção, a compra, a cessão total ou parcial, a con-
cessão, a exploração e a venda de toda a classe de patentes, licenças,
procedimentos, segredos de fabricação, marcas de fábrica e sistemas
de licenças;

A participação em todo o tipo de sociedades espanholas ou estran-
geiras com o objecto similar ou conexo com o objecto desta socie-
dade;

E em geral a participação directa ou indirecta da sociedade em todo
o tipo de actividades ou operações industriais, comerciais, jurídicas ou
financeiras, mobiliárias ou imobiliárias, em Espanha ou no estrangei-
ro independentemente da forma das mesmas, a partir do momento
em que tais actividades ou operações possam relacionar-se directa ou
indirectamente, com o objecto social ou com objectos similares, co-
nexos ou complementares.

ARTIGO 3.º

Consideram-se excluídas do objecto social todas aquelas actividades
para cujo exercício a lei exija requisitos especiais que não sejam ob-
servados por esta sociedade.

Se as disposições legais exigirem para o exercício de algumas das
actividades compreendidas no objecto social algum título profissio-
nal, ou autorização administrativa, ou inscrição em registos públicos,
essas actividades deverão realizar-se por intermédio de pessoa que
ostente essa titularidade profissional e, nesse caso, não poderão inici-
ar-se antes de serem cumpridos os requisitos administrativos exigidos.

ARTIGO 4.º

A duração da sociedade é por tempo indeterminado e a sua activi-
dade terá inicio no dia da outorga da escritura de constituição.

ARTIGO 5.º

A data de encerramento do exercício social será o dia 31 de De-
zembro de cada ano.

ARTIGO 7.º

A sede social está estabelecida em 43205 Reus (Tarragona), Ave-
nida de La Salle, 45.

ARTIGO 7.º

O capital social é de vinte mil euros dividido em duzentas partici-
pações sociais, n.os 1 a 200, inclusive, de cem euros de valor nominal
cada uma, acumuláveis e indivisíveis, que não se podem unificar a
títulos negociáveis nem se denominar acções. O capital social está
integralmente subscrito e realizado.

CAPÍTULO II

Regime das participações sociais

ARTIGO 8.º

As participações sociais estão sujeitas ao regime previsto na lei.
A transmissão de participações sociais e a constituição de direito

real de garantia deverá constar em documento público. A constitui-
ção de outros direitos reais deverão constar em escritura pública.

Os direitos perante a sociedade poderão exercer-se desde que esta
tenha conhecimento da transmissão ou constituição do encargo.

A sociedade terá um livro de registo de sócios que qualquer sócio
poderá examinar e do qual os titulares poderão obter certificações
dos direitos registados em seu nome.

ARTIGO 9.º

Será livre a transmissão voluntária de participações sociais por actos
inter-vivos entre sócios ou a favor de sociedades pertencentes ao
mesmo grupo da transmitente. Nos demais casos de transmissão apli-
car-se-á o estabelecido no n.º 2 do artigo 29.º da lei.

Em caso de transmissão mortis causa, estabelece-se a favor dos
restantes sócios um direito de preferência de aquisição das participa-
ções do sócio falecido, avaliadas no valor real que tiverem no dia da
morte do sócio, cujo preço será pago em dinheiro. Para os requisitos
de valoração e prazo de exercício do direito aplica-se o disposto na
lei.

ARTIGO 10.º

Em caso de usufruto das participações, a qualidade de sócio reside
no nu. proprietário, mas o usufrutuário terá direito em todo o caso
aos dividendos acordados pela sociedade durante o usufruto. Em caso
de garantia caberá ao proprietário o exercício dos direitos do sócio.

CAPÍTULO III

Órgãos sociais

ARTIGO 11.º

Os órgãos sociais são a assembleia geral e os administradores, e
tudo o que não estiver previsto nestes estatutos será regido pelo dis-
posto nos artigos 43.º e seguintes da lei.
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ARTIGO 12.º

Assembleia geral

Os sócios reunidos em assembleia geral decidirão, pela maioria le-
gal, os assuntos da competência da assembleia.

ARTIGO 13.º

Convocatória

A assembleia geral será convocada pelos administradores, ou liqui-
datários, se for esse o caso, mediante qualquer procedimento que as-
segure a recepção da convocatória, no local designado para o efeito
ou no que conste no livro de registo de sócios.

ARTIGO 14.º

Assistência e representação

Todos os sócios têm direito a assistir à assembleia geral por si ou repre-
sentados por outra pessoa, sócio ou não. A representação compreenderá
a totalidade das participações do representado, deverá ser enviada por
escrito e se não constar de documento público deverá ser especial para
cada assembleia.

ARTIGO 15.º

Administradores

A assembleia geral confiará a administração da sociedade a um
administrador único, dois em conjunto, vários solidários, com um
máximo de cinco, ou a um conselho de administração.

ARTIGO 16.º

Para se ser nomeado administrador não será exigida a qualidade de
sócio, podendo sê-lo tanto pessoas físicas como jurídicas, mas neste
último caso deverá determinar-se a pessoa física que aquela designe
como seu representante para o exercício do cargo.

ARTIGO 17.º

Os administradores exercem o seu cargo por tempo indetermina-
do, podendo ser destituídos do seu cargo pela assembleia geral ainda
que a destituição não conste da ordem do dia.

ARTIGO 18.º

A representação da sociedade em juízo ou fora dele corresponde
aos administradores e estende-se a todos os actos compreendidos no
objecto social, podendo sem qualquer limitação:

a) Comprar, dispor, alienar, onerar todo o tipo de bens móveis e
imóveis e constituir, aceitar, modificar e extinguir todo o tipo de
direitos pessoais e reais, incluindo hipotecas;

b) Outorgar todo o tipo de actos, contratos ou negócios jurídicos,
com os pactos, cláusulas e condições que considerem oportuno estabe-
lecer; transigir e negociar arbitragens; participar em concursos e lei-
lões, fazer propostas e aceitar adjudicações. Adquirir, onerar e alienar
por qualquer folilia e em geral, realizar quaisquer operações sobre ac-
ções, participações, obrigações e outras, títulos valores, bem como re-
alizar actos dos quais resulte a participação noutras sociedades, contri-
buindo para a sua constituição ou subscrevendo acções ou participações
em aumentos de capital ou outras emissões de títulos valores;

c) Administrar bens móveis e imóveis; fazer declarações de cons-
trução e plantação, demarcações, delimitações, divisões materiais,
modificações hipotecárias, acordar, modificar e extinguir arrendamen-
tos e quaisquer outras cedências de uso e utilização;

d) Emitir, aceitar, endossar, cobrar e protestar letras de crédito e
demais títulos de crédito;

e) Receber dinheiro através de empréstimo ou a crédito, reconhe-
cer dívidas e créditos;

f) Dispor, abrir e cancelar contas e depósitos de qualquer tipo em
qualquer entidade de crédito e aforro, bancos, incluindo o de Espanha
e demais bancos, institutos e organismos oficiais, fazendo tudo o que
seja permitido na legislação e na prática bancária;

g) Outorgar contratos de trabalho, de transporte e trespasse de
estabelecimentos comerciais; retirar e emitir géneros, remessas e tí-
tulos de créditos;

h) Comparecer perante todo o tipo de tribunais de qualquer jurisdi-
ção e perante todo o tipo de organismos públicos, em qualquer juízo,
e em toda a classe de juízos e processos; interpor recursos, inclusive
de revogação, revisão ou nulidade, ratificar requerimentos e desistir
dos processos, seja directamente ou por intermédio de advogados e
procuradores, a quem podem conferir os poderes que entenderem;

i) Dirigir a organização comercial da sociedade e seus negócios,
nomeando e destituindo empregados e representantes;

j) Outorgar e assinar todo o tipo de documentos públicos e priva-
dos; retirar e cobrar qualquer quantia ou fundos de qualquer organismo

público ou privado, assinando para o efeito ordens de pagamento,
recibos, facturas e livranças;

k) Conceder, modificar e revogar todo o tipo de procurações;
l) Constituir sucursais;
m) Negociar e assinar todo o tipo de contrato: comercial, logístico

e de transportes;
n) E para os fins indicados, subscrever e assinar os documentos

públicos ou privados que sejam necessários ou convenientes.

ARTIGO 19.º

O cargo de administrador não é remunerado.

ARTIGO 20.º

Conselho de administração

O conselho de administração, a existir, estará integrado por um
mínimo de três e um máximo de sete membros.

O conselho considera-se validamente constituído quando estiverem
na reunião, presentes ou representados por outro administrador, a
metade mais um dos seus membros. A representação é conferida atra-
vés de carta dirigida ao presidente. As deliberações são adoptadas por
maioria absoluta dos presentes na reunião, que deverá ser convocada
pelo presidente ou vice-presidente, nesse caso. A votação por escrito
e sem sessão será válida se nenhum administrador se opuser a ela. Em
caso de empate, decidirá o voto pessoal do presidente.

O conselho reúne-se sempre por decisão do seu presidente, seja por
iniciativa própria ou quando solicitado por dois dos seus membros. A
convocatória é realizada através de carta ou telegrama dirigidos a todos
e cada um dos seus membros, com vinte e quatro horas de antecedên-
cia.

Designará no seu seio o seu presidente e um secretário.

CAPÍTULO IV

Destituição e exclusão dos sócios

ARTIGO 21.º

Os sócios tem direito a sair da sociedade e poderão ser excluídos da
mesma por deliberação da assembleia geral, com os fundamentos e na
forma prevista nos artigos 95 e seguintes da lei.

CAPÍTULO V

Dissolução e liquidação

ARTIGO 22.º

A sociedade será dissolvida e liquidada com os fundamentos e de
acordo com o regime estabelecido nos artigos 104 e seguintes da Lei.

ARTIGO 23.º

Os administradores no momento da dissolução deverão ser conver-
tidos em liquidatários, salvo quando a assembleia geral tenha designa-
do outros ao deliberar a dissolução.

Os liquidatários exercem o seu cargo por tempo indeterminado.
Decorridos três anos desde a abertura da liquidação sem que se tenha
submetido à aprovação da assembleia geral o balanço final da liquida-
ção, qualquer sócio ou pessoa com interesse legitimo poderá solicitar
ao juiz de primeira instância do tribunal da sede social a destituição
dos liquidatários na forma prevista na lei.

ARTIGO 24.º

A quota de liquidação correspondente a cada sócio será proporcio-
nal à sua participação no capital social.

CAPÍTULO VI

Sociedade unipessoal

ARTIGO 25.º

No caso da sociedade se tomar unipessoal aplica-se o disposto nos
artigos 125 e seguintes da lei, e o sócio único irá exercer as compe-
tências da assembleia geral.

Está conforme o original.

26 de Outubro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2001133820



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 11 � 17 de Janeiro de 2005 1034-(71)

COSBEL � COSMÉTICOS E REPRESENTAÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 47 095; identificação de pessoa colectiva n.º 500077967; ins-
crição n.º 10; número e data da apresentação: 54/040121.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Apresentação n.º 54/040121 � nomeação dos órgãos sociais, por
deliberação de 5 de Novembro de 2003, para o triénio de 2003-2005:

Conselho de administração:
Manuel Puig Rocha, residente em Calle Mangenai, 77, 08017,

Delassetel, Barcelona, Espanha � presidente.
Nélson António Alves Soromenho � administrador-delegado.
Rafael Ojeda Pereyna, casado, residente na Via Augusta, 17, 8006,

Barcelona, Espanha.
Jordi Puig Alsina, casado, residente em Calle Collserola, 52, 8035,

Barcelona, Espanha.
Luís António de Sousa Costa Soromenho, casado, residente na

Avenida dos Estados Unidos da América, 142, 4.º, direito, Lisboa.
Fiscal único:
Ledo, Morgado e Associados � SROC
António Dias & Associados � SROC, S. A., Amoreiras, torre 1, 7.º,

Lisboa � suplente.

Está conforme o original.

25 de Outubro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2004337621

PENSÃO RESIDENCIAL PRINCESA � ACTIVIDADES
HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 44 781/720914; identificação de pessoa colectiva
n.º 500214778; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 18 e inscrição
n.º 22; números e data das apresentações: 19 e 20/040607.

Certifico que foi registada a alteração do contrato quanto aos arti-
gos 4.º e 7.º, da sociedade em epígrafe, os quais passam a ter a seguin-
te redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cento e
sessenta e quatro mil seiscentos e três euros e trinta e um cêntimos,
e corresponde à soma de duas quotas, uma com o valor nominal de
oitenta e dois mil trezentos e um euros e sessenta e seis cêntimos,
pertencente à sócia Sheleen Savjali Vassangi Hemrage, e outra com o
valor nominal de oitenta e dois mil trezentos e um euros e sessenta
e cinco cêntimos, pertencente à sócia Alida Sabjali Vissangee Kara
Vissram.

ARTIGO 7.º

A gerência da sociedade e a sua representação em juízo e fora dele,
activa e passivamente, fica a cargo de ambas as sócias, já nomeadas
gerentes, com ou sem remuneração, conforme for deliberado em as-
sembleia geral, sendo necessárias as assinaturas conjuntas de dois ge-
rentes para obrigar validamente a sociedade em todos os seus actos e
contratos.

Mais certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição
acima referida:

18 � Averbamento n.º 1, apresentação n.º 19/040607.
Cessação de funções do gerente Muradali Vali Mamade Juma, por

renúncia, em 29 de Março de 2004.

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

Está conforme o original.

25 de Outubro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Olívia de
Sousa Rebelo. 2006437089

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

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 02044; identificação de pessoa colectiva n.º 502858508; ins-
crição n.º 08; número e data da apresentação: 12/040405.

Certifico que foi registada a alteração do contrato quanto aos arti-
gos 16.º, 17.º, 18.º e 19.º, n.º 2, da sociedade em epígrafe, os quais
passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 16.º

1 � O órgão de fiscalização da sociedade será exercido por um fiscal
único, que deve ser revisor oficial de contas ou sociedade de revisores
oficiais de contas.

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

ARTIGO 17.º

O fiscal único poderá reunir conjuntamente com o conselho de
administração, quando solicitado por este ou por sua própria iniciati-
va e poderá pedir elementos de informação de que necessite sobre
qualquer aspecto da actividade da sociedade.

ARTIGO 18.º

1 � O mandato do fiscal único terá a duração de quatro anos, fin-
do os quais poderá ser reeleito.

2 � O fiscal único tem ou não direito a tuna remuneração confor-
me a assembleia geral deliberar.

ARTIGO 19.º

1 � (Mantém-se.)
2 � As assembleias gerais dos accionistas são convocadas quando

a lei o determine, ou pelo presidente da mesa da assembleia geral ou
pelo fiscal único nos termos previstos na lei e quando o conselho de
administração e ou o fiscal único o entender conveniente.

3 � (Mantém-se.)

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

Está conforme o original.

28 de Outubro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2003581316

CONVIDA � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS
E TURÍSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 03961; identificação de pessoa colectiva n.º 503312355; ins-
crições n.os 7 e 8; números e data das apresentações: 12 e 13/040401.

Certifico que foi registada a alteração do contrato quanto ao arti-
go 3.º, da sociedade em epígrafe, o qual passa a ter a seguinte redac-
ção:

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado, é de cinco mil euros
e corresponde à soma de duas quotas iguais de dois mil e quinhentos
euros cada, pertencentes à sócia Ruby Capital Corp.

2 � A assembleia geral poderá exigir da sócia Ruby Capital Corp a
realização de prestações suplementares até ao montante global de
quinhentos mil euros.

3 � Às prestações suplementares deliberadas nos termos do núme-
ro anterior é aplicável, com as devidas adaptações, o regime estabe-
lecido nos artigos 210.º a 213.º do Código das Sociedades Comerciais.

Mais certifico que foi registado o aumento de capital de € 5000
para € 200 000 e transformação em sociedade anónima, cujo con-
trato passa a ser o seguinte:

CAPÍTULO I

Firma, sede, objecto e duração

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma de Convida � Investimentos Imobili-
ários e Turísticos, S. A., e reger-se-á pelo presente contrato e pela
legislação aplicável.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Rua da Graça, 14, freguesia da
Graça, concelho de Lisboa.
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2 � A sede social pode ser transferida para outro local dentro do
mesmo concelho ou para concelhos limítrofes, mediante decisão do
conselho de administração.

3 � Poderá ainda o administrador único ou o conselho de admi-
nistração, conforme o caso, com observância das disposições legais
aplicáveis, criar, transferir ou encerrar sucursais, agências, delegações
ou outras formas de representação locais de representação no territó-
rio nacional ou no estrangeiro, sem necessidade de deliberação dos
sócios.

ARTIGO 3.º

A duração da sociedade será por tempo indeterminado.

ARTIGO 4.º

A sociedade tem por objecto o exercício da indústria da construção
civil, empreitadas de obras públicas e particulares, urbanizações, con-
cepção, edificação e exploração de empreendimentos turísticos e
imobiliários, a compra e venda de prédios rústicos e urbanos e a re-
venda dos adquiridos para este fim.

ARTIGO 5.º

A sociedade pode, por deliberação do administrador único ou do
conselho de administração, participar em agrupamentos complemen-
tares de empresas e em agrupamentos europeus de interesse económi-
co e, bem assim, subscrever ou adquirir acções ou quotas em socie-
dades de responsabilidade limitada, qualquer que seja o respectivo
objecto e ainda que sujeitas a leis especiais.

CAPÍTULO II

Capital social, acções e operações financeiras

ARTIGO 6.º

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado, é de du-
zentos mil euros.

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

3 � As acções podem ser nominativas ou ao portador e poderão
ser representadas por títulos ou sob a forma escritural.

4 � As acções podem ser representadas por títulos de 1, 5, 10,
50, 100, 500, 1000, 5000 ou 10 000 acções.

5 � 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

1 � A assembleia geral poderá exigir de todos os accionistas a
realização de prestações suplementares, na proporção das respectivas
participações no capital da sociedade até o limite global de 50 vezes
o capital social.

2 � Às prestações suplementares deliberadas nos termos do núme-
ro anterior é aplicável, com as devidas adaptações, o regime estabe-
lecido nos artigos 210.º a 213.º do Código das Sociedades Comerciais.

ARTIGO 8.º

1 � Na prossecução do seu objecto social, a sociedade poderá re-
alizar todas as operações financeiras, activas e passivas, permitidas
por lei, nomeadamente a emissão de obrigações ou de quaisquer ou-
tros títulos negociáveis.

2 � A sociedade pode, por acto do administrador único ou delibe-
ração do conselho de administração, participar em agrupamentos
complementares de empresas e em agrupamentos europeus de inte-
resse económico e, bem assim, subscrever ou adquirir acções ou quo-
tas em sociedades de responsabilidade limitada, qualquer que seja o
respectivo objecto e ainda que sujeitas a leis especiais.

ARTIGO 9.º

1 � Dentro dos limites legais, a sociedade poderá adquirir acções e
obrigações próprias e praticar sobre elas todas as operações não proi-
bidas por lei.

2 � Enquanto pertencerem à sociedade, as acções não atribuirão
quaisquer direitos sociais, salvo o de participação em aumento de
capital por incorporação de reservas.

CAPÍTULO III

Órgãos sociais

ARTIGO 10.º

1 � São órgãos da sociedade a assembleia geral, o administrador
único ou conselho de administração, o fiscal único e o respectivo
suplente.

2 � A sociedade poderá ainda designar um Secretário nos termos
do artigo 446.º-D, n.º 1, do Código das Sociedades Comerciais, o qual
exercerá as competências fixadas por lei.

A) Assembleia geral

ARTIGO 11.º

1 � A assembleia geral é constituída por todos os accionistas que
tenham direito a pelo menos um voto.

2 � Para efeitos do número anterior, os accionistas deverão com-
provar a sua qualidade, com a antecedência mínima de 10 dias sobre
a data da respectiva reunião, por qualquer das formas legalmente ad-
missíveis.

3 � A mesa da assembleia geral é constituída por um presidente e
um secretário, que poderão não ser accionistas, eleitos por períodos
de quatro anos e podendo ser reeleitos por uma ou mais vezes.

ARTIGO 12.º

1 � A convocatória para as reuniões da assembleia geral será feita
por carta registada expedida com, pelo menos, 21 dias de antecedên-
cia, sempre que a lei não imponha outra formalidade.

2 � Os accionistas poderão fazer-se voluntariamente representar,
por qualquer pessoa, nas assembleias gerais, sendo suficiente uma car-
ta dirigida pelo accionista ao presidente da mesa.

B) Administrador único ou conselho de administração

ARTIGO 13.º

1 � A administração dos negócios da sociedade será conduzida por
um administrador único, ou por um conselho de administração com-
posto por três, cinco, sete ou nove membros, conforme for delibera-
do em assembleia geral, os quais serão eleitos por esta assembleia por
períodos de quatro anos, sendo permitida a sua reeleição por uma ou
mais vezes.

2 � A assembleia geral, que eleger o conselho de administração
designará o respectivo presidente.

3 � O administrador único ou os membros do conselho de admi-
nistração, conforme o caso, poderão ou não ser remunerados, con-
forme o que for deliberado em assembleia geral ou por uma comissão
de accionistas por aquela nomeada.

4 � O administrador único ou os membros do conselho de adminis-
tração deverão caucionar a sua responsabilidade na importância míni-
ma e por qualquer das formas admitidas por lei, salvo dispensa confe-
rida nos termos da lei.

ARTIGO 14.º

1 � O conselho de administração deverá reunir sempre que for
convocado pelo presidente ou por dois administradores.

2 � Os administradores serão convocados por escrito, podendo a
convocatória ser efectuada através de telecópia, com a antecedência
de, pelo menos, cinco dias úteis e devendo a mesma indicar os assun-
tos constantes da ordem de trabalhos.

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

4 � Os administradores podem fazer-se representar nas reuniões
do conselho por outro administrador, mediante carta dirigida ao pre-
sidente, mas cada instrumento de representação não pode ser utiliza-
do mais do que uma vez.

5 � Para que o conselho de administração possa deliberar valida-
mente é necessário que estejam presentes ou representados mais de
metade dos seus membros.

6 � É permitido aos administradores o voto por correspondência.
7 � As deliberações do conselho de administração são tomadas por

maioria dos votos dos administradores presentes ou representados e
dos administradores que votem por correspondência, tendo o presi-
dente voto de qualidade.

ARTIGO 15.º

1 � O conselho de administração poderá delegar em um ou mais
administradores, ou numa comissão executiva formada por um núme-
ro impar de administradores, a gestão corrente da sociedade.
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2 � A deliberação do conselho deve fixar os limites da delega-
ção e, no caso de criar uma comissão, estabelecer a composição e
o modo de funcionamento desta.

ARTIGO 16.º

Ao administrador único ou conselho de administração, conforme o
caso, compete assegurar a gestão dos negócios sociais, sendo-lhe atri-
buídos os mais amplos poderes, cabendo-lhe, designadamente:

a) Praticar todos os actos relativos ao objecto social;
b) Representar a sociedade em juízo e fora dele, activa e passiva-

mente, propor e seguir acções, confessá-las, desistir, transigir e com-
prometer-se em árbitros;

c) Adquirir, alienar ou, por qualquer forma, onerar quaisquer
bens ou direitos, móveis ou imóveis, incluindo participações so-
ciais detidas noutras sociedades, bem como obrigações próprias
ou alheias;

d) Constituir mandatários;
e) Deliberar sobre a oportunidade e condições da emissão de obri-

gações;
f) Contrair empréstimos e outros financiamentos.

ARTIGO 17.º

A sociedade obriga-se:
a) Pela assinatura do administrador único, ou pela assinatura de

dois administradores no caso do órgão de administração ser compos-
to por um conselho de administração;

b) Pela assinatura de um administrador delegado dentro dos limites
da delegação do conselho de administração;

c) Pela assinatura de um ou mais mandatários, nos termos dos
poderes que lhes tenham sido conferidos.

C) Fiscal único e suplente

ARTIGO 18.º

1 � A fiscalização da sociedade compete a um fiscal único e um
suplente, eleitos por períodos de quatro anos pela assembleia geral,
sendo possível a sua reeleição por uma ou mais vezes.

2 � O fiscal único e o suplente devem ser revisores oficiais de
contas ou sociedades de revisores oficiais de contas.

CAPÍTULO IV

Dissolução e liquidação

ARTIGO 19.º

1 � A sociedade só se dissolverá nos casos previstos na lei ou
mediante deliberação da assembleia geral.

2 � A liquidação do património em consequência da dissolução da
sociedade será feita extrajudicialmente por uma comissão liquidatária,
constituída pelos membros do conselho de administração em exercí-
cio, se a assembleia geral de outro modo não deliberar.

CAPÍTULO V

Disposições gerais

ARTIGO 20.º

1 � O exercício 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 21.º

Os preceitos dispositivos do Código das Sociedades Comerciais
poderão ser derrogados por deliberação dos accionistas.

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

Está conforme o original.

28 de Outubro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2004315466

CAVES ALIANÇA MARKETING, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 04854; identificação de pessoa colectiva n.º 503543179;
averbamento n.º 3 à inscrição n.º 11 e inscrição n.º 15; números e
data das apresentações: 08 e 09/040127.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

11 � Averbamento n.º 3, apresentação n.º 08/040127.
Cessação de funções do administrador, Jonkeer Gisbert Carel Duco

Hofft Graafland, por ter renunciado em 31 de Agosto de 2003.
15 � Apresentação n.º 09/040127.
Nomeação de um membro do conselho de administração, por co-

optação em 25 de Setembro de 2003: Olivier Jérôme Charriaud, ca-
sado, 11 Rue Ernest Renan, 75015 Paris, França.

Está conforme o original.

28 de Outubro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2005425389

PLACE T. TEAM � EMPRESA DE TRABALHO
TEMPORÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 3305/920402; identificação de pessoa colectiva n.º 502737344;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 08 e inscrição n.º 18; números e
data das apresentações: 25 e 26/040527.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

08 � Averbamento n.º 2, apresentação n.º 25/040527.
Cessação de funções do gerente Joaquim Manuel dos Santos Lou-

renço, por ter renunciado em 18 de Maio de 2004.

Certifico, ainda que foi registada a alteração do contrato quanto
aos artigos 3.º e 5.º, da sociedade em epígrafe, os quais passam a ter
a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cento e
doze mil duzentos e vinte e nove euros e cinquenta e dois cêntimos,
e corresponde à soma de quatro quotas: uma, de onze mil duzentos e
vinte e dois euros e noventa e cinco cêntimos pertencente à própria
sociedade Place T. Team � Empresa de Trabalho Temporário, L.da,
outra, de dezassete mil novecentos e cinquenta e seis euros e setenta
e dois cêntimos e outra de sessenta mil seiscentos e três euros e no-
venta e quatro cêntimos, ambas pertencentes ao sócio Luís Manuel
Pais Amante, e outra de vinte e dois mil quatrocentos e quarenta e
cinco euros e noventa e um cêntimos, pertencente ao sócio Fernan-
do Alberto Machado Figueiredo.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade será exercida por dois gerentes desig-
nados em assembleia geral.

2 � A sociedade fica vinculada com a assinatura de um gerente.
3 � A sociedade poderá constituir procuradores para fins específi-

cos, a quem poderão ser concedidos, designadamente, os necessários
poderes para a prossecução dos fins sociais, incluindo os de represen-
tação em juízo e perante organismos oficiais e, ainda, poderes para
movimentar contas bancárias, a crédito ou a débito.

4 � A gerência poderá não ser remunerada se tal estiver ou vier a
ser deliberado em assembléia geral, podendo a eventual remuneração
consistir, total ou parcialmente, em participação ou gratificação re-
lacionadas com os resultados dos exercício.

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

Está conforme o original.

8 de Outubro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Olívia de
Sousa Rebelo. 2002385297

CAVES ALIANÇA MARKETING, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 04854; identificação de pessoa colectiva n.º 503543179;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 14 e inscrição n.º 16; números e
data das apresentações: 07 e 08/0401308.
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Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

14 � Averbamento n.º 1, apresentação n.º 07/0401308.
Cessação de funções do administrador, Patrick Caëtan Gilbert Al-

baladejo, por ter renunciado em 4 de Fevereiro de 2004.
16 � Apresentação n.º 08/040308.
Nomeação de um membro do conselho de administração, por co-

optação em 4 de Fevereiro de 2004:
Vincent James Heavey, casado, Pilgrims, Theale road, Burghfield,

Reading, Berks, R9303TN.

Está conforme o original.

28 de Outubro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2004302925

CAVES ALIANÇA MARKETING, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 04854; identificação de pessoa colectiva n.º 503543179; ins-
crições n.os 17 e 18; números e data das apresentações: 26 e 27/
040716.

Certifico que foi registada a alteração do contrato quanto aos arti-
gos 1.º e 7.º, n.º 2, da sociedade em epígrafe, o qual passa a ter a se-
guinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade reveste a forma anónima, denomina-se de PRIME-
DRINKS � Comercialização de Bebidas Alcoólicas e Produtos,
Alimentares, S. A., regendo-se pelos presentes estatutos e pela legis-
lação geral e especial aplicável.

ARTIGO 7.º

1 � (Mantém-se.)
2 � No caso de alienação de acções, os accionistas têm direito de

preferência na respectiva proporção das acções de que são titulares e
em igualdade de circunstâncias, nos termos do contrato de Joint-
-Venture e do Acordo Fiduciário entre Caves Aliança, S. A., Gescoa-
liança, SGPS, S. A., Finagra � Sociedade Industrial e Agrícola, S. A.,
William Grants & Sons Netherlands B. V. e Wijnhandel Ferwerda &
Thieman B. V. celebrado em 19 de Março de 2004.

3 � (Mantém-se.)
4 � (Mantém-se.)

Certifica ainda que o texto que se segue é transcrição da inscrição
acima referida:

18 � Apresentação n.º 27/040716.
Nomeação de membros do conselho de administração, por delibe-

ração de 17 de Junho de 2004, para o quadriénio em curso de 2001 a
2004:

João António Raposo Abecassis Dotti, casado, Quinta da Queijei-
ra, apartamento 27, Azambuja;

José Alfredo Parreira Holtreman Roquette, casado, Avenida de Vasco
da Gama, 38, Lisboa.

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

Está conforme o original.

28 de Outubro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2005089583

CSCD � CONSULTADORIA, ADMINISTRAÇÃO
E PARTICIPAÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 05178; identificação de pessoa colectiva n.º 503632210; ins-
crições n.os 04 e 05; números e data das apresentações: 03 e 04/
040706.

Certifico que foi registado o reforço do capital de 5 000 000$ para
€ 50 000, tendo o artigo 4.º ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinquenta
mil euros, está dividido em cinco mil acções de valor nominal de dez
euros cada uma.

1 � As acções são nominativas ou ao portador, reciprocamente
convertíveis, correndo por conta do accionista as despesas de con-
versão.

2 � As acções são incorporadas e títulos de 1, 10, 50, 100, 500 e
1000 acções.

3 � As acções podem ser sujeitas ao regime de registo ou de depó-
sito, conforme for vontade do respectivo titular.

4 � O conselho de administração fica desde já autorizado a au-
mentar o capital social, uma ou mais vezes, por entradas em dinhei-
ro, até ao limite de dois milhões quatrocentos e noventa e três mil
novecentos e oitenta e nove euros e quarenta nove cêntimos, estabe-
lecendo livremente as condições do respectivo aumento, o preço da
emissão e designando as pessoas competentes, para outorgar a res-
pectiva escritura e realizar actos preparatórios e subsequentes.

Certifica ainda que o texto que se segue é transcrição da inscrição
acima referida:

05 � Apresentação n.º 04/040706.
Nomeação do conselho de administração, por deliberação de 31 de

Dezembro de 2001, para o quadriénio de 2002-2005:
Simão Júlio Pinto Soares da Costa.
Manuel José do Rosário Gomes.
Maria Arlete Lourenço Canejo Soares da Costa.

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

Está conforme o original.

28 de Outubro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2004312009

PAPELARIA SÃO MARCOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 47 345; identificação de pessoa colectiva n.º 500393311;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 07 e inscrição n.º 10; números e
data das apresentações: 05 e 06/040603.

Certifico que foi registada a alteração do contrato quanto aos arti-
gos 4.º, 6.º, 7.º, 8.º e 10.º, da sociedade em epígrafe, o qual passa a ter
a seguinte redacção:

4.º

O capital social é de cinco mil euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro, e corresponde à soma de duas quotas iguais do
valor nominal de dois mil e quinhentos euros, pertencendo uma à sócia
Paula Maria de Azevedo Costa Correia e outra em comum às sócias
Rita Maria da Costa Correia e Joana Maria da Costa Correia.

6.º

A sócia Paula Maria de Azevedo Costa Correia poderá fazer pres-
tações suplementares até ao montante global de dez vezes o capital
social.

7.º

1 � A gerência da sociedade, bem como a sua representação, em
juízo e fora dele, activa e passivamente, compete a sócios ou não
sócios.

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

8.º

1 � A amortização prevista no artigo décimo considera-se feita
mediante o depósito à ordem da autoridade judicial que tiver proferi-
do a decisão ou ordenado a diligência, ou mediante a comunicação ao
titular da quota amortizada, de que o valor da amortização fica à sua
disposição nos cofres da sociedade.

2 � O valor da quota em caso de amortização, nos termos previs-
tos no n.º 2 do artigo 10.º, é o que resultar do último balanço aprova-
do à data da decisão de amortização.

10.º

1 � É permitida a amortização de quotas quando haja acordo en-
tre a sociedade e os proprietários da quota.

2 � Mesmo sem acordo do seu proprietário a amortização será
obrigatória nos seguintes casos:

a) Se a quota tiver sido adquirida sem o consentimento previsto no
artigo 5.º;

b) Quando a quota houver sido objecto de arrolamento, penhora
ou arresto, ou quando por qualquer motivo, deva proceder-se à sua
arrematação ou adjudicação judicial, ou seja, de qualquer forma en-
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volvida em processo judicial e o sócio não obtiver, por meio de cau-
ção, o levantamento daquelas providências dentro dos trinta dias se-
guintes ao seu decretamento;

c) Em caso de interdição, inabilitação ou falecimento do sócio ti-
tular;

d) Quando qualquer sócio desenvolva por si ou por interposta pes-
soa qualquer actividade concorrente com a exercida pela sociedade
sem que para tal tenha obtido o consentimento escrito desta.

Nomeação de gerente, em 30 de Abril de 2004: João Ricardo Lou-
çada Correia.

Certifica ainda, que o texto que se segue é transcrição da inscrição
acima referida:

07 � Avervamento n.º 1, apresentação n.º 05/040603.
Cessação de funções dos gerentes Franclim António Duarte Gon-

çalves Justo e Maria Helena Freire Esteves Gonçalves Justo, por re-
núncia, em 30 de Abril de 2004.

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

Está conforme o original.

26 de Outubro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2006576232

M. G. GESTÃO DE ACTIVOS FINANCEIROS
SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

MOBILIÁRIO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 02320; identificação de pessoa colectiva n.º 502608722; ins-
crição n.º 20; número e data da apresentação: 28/040603.

Certifico que foi registado o reforço do capital de € 800 000 para
€ 1 200 000 tendo os artigos 1.º, 2.º, 3.º, 4.º, n.º 1, 5.º e 13.º ficado
com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de M. G. Gestão de Activos
Financeiros � Sociedade Gestora de Fundos de Investimento
Mobiliário, S. A., e tem a sua sede na Rua do General Firmino Miguel,
5, 10.º, B, freguesia de São Domingos de Benfica, concelho de Lis-
boa, e rege-se pelos presentes estatutos e pela legislação aplicável às
sociedades gestoras de fundos de investimento mobiliário, e aos orga-
nismos de investimento colectivo.

2 �  ..............................................................................................
3 �  ..............................................................................................

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto, a gestão e representação de fundos
de investimento mobiliário, podendo também efectuar a gestão dis-
cricionária e individualizada de carteiras por conta de outrém, inclu-
indo as correspondentes a fundos de pensões, consultoria de investi-
mento e a gestão de fundos de capital, de risco e de investimento
imobiliário.

ARTIGO 3.º

O capital social é de um milhão e duzentos mil euros, integralmen-
te subscrito e realizado, em dinheiro.

ARTIGO 4.º

1 � O capital social é representado, por 240 000 acções, com o
valor de cinco euros, cada uma, representadas em títulos de 1, 10, 50,
100 ou 1000 acções.

2 �  ..............................................................................................

ARTIGO 5.º

O capital social poderá ser aumentado, por uma ou mais vezes, até
ao limite de dois milhões de euros, por simples deliberação do conse-
lho de administração, com observância das normas legais aplicáveis.

ARTIGO 13.º

1 � A fiscalização dos negócios sociais será exercida por um fiscal
único efectivo e um suplente, eleitos em assembleia geral.

2 � O fiscal único efectivo e o suplente, devem ser revisores ofi-
ciais de contas ou sociedades de revisores oficiais de contas.

3 � O mandato do fiscal único é de três anos e é renovável.

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

Está conforme o original.

28 de Outubro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2006577271

MODAS SÉRGIO CORREIA DA SILVA PINHEIRO,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 12 524/030711; identificação de pessoa colectiva
n.º 506571831; inscrição n.º 01; número e data da apresentação:
17/030711.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, por Sérgio
Correia da Silva Pinheiro, solteiro, maior, natural da freguesia de São
Sebastião da Pedreira, concelho de Lisboa, residente na Rua da Igreja,
16, Bairro de Caselas, em Lisboa, contribuinte fiscal n.º 219308306,
e que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Modas Sérgio Correia da Silva Pinhei-
ro, Unipessoal, L.da, vai ter a sua sede na Avenida de Grão Vasco, 1,
E, freguesia de Benfica, concelho de Lisboa.

2.º

O objecto social consiste no comércio a retalho de vestuário para
homem, senhora e criança.

§ único. Pode a sociedade em qualquer momento, livremente subs-
crever ou adquirir, alienar ou onerar participações de qualquer espécie
em sociedades com objecto social idêntico ou diferente do seu, em
sociedades reguladas por leis especiais e em agrupamentos comple-
mentares de empresas.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros e representado por uma quota daquele valor, pertencente
ao sócio Sérgio Correia da Silva Pinheiro.

4.º

A gerência social será exercida pelo sócio, que desde já fica nome-
ado gerente, sendo necessária e suficiente a sua assinatura para obri-
gar validamente a sociedade, em todos os seus actos e contratos.

5.º

Fica autorizada a celebração de negócios jurídicos entre a sociedade
e o sócio único.

Está conforme o original.

20 de Outubro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2005063401

PFGS � PROJECTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 12 619; identificação de pessoa colectiva n.º 506593533; ins-
crição n.º 01; número e data da apresentação: 17/030812.

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

1.º Luís Filipe Redondo de Oliveira Policarpo, número de identifi-
cação fiscal 107063573, natural da freguesia de São Sebastião da
Pedreira, concelho de Lisboa, residente na Avenida de Afonso de
Albuquerque, 32, 5.º, esquerdo, Alhandra, Vila Franca de Xira, casado
com Ana Cristina Gomes de Araújo Policarpo sob o regime de comu-
nhão de adquiridos.

2.º Paula Alexandra da Silva Moreira Fernandes da Costa, número
de identificação fiscal 227702590, natural da freguesia de São Jorge
de Arroios, concelho de Lisboa, residente na Rua de Elias Garcia, 111,
2.º, B, Cacém, Sintra.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma PFGS � Projecto e Fiscalização
de Obras, L.da, e tem a sua sede na Rua C, Edifício 124, piso 2, gabi-
nete 1, Aeroporto de Lisboa, freguesia de Santa Maria dos Olivais,
concelho de Lisboa.
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2 � A gerência poderá deslocar livremente a sede social dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como criar sucur-
sais, agências, delegações ou outras formas locais de representação no
território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a actividade de projectos de constru-
ção civil e obras públicas, nomeadamente redes de gás, águas e esgo-
tos, estruturas, metalomecânica, telecomunicações e electricidade,
saneamento, levantamento e execução de telas finais, fiscalização e
gestão de obras.

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 nominal de
dois mil e quinhentos euros, pertencentes uma a cada um dos sócios, Luís
Filipe Redondo de Oliveira Policarpo e Paula Alexandra da Silva Morei-
ra Fernandes da Costa.

ARTIGO 4.º

1 � A administração e representação da sociedade pertencem aos
gerentes a eleger em assembleia geral.

2 � Ficam desde já designados gerentes os sócios Luís Filipe Re-
dondo de Oliveira Policarpo e Paula Alexandra da Silva Moreira Fer-
nandes da Costa.

3 � A gerência poderá não ser remunerada se tal for deliberado
em assembleia geral, podendo a sua eventual remuneração consistir,
total ou parcialmente, em participação nos lucros de exercício da
sociedade.

4 � A sociedade vincula-se com a intervenção de dois gerentes.

ARTIGO 5.º

1 � Apenas a cessão total ou parcial de quotas, entre sócios, não
carece do consentimento da sociedade.

2 � Na cessão onerosa de quotas a não sócios, terão direito de
preferência os sócios não cedentes e a sociedade, sucessivamente.

ARTIGO 6.º

Os sócios enquanto gerentes da sociedade não poderão participar nem
desempenhar qualquer função noutra sociedade com o mesmo objecto.

Está conforme o original.

20 de Outubro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2005071811

MONTE APACHE � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 12 620; identificação de pessoa colectiva n.º 506665453; inscri-
ções n.os 02, 03; números e data das apresentações: 26 e 27/040319.

Certifico que foi registada a alteração do contrato quanto aos arti-
gos 6.º e 7.º, da sociedade em epígrafe, os quais passam a ter a seguin-
te redacção:

ARTIGO 6.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capi-
tal, até ao montante global de cem vezes o capital social.

ARTIGO 7.º

Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que ela ca-
recer para o desenvolvimento dos negócios sociais, nos termos e
condições deliberadas em assembleia geral.

Certifica que foi registado o reforço do capital de € 5000 para
€ 35 010 tendo o artigo 3.º ficado com a seguinte redacção:

3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro e nos demais
valores do activo é de trinta e cinco mil e dez euros e corresponde à
soma de duas quotas, sendo uma de vinte e um mil e seis euros do
sócio Paulo Jorge Freitas das Neves e uma de catorze mil e quatro
euros da sócia Odete Maria Vilela Augusto Patrício Neves.

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

Está conforme o original.

20 de Outubro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2004318198

MIGUEL GOMES CASTELÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 40 968/690325; identificação de pessoa colectiva
n.º 500540730; inscrição n.º 7, averbamento n.º 1 à inscrição n.º 06
e inscrição n.º 10; números e data das apresentações: 05, 08 e 09/
030102.

Certifico que foi registado o reforço do capital de 1 000 000$ para
5000 euros tendo o artigo 3.º ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro e nos demais
valores constantes do activo social é de cinco mil euros, dividido em
duas quotas iguais do valor nominal de dois mil e quinhentos euros
cada uma, pertencentes uma a cada um dos sócios Bernardo Fernando
Ribeiro Ferreira e Fátima Alexandra Lory Ferreira.

Que, em nome da sociedade, autorizam as cessões de quotas a se-
guir tituladas.

E alteração do contrato como sociedade unipessoal passando os
artigos a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Miguel Gomes Castelão, Unipes-
soal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede em Lisboa, na Rua dos Jerónimos,
8, freguesia de Santa Maria de Belém.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade é o comércio de madeiras e materiais de
construção.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro e nos demais
valores constantes do activo social é de cinco mil euros e encontra-
-se representado por uma quota de igual valor nominal pertencente à
única sócia Restelo Imobiliária Portuguesa � RIP, S. A.

ARTIGO 4.º

A sociedade obriga-se com a assinatura de um gerente.
E designação de gerente:
Gerente designado: Gonçalo Maria de Vasconcelos Lima Nogueira

Simões, casado, Rua de Rodrigues Cabrilho, 3, 7.º, direito, Lisboa.

Mais certifica que o texto que se segue é transcrição da inscrição
acima referida:

06 � Averbamento n.º 1, apresentação n.º 08/030102.
Cessação de funções do gerente Bernardo Fernando Ribeiro Ferrei-

ra, por ter renunciado em 2 de Dezembro de 2004.

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

Está conforme o original.

26 de Outubro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Olívia de
Sousa Rebelo. 2001028393

QUARESMA & SAAVEDRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 36 848/660618; identificação de pessoa colectiva n.º 500452636;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 18 e inscrição n.º 22.

Certifico que foi registada a alteração do contrato quanto aos arti-
gos 3.º e 4.º da sociedade em epígrafe, os quais passam a ter a seguinte
redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos demais
valores constantes do activo social, é de cinco mil euros e encontra-
-se representado por duas quotas iguais, do valor nominal de dois mil
e quinhentos euros, uma na titularidade de cada um dos sócios Rosália
Virgínia Fernandes Maia e ALNILAM � Sociedade Imobiliária, S. A.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade e a sua representação fica a cargo de
um ou mais gerentes designados em assembleia geral, por períodos de
um ano e será ou não remunerada conforme for também deliberado.
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2 � Ficam desde já nomeados gerentes a sócia Rosália Virgínia
Fernandes Maia e as não sócias Isabel Maria Rodrigues Loureiro, na-
tural de Salgueiro, Fundão, divorciada, residente na Praceta de Man-
sanbá, 4, 3.º-T, na Cruz de Pau, Amora, Seixal e Marina de Praetere
Carrilho, natural de São Sebastião da Pedreira, Lisboa, solteira, mai-
or, residente na Rua de Castilho, 20, 3.º, Lisboa.

3 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos é
necessário a intervenção conjunta de dois gerentes.

Mais certifica para efeitos de publicação que o texto que se segue
é transcrição da inscrição acima referida:

18 � Averbamento n.º 1, apresentação n.º 10/040617.
Cessação de funções dos gerentes Maria Manuela Pires Soares Rus-

sano Teixeira e Bruno Miguel Soares Teixeira, por terem renunciado
em 21 de Maio de 2004.

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

Está conforme o original.

25 de Outubro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Olívia de
Sousa Rebelo. 2005459330

MARIA, MARIA & JOSÉ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 19 714; identificação de pessoa colectiva n.º 500724180;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 03 e inscrição n.º 12; números e
data das apresentações: 11 e 13/040607.

Certifico que foi registada a alteração do contrato quanto aos arti-
gos 3.º e 5.º, da sociedade em epígrafe, os quais passam a ter a seguin-
te redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado é de catorze mil novecen-
tos e sessenta e três euros e noventa e três cêntimos e corresponde à
soma de duas quotas, uma no valor nominal de catorze mil oitocen-
tos e sessenta e três euros e noventa e três cêntimos pertencente à
sócia Maria Rosa Coelho Figueiras e outra no valor nominal de cem
euros pertencente ao sócio Manuel Francisco Rendeiro Nobre.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
vier a ser deliberado em assembleia geral, pertence a sócios e a não
sócios.

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

3 � Fica desde já nomeada gerente a sócia Maria Rosa Coelho
Figueiras.

Certifica que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

03 � Averbamento n.º 1, apresentação n.º 11/20040607.
Cessão de funções de gerentes de Maria Flor Duarte Lopes Batista

Ribeiro e de Maria de Fátima Duarte Lopes Batista Ferreira Gonçal-
ves por renúncia em 2 de Setembro de 2003.

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

Está conforme o original.

22 de Outubro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2006556274

MARQUES & ALMEIDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 19 991; identificação de pessoa colectiva n.º 500539936;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 01 e inscrição n.º 11; números e
data das apresentações: 09 e 10/040622.

Certifico que foi registada a alteração do contrato quanto aos arti-
gos 3.º e 6.º, da sociedade em epígrafe, os quais passam a ter a seguin-
te redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente subscrito e realizado em dinheiro é
de cinco mil novecentos e oitenta e cinco euros e cinquenta e cinco
cêntimos, e está dividido nas seguintes quotas: uma quota do valor

nominal de mil quatrocentos e noventa e seis euros e trinta e nove
cêntimos, pertencente a Joaquim Manuel Bárbara Guerreiro; uma quota
do valor nominal de mil quatrocentos e noventa e seis euros e trinta
e nove cêntimos, pertencente a José Maximino Ramos; uma quota
do valor nominal de mil quatrocentos e noventa e seis euros e trinta
e nove cêntimos, pertencente a José Alves Pereira; uma quota do
valor nominal de mil cento e noventa e sete euros e onze cêntimos
(quota esta bem do seu dissolvido casal) e outra de duzentos e noven-
ta e nove euros e vinte e sete cêntimos, ambas pertencentes a Manu-
el Dias Pereira.

ARTIGO 6.º

A gerência da sociedade fica a cargo de todos os sócios já nomea-
dos gerentes, sendo necessária a assinatura conjunta de dois gerentes
para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contrato.

Certifica que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

01 � Averbamento n.º 2, apresentação n.º 09/040622.
Cessação de funções do gerente José Antunes por ter renunciado

em 22 de Março de 2004.

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

Está conforme o original.

22 de Outubro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2004314788

PASTELARIA PARIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 20 059; identificação de pessoa colectiva n.º 500557276;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 35, averbamento n.º 2 à inscri-
ção n.º 31 e inscrição n.º 43; números e data das apresentações:
08, 10, 11/040611.

Certifico que foi registada a alteração do contrato quanto ao arti-
go 5.º da sociedade em epígrafe, o qual passa a ter a seguinte redac-
ção:

ARTIGO 3.º

A sociedade poderá adquirir livremente participações noutras
sociedades, mesmo que estas tenham objecto diverso do seu e inte-
grar agrupamentos complementares de empresas, constituir associ-
ações em participações e consórcios.

ARTIGO 4.º

O capital social é de cem mil euros, integralmente realizado em
dinheiro e nos demais bens e valores constantes da escrituração social
e acha-se dividido em três quotas: duas iguais, do valor nominal de
quarenta mil euros, uma de cada um dos sócios António dos Santos
Pereira e José Caniço e uma do valor nominal de vinte mil euros do
sócio Mariano Gomes Fernandes.

ARTIGO 5.º

1 � Poderão ser exigidas prestações suplementares de capital até
ao montante de duzentos mil euros, mediante deliberação tomada por
unanimidade em assembleia geral.

2 � Poderão ser feitos suprimentos à sociedade nas condições a
estabelecer em assembleia geral.

ARTIGO 7.º

1 � A administração e representação da sociedade pertencem aos
gerentes que forem eleitos em assembleia geral.

2 � A gerência será ou não remunerada conforme for deliberado
pelos sócios em assembleia geral.

3 � Ficam desde já designados gerentes os sócios.
4 � A sociedade obriga-se com assinatura de dois gerentes.
5 � A sociedade não pode prestar garantias reais ou pessoais a

dívidas de outras entidades, salvo se nisso tiver justificado interesse
próprio ou se se tratar de sociedade em relação de domínio ou de
grupo.

Certifica que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida.

35 � Averbamento n.º 1, Of. apresentação n.º 08/040611.
Cessação de funções do gerente José Casimiro Vilares Terêncio por

ter renunciado em 6 de Janeiro de 2004.
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31 � Averbamento n.º 2, apresentação n.º 10/040611.
Cessação de funções dos gerentes Henrique Martins Coelho e José

Martins Mendes por terem renunciado em 6 de Janeiro de 2004.

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

Está conforme o original.

22 de Outubro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2005821071

CONSULTÓRIO DE PATOLOGIA CLÍNICA
CLINILAB, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 48 791; identificação de pessoa colectiva n.º 500430853; ins-
crição n.º 22; número e data da apresentação: 01/040414.

Certifico que foi registada a alteração do contrato quanto aos arti-
gos 1.º, § único, 2.º, 3.º, 6.º, 7.º, 8.º, 9.º e 11.º da sociedade em epígra-
fe, os quais passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

§ único. A sociedade, por prévia deliberação, pode instalar labora-
tórios ou postos de colheita onde lhe parecer conveniente.

ARTIGO 2.º

A duração da sociedade é por tempo indeterminado e o seu objecto
é o exercício de actividade médica de análises clínicas e hormonais,
bem como de outras actividades de saúde humana.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro e nos demais
valores constantes da escrituração é de sete mil quatrocentos e oiten-
ta e um euros e noventa e oito cêntimos e encontra-se dividido em
duas quotas, uma no valor de seis mil setecentos e trinta e três euros
e setenta e oito cêntimos pertencente à sócia DURRIDIA � Socie-
dade Gestora de Participações Sociais, S. A., e uma do valor de sete-
centos e quarenta e oito euros e vinte cêntimos pertencente ao sócio
Manuel António de Matos Pina de Carvalho.

ARTIGO 6.º

A sociedade pode amortizar ou adquirir, pelo seu valor nominal,
qualquer quota que seja arrestada, onerada, doada ou cedida sem con-
sentimento prévio da sociedade.

ARTIGO 7.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não conforme for
deliberado, será exercida por um ou mais gerentes, eleitos em assem-
bleia geral.

2 � Para obrigar a sociedade, é suficiente a assinatura de um ge-
rente, ou de um procurador nos termos do respectivo mandato.

ARTIGO 8.º

A convocação das assembleias gerais far-se-á por carta registada
com aviso de recepção com, pelo menos, 15 dias de antecedência,
quando a lei não prescreva outras formalidades e prazos.

ARTIGO 9.º

Os lucros líquidos anuais, depois de retirada a percentagem para o
fundo de reserva legal, serão distribuídos pelos sócios, se de outra
forma não for decidido em assembleia geral.

ARTIGO 11.º

No caso de falecimento de algum sócio, a sociedade continuará com
os herdeiros, que nomearão um representante enquanto a quota esti-
ver indivisa.

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

Está conforme o original.

26 de Outubro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2006346024

MERCEARIA ESTRELA DOURO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 27 114; identificação de pessoa colectiva n.º 500478031;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 01 e inscrições n.os 05 e 08; nú-
meros e data das apresentações: 36, 39, 40/040604.

Certifico que foi registado o aumento e redenominação do capital
de 400 000$, para € 5000 tendo os artigos 3.º e 5.º, da sociedade em
epígrafe, os quais passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado, 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 Jeró-
nimo António Lameiras Ralheta e Joana Rita Piedade Direitinho
Ralheta.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, pertence ao sócio Jerónimo António
Lameiras Ralheta, que fica desde já nomeado gerente.

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

Certifica que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Averbamento n.º 1, apresentação n.º 39/040604.
Cessação de funções do gerente Moisés Antunes por ter renuncia-

do em 4 de Março de 2004.

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

Está conforme o original.

25 de Outubro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2006569651

COSTANZO & NUNES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 28 069; identificação de pessoa colectiva n.º 500489700; ins-
crição n.º 09; número e data da apresentação: 39/040510.

Certifico que foi registada a alteração do contrato quanto aos arti-
gos 2.º e 4.º, da sociedade em epígrafe, os quais passam a ter a seguin-
te redacção:

ARTIGO 2.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro e nos demais
bens da escrita, é de cinco mil euros, dividido em duas quotas iguais de
dois mil e quinhentos euros, uma de cada sócio.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade pertence a todos os sócios, a eleger em
assembleia geral, ficando desde já nomeados gerentes os sócios Tiago
David Calado Rodrigues e Maria João Pereira da Silva Rodrigues, bas-
tando a assinatura de um gerente para obrigar a sociedade em todos
os seus actos e contratos.

Mantêm em vigor tudo o mais que da escritura rectificada consta,
ratificando-a em tudo o mais.

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

Está conforme o original.

25 de Outubro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2006462768

MÁRIO J. HENRIQUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 28 517; identificação de pessoa colectiva n.º 500471312;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 08 e inscrição n.º 10; números e
data das apresentações: 06 e 07/040625.
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Certifico que foi registada a alteração do contrato quanto ao arti-
go 4.º, n.º 1, da sociedade em epígrafe, o qual passa a ter a seguinte
redacção:

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e administração da sociedade, bem como a sua
representação em juízo ou fora dele, activa e passivamente, dispensa-
da de caução e com ou sem remuneração, consoante for deliberado
em assembleia geral, fica a cargo do sócio Celestino Pais Baptista, já
nomeado gerente, e da sócia Maria de Lurdes da Conceição Pimenta
Batista, que fica, desde já, também nomeada gerente.

2 � (Mantém-se.)
3 � (Mantém-se.)

Certifica que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Averbamento n.º 1, apresentação n.º 06/040625.
Cessação de funções da gerente Hélia da Conceição Pais Pereira,

por renúncia em 3 de Junho de 2004.

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

Está conforme o original.

25 de Outubro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2006578359

CENTRUM � FOMENTO TÉCNICO INDUSTRIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 26 946; identificação de pessoa colectiva n.º 500504024; ins-
crição n.º 08; número e data da apresentação: 17/040525.

Certifico que foi registado o reforço do capital de € 49 879,80 para
€ 50 000 tendo os artigos 3.º e 4.º ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

1 � A sociedade tem por objecto a execução de limpezas e manu-
tenção industriais o comércio de produtos químicos e de outros pro-
dutos e equipamentos industriais e ainda o comércio de agências e
representações.

2 � Ainda no âmbito do objecto social e por deliberação da gerên-
cia, a sociedade poderá associar-se em agrupamentos complementa-
res de empresas, agrupamentos europeus de interesse económico e em
consórcios, bem como adquirir e alienar participações ou participar
na constituição de outras sociedades, qualquer que seja o seu objecto,
mesmo que reguladas por leis especiais e ainda fazer a gestão da sua
carteira de títulos.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado, é de cinquenta mil euros
e corresponde à soma de três quotas, uma no valor nominal de trinta
mil oitocentos e vinte e oito euros e vinte cêntimos e, outra de de-
zanove mil e cinquenta e um euros e sessenta cêntimos, pertencentes
ao sócio João Paulo Martins Mourato, e outra de cento e vinte euros
e vinte cêntimos, pertencente à sócia Maria Cristina Seabra de Al-
meida Freire.

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

Está conforme o original.

25 de Outubro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2006568329

M. PEREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 27 070; identificação de pessoa colectiva n.º 500470839; ins-
crição n.º 09; número e data da apresentação: 44/040622.

Certifico que foi registada a alteração do contrato quanto aos arti-
gos 4.º, 5.º, 6.º, 7.º, 8.º, 9.º, 10.º, 11.º e 12.º, da sociedade em epígra-
fe, os quais passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos demais
bens e valores constantes da escrituração social, é de seis mil euros, e
corresponde à soma de seis quotas, iguais, do valor nominal de mil
euros, cada uma, tituladas duas em nome de cada um dos sócios.

ARTIGO 5.º

1 � A cessão total ou parcial de quotas a não sócios depende sem-
pre do consentimento da sociedade.

2 � Nas cessões onerosas a sociedade em primeiro lugar, e os só-
cios não cedentes em segundo, gozam do direito de preferência.

ARTIGO 6.º

1 � A administração e representação da sociedade pertencem aos
gerentes que forem eleitos em assembleia geral.

2 � A gerência será ou não remunerada conforme foi deliberado
pelos sócios em assembleia geral.

3 � São gerentes a sócia Paula Cristina Pereira Guimarães Cardo-
so de Carvalho e a não sócia Maria Odete Pereira Nunes Maximino.

4 � A sociedade obriga-se mediante a intervenção de um gerente.
5 � A gerência pode deslocar a sede social dentro do mesmo con-

celho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 7.º

1 � Poderão ser exigidas prestações suplementares até ao montan-
te de dez mil euros, mediante deliberação tomada por unanimidade.

2 � Poderão ser feitos suprimentos à sociedade nas condições a
estabelecer em assembleia geral.

ARTIGO 8.º

A sociedade poderá adquirir livremente participações noutras socie-
dades, mesmo que estas tenham objecto diverso do seu e integrar
agrupamentos complementares de empresas, constituir associações em
participação e consórcios.

ARTIGO 9.º

1 � A sociedade poderá amortizar quotas nos seguintes casos:
a) Com o consentimento do seu titular;
b) Ocorrendo penhora, arrolamento ou arresto, ou quando, por

qualquer motivo, se deva proceder à arrematação ou adjudicação judi-
cial da quota;

c) Se ocorrer o falecimento do seu titular;
d) Por falência do seu titular;
e) Por exclusão do seu titular;
f) Se a quota for cedida sem o consentimento de sociedade sendo

este devido;
g) Em caso de partilha da quota, por divórcio ou separação de bens

se esta não for adjudicada ao respectivo titular.
2 � Se a lei não dispuser imperativamente de modo diverso, nos

casos previstos nas alíneas b), c), d) e g) a amortização será efectu-
ada pelo valor que para a quota amortizada resultar de balanço espe-
cial organizado para o efeito, e nos casos previstos nas alíneas e) e f),
a contrapartida da amortização será igual ao valor nominal da quota.

3 � A quota amortizada figurará no balanço como tal, e, posterior-
mente, por deliberação dos sócios, poderão, em sua substituição, ser
criadas uma ou mais quotas destinadas a ser cedidas a um ou a alguns
sócios ou a terceiros.

ARTIGO 10.º

A convocação da assembleia geral compete a um gerente e deve
ser feita por meio de carta registada, com aviso de recepção, dirigida
a cada um dos sócios, e expedida com a antecedência mínima de
15 dias, a não ser que a lei exija outras formalidades ou estabeleça
prazo mais longo.

ARTIGO 11.º

A representação voluntária dos sócios nas assembleias gerais pode
ser confiada a quem estes entenderem.

ARTIGO 12.º

Além da reserva legal, a assembleia gerai poderá criar as reservas
que entender convenientes ao desenvolvimento dos negócios sociais.

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

Está conforme o original.

25 de Outubro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2007495406

PEREIRA & ASSUNÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 35 376/641118; identificação de pessoa colectiva
n.º 500214972; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 20 e inscrição
n.º 22; número e data da apresentação: 32 e 33/040706.
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Certifico que foi registada a alteração do contrato quanto aos arti-
gos 2.º e n.º 3 do artigo 4.º, da sociedade em epígrafe, os quais passam
a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinquenta
mil euros e corresponde à soma das seguintes quotas: uma do valor
nominal de dezassete mil e quinhentos euros pertencente ao sócio
Rogério Rodrigues Pereira; uma do valor nominal de dezassete mil e
quinhentos euros pertencente à sócia Judite Leitão de Sousa; uma do
valor nominal de dez mil euros pertencente ao sócio Manuel Catari-
no Miranda; e uma do valor nominal de cinco mil euros pertencente
ao sócio Pedro Manuel Pereira da Assunção.

ARTIGO 4.º

1 � (Mantém-se.)
2 � (Mantém-se.)
3 � A gerência da sociedade fica a cargo do sócio Rogério Rodri-

gues Pereira, já nomeado gerente, e do sócio Manuel Catarino Miran-
da, que desde já fica nomeado gerente.

Mais certifica que o texto que se segue é transcrição da inscrição
acima referida.

20 � Averbamento n.º 1, apresentação n.º 32/040706.
Cessação de funções do gerente Pedro Manuel Pereira da Assun-

ção, por ter renunciado em 9 de Junho de 2004.

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

Está conforme o original.

25 de Outubro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Olívia de
Sousa Rebelo. 2005799351

CETAUTO � CENTRO TÉCNICO AUTOMÓVEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 40 141/680913; identificação de pessoa colectiva
n.º 500062897; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 03, averbamento
n.º 2 à inscrição n.º 01 e inscrição n.º 08; números e data das apre-
sentações: 09, 10 e 11/040520.

Certifico que foi registada a alteração do contrato quanto aos arti-
gos 2.º, 3.º e 5.º, da sociedade em epígrafe, os quais passam a ter a
seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste na indústria de transportes em automó-
veis de aluguer, com ou sem condutor, garagem, estação de serviço
com oficina de reparação de automóveis e recolha dos mesmos, bem
como a compra e venda de automóveis.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de cinco
mil novecentos e oitenta e cinco euros e cinquenta e oito cêntimos
e corresponde à soma de duas quotas iguais no valor nominal de dois
mil novecentos e noventa e dois euros e setenta e nove cêntimos
cada, uma de cada um dos sócios Patrícia Veríssimo Batista e Cândido
Manuel Joaquim Cardoso Pinto.

ARTIGO 5.º

A administração e representação da sociedade, com ou sem remu-
neração conforme for deliberado em assembleia geral, competem à
gerente Patrícia Veríssimo Batista, sendo suficiente a sua assinatura
para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos.

Certifica que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

03 � Averbamento n.º 1, of. apresentação n.º 09/040520.
Cessação de funções do gerente António Avelar Duarte por renún-

cia em 28 de Abril de 2004.
01 � Averbamento n.º 2, apresentação n.º 10/040520.
Cessação de funções de gerente de Cândido Manuel Joaquim Cardo-

so Pinto, por renúncia em 28 de Abril de 2004.

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

Está conforme o original.

25 de Outubro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Olívia de
Sousa Rebelo. 2006482750

M. F. SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 16 804; identificação de pessoa colectiva n.º 500172587;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 01 e inscrições n.os 05 e 06; nú-
meros e data das apresentações: 41, 42, 43/031021.

Certifico que foi registada a alteração do contrato quanto ao arti-
go 7.º, da sociedade em epígrafe, o qual passa a ter a seguinte redac-
ção:

ARTIGO 7.º

A gerência e administração da sociedade e a sua representação em
juízo e fora dele activa e passivamente, fica a cargo de dos gerentes,
eleitos em assembleia geral.

§ único. Para obrigar a sociedade são necessárias as assinaturas de
dois gerentes.

Certifica que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Averbamento n.º 2, apresentação n.º 41/031021.
Cessação de funções do gerente Manuel Antunes Dinis Lopes, por

ter renunciado em 3 de Outubro de 2003.
Apresentação n.º 43/031021.
Nomeação de gerentes, por deliberação de 13 de Outubro de 2003:
Cláudia Antunes Diniz Lopes, solteira, maior, Avenida de 25 de

Abril, 722, Edifício Sol, bloco B, 1.º, esquerdo, Cascais.
Jawa Ricardo Antunes Diniz Lopes, solteira, maior, Rua da Bela-

vista, 45, apartamento I, Cascais.

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

Está conforme o original.

22 de Outubro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2005068497

M. GRANGEIO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 12 748/031008; identificação de pessoa colectiva
n.º 506703282; inscrição n.º 01; número e data da apresentação:
34/031008.

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

Maria do Carmo Ravara Caldeira Castel-Branco Cary Frade Gran-
geio, casada com Pedro de Aguiar Frade Grangeio, sob o regime de
separação de bens, natural da freguesia de São Sebastião da Pedreira,
concelho de Lisboa, residente na Rua das Chagas, 16, rés-do-chão,
esquerdo, em Lisboa, contribuinte fiscal n.º 123472830.

1.º

A sociedade adopta a firma M. Grangeio, Unipessoal, L.da, e tem a
sua sede na Rua das Chagas, 16, rés-do-chão, esquerdo, freguesia da
Encarnação, concelho de Lisboa.

2.º

O objecto social consiste na prestação de serviços de intermedia-
ção na compra e venda de equipamentos e veículos; compra e venda
de equipamentos e veículos; consultadoria económica e financeira;
serviços de agenciamento na intermediação de operações de compra
e venda de veículos; soluções para aquisição de equipamentos indus-
triais, agrícolas de transporte e administrativo.

§ único. Pode a sociedade em qualquer momento, livremente subs-
crever ou adquirir, alienar ou onerar participações de qualquer espécie
em sociedades com objecto social idêntico ou diferente do seu, em
sociedades reguladas por leis especiais e em agrupamentos comple-
mentares de empresas, ficando-lhe todavia, vedada a participação
noutras sociedades unipessoais por quotas.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros e representado por uma quota daquele valor pertencente à
sócia única, Maria do Carmo Ravara Caldeira Castel-Branco Cary Frade
Grangeio.

4.º

1 � A gerência da sociedade e a sua representação em juízo ou
fora dele, ficam a cargo de um ou mais gerentes, a nomear em assem-
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bleia geral, bastando uma assinatura para obrigar validamente a socie-
dade em quaisquer actos e contratos.

2 � Fica, desde já, nomeada gerente a sócia, Maria do Carmo Ravara
Caldeira Castel-Branco Cary Frade Grangeio.

3 � A sócia única e a sociedade ficam autorizados a celebrar quais-
quer negócios jurídicos entre si, os quais, sem prejuízo da forma legal,
deverão observar a forma escrita.

5.º

Devem ser consignadas em acta as decisões do sócio único relati-
vas a todos os actos para os quais, nas sociedades por quotas em re-
gime de pluralidade de sócios, a lei determine a tomada de delibera-
ções em assembleia geral.

Está conforme o original.

21 de Outubro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2002452180

CODEWERE � CONSULTORIA, DESENVOLVIMENTO
E SOFTWARE, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 12 796; identificação de pessoa colectiva n.º 503891797; ins-
crições n.os 11 e 12; números e data das apresentações: 39 e 40/
040519.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Apresentação n.º 39/040519.
Nomeação dos órgãos sociais, por deliberação de 30 de Abril de

2003, para o triénio de 2003-2005:
Conselho de administração � presidente: Rui Jorge da Silva Vala,

Rua de Helena Félix, 7, 3.º, direito, Lisboa; Paulo José Sousa da Silva,
casado, Urbanizacão de Massamá Norte, lote 82, 5.º-B, Belas; Paulo
João Fernandes Catroga Inez, casado, Rua do Professor Mário de
Albuquerque, 3-D, Lisboa.

Fiscal único � Gonçalves Roberto, Ribeiro Graça & Associados,
SROC, Rua de Anchieta, 5, 3.º, Lisboa; Maria Manuela Ribeiro da
Graça, Rua de Agostinho Neto, 27, 3.º-C, Lisboa, ROC, suplente.

Certifica que foi registada a alteração do contrato quanto ao arti-
go 19.º, da sociedade em epígrafe, o qual passa a ter a seguinte redac-
ção:

ARTIGO 19.º

Forma de obrigar: pela assinatura do presidente do conselho de
administração ou de um mandatário.

Está conforme o original.

21 de Outubro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2007287960

MANSION AND MANSION � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 12 884/031211; identificação de pessoa colectiva
n.º 506776174; inscrição n.º 01; número e data da apresentação:
42/031211.

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

Periton Holdings Limited, pessoa colectiva n.º 980287154, com
sede em Suite 2B, Mansion House, 143 Main Street, Gibraltar.

ARTIGO 1.º

Da denominação e do tipo social

A sociedade adopta a denominação Mansion And Mansion � Socie-
dade Imobiliária Unipessoal, L.da, e o tipo de sociedade unipessoal por
quotas, regulada pela lei portuguesa das sociedades.

ARTIGO 2.º

Objecto social

A sociedade tem como objecto social a administração e comércio
imobiliário, nomeadamente compra, venda e arrendamento de imó-
veis.

ARTIGO 3.º

Sede, delegação, sucursais e áreas de intervenção

A sede social é Quinta do Lavrado, lote A2, 2.º-B, freguesia de São
João, concelho de Lisboa, podendo a gerência deslocar a sede dentro
do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e abrir delegações e
sucursais, onde considerar conveniente para o desenvolvimento dos
negócios sociais.

ARTIGO 4.º

Capital social

O capital é de cinco mil euros e está integralmente realizado em
dinheiro e representado por uma única quota pertencente à única sócia
Periton Holdings Limited.

ARTIGO 5.º

Duração

A sociedade dura por tempo indeterminado a partir da data da es-
critura.

ARTIGO 6.º

Da gerência

A sociedade é administrada por um ou dois gerentes nomeados pela
sócia única.

ARTIGO 7.º

Aumento de capital

A sócia única pode deliberar aumentar o capital social por novas
entradas em dinheiro.

ARTIGO 8.º

Ano social

O ano social coincide com o ano civil, encerrando-se as contas e
o balanço com referência a 31 de Dezembro.

ARTIGO 9.º

Distribuição dos lucros

Os lucros líquidos do exercício, depois de deduzida a percentagem
da reserva legal, terão a aplicação que for deliberada pela sócia única.

ARTIGO 10.º

Normas supletivas e foro

Em tudo o que não estiver previsto neste estatuto rege a lei co-
mercial portuguesa e supletivamente o direito civil.

Está conforme o original.

21 de Outubro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2007287978

PORTUGAL ORIGINAL � INTERCÂMBIO CULTURAL,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 12 895; identificação de pessoa colectiva n.º 504219510; ins-
crição n.º 02; número e data da apresentação: 10/031217.

Certifico que foi registado o reforço do capital de 400 000$ para
€ 5001 tendo o artigo 1.º, 3.º, 4.º e 5.º ficado com a seguinte redac-
ção:

1.º

A sociedade adopta a firma, Portugal Original � Intercâmbio
Cultural, L.da, e tem a sua sede na Rua do Padre Luís Aparício, 11,
6.º-C, freguesia de Coração de Jesus, concelho de Lisboa.

3.º

O capital social é de cinco mil e um euros, está integralmente re-
alizado em dinheiro e outros valores, conforme escrituração e corres-
ponde à soma de três quotas do valor nominal de mil seiscentos e
sessenta e sete euros cada, pertencendo uma a cada sócio.

4.º

1 � A gerência da sociedade fica a cargo de todos os sócios, já
nomeados gerentes.

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

3 � A sociedade poderá constituir mandatários para a prática de
determinados actos ou categorias de actos.
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5.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capi-
tal até ao dobro do capital social.

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

Está conforme o original.

21 de Outubro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2004339381

CLASSE, INCENTIVOS E TURISMO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 03792; identificação de pessoa colectiva n.º 502214538; ins-
crição n.º 28; número e data da apresentação: 50/040329.

Certifico que foi registado o reforço do capital de € 499 000 para
€ 1 045 320,17 tendo os artigos 4.º e 27.º ficado com a seguinte re-
dacção:

ARTIGO 4.º

O capital social é de um milhão e quarenta e cinco mil trezentos e
vinte euros e dezassete cêntimos, integralmente subscrito e realizado
e correspondente a duzentas e nove mil quatrocentas e oitenta e três
acções, com o valor nominal de quatro euros e noventa e nove cên-
timos cada uma.

ARTIGO 27.º

O ano estatutário não coincide com o ano civil e tem início a 1 de
Março e termo a 28 de Fevereiro ou 29 de Fevereiro de cada ano
civil, consoante se trate, respectivamente de um ano comum ou bis-
sexto. Os lucros líquidos neles apurados, depois de retirados cinco por
cento para fundo de reserva legal e de constituídos os fundos que se
considerarem necessários, serão distribuídos pelos accionistas na pro-
porção das suas acções ou noutra em que acordem.

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

Está conforme o original.

21 de Outubro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2005437867

PORTOFÓLIO IMOBILIÁRIA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 12 703; identificação de pessoa colectiva n.º 506614280;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 02 e inscrição n.º 03; números e
data da apresentação: 56 e 57/040615.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Averbamento n.º 1, apresentação n.º 56/040615.
Cessação de funções dos gerentes Pedro Javier Rodero Zazo e Daniel

Angel Rodrigues Olay por terem renunciado em 24 de Março de 2004.

Mais certifica que foi registada a alteração do contrato quanto aos
artigos 6.º, n.º 1, e 11.º, n.º 5, da sociedade em epígrafe, o qual passa
a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 6.º

Prestações suplementares e suprimentos

1 � Poderão ser exigidas prestações suplementares até ao mon-
tante global de vinte e cinco milhões de euros.

2 � ................................................................................................

ARTIGO 11.º

Gerência

A sociedade obriga-se perante terceiros com a assinatura do geren-
te único, ou, havendo mais de um gerente, pela intervenção de dois
gerentes ou de um gerente e um procurador, ou ainda com a assinatu-
ra de um ou dois procuradores nos termos dos respectivos mandatos.

Mais certifica que foram depositados na pasta respectiva, os docu-
mentos referentes à prestação de contas do ano de 2003.

Está conforme o original.

21 de Outubro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2007287986

PADARIA LISBOA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 15 396; identificação de pessoa colectiva n.º 500540632;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 07 e inscrição n.º 14; números e
data das apresentações: 13 e 14/040707.

Certifico que foi registada a alteração do contrato quanto aos arti-
gos 2.º e 3.º, da sociedade em epígrafe, os quais passam a ter a seguin-
te redacção:

ARTIGO 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
euro cada uma, pertencendo uma a cada uma das sócias Maria Amélia
de Matos Morais Cabral Martins e Maria da Graça Matos Morais Se-
verino de Melo.

ARTIGO 3.º

A gerência da sociedade com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, pertence às sócias Maria Amélia de
Matos Morais Cabral Martins e Maria da Graça Matos Morais Seve-
rino de Melo, que desde já ficam nomeadas gerentes.

§ único. A sociedade obriga-se com a intervenção de dois gerentes.

Certifica que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Averbamento n.º 1, apresentação n.º 13/040707.
Cessação de funções do gerente, Antônio Simões Morais por ter

renunciado em 16 de Outubro de 2003.

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

Está conforme o original.

22 de Outubro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2006579711

CME ÁGUAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 12 752/031009; identificação de pessoa colectiva
n.º 506626091; inscrição n.º 01; número e data da apresentação:
36/031009.

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

ARTIGO 1.º

Firma

A sociedade adopta a denominação de CME Águas, S. A.

ARTIGO 2.º

Sede e representações

A sociedade tem sede em Lisboa, na Rua de Alfredo Trindade, 4-A,
freguesia de Lumiar, podendo ser transferida para qualquer outro lo-
cal, nos termos da lei, por deliberação do conselho de administração.
Este órgão poderá igualmente, sem necessidade de deliberação dos só-
cios, abrir ou encerrar sucursais, filiais, delegações, agências, escritó-
rios ou quaisquer outras formas de representação, em Portugal ou no
estrangeiro.

ARTIGO 3.º

Objecto

A sociedade tem como objecto a indústria e ou prestação de servi-
ços relacionados por qualquer forma com o mercado da água, nome-
adamente:

a) A indústria e ou prestação de serviços de execução, manutenção
e exploração e operação de quaisquer instalações de água;

b) A indústria e ou prestação de serviços de exploração, operação
e gestão de sistemas de captação, tratamento e ou distribuição de água,
potável ou não, para consumo público ou outro;

c) A indústria e ou prestação de serviços de recolha, tratamento e
rejeição de efluentes de qualquer natureza;

d) A elaboração de estudos e projectos e prestação de serviços de
consultoria;

e) O comércio de equipamentos e produtos;
f) A indústria e ou prestação de serviços de saneamento básico, de

recolha, armazenagem, tratamento, transporte, valorização e elimi-
nação de resíduos líquidos, sólidos e urbanos, industriais, hospitalares,
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tóxicos e perigosos, bem como a exploração, operação, manutenção
e conservação dos respectivos serviços ou sistemas;

g) A indústria de construção civil e a execução de empreitadas e
fornecimentos de obras públicas e privadas.

ARTIGO 4.º

Duração

A duração da sociedade é por tempo indeterminado.

ARTIGO 5.º

Participação e associação

Mediante simples deliberação do conselho de administração, a socie-
dade poderá adquirir ou por qualquer forma participar no capital de
sociedades comerciais cujo objecto social seja igual ou diferente do
próprio, ou de sociedades reguladas por leis especiais e estabelecer ou
cessar a sua cooperação, duradoura ou importante com outras empre-
sas, nomeadamente sob a forma de consórcios, agrupamentos com-
plementares de empresas, ou qualquer outra forma de associação.

ARTIGO 6.º

Capital

O capital social é de cinquenta mil euros, representado por mil
acções no valor nominal de cinquenta euros cada uma, e encontra-se
integralmente subscrito e realizado.

ARTIGO 7.º

Aumentos de capital

O capital poderá ser aumentado uma ou mais vezes.

ARTIGO 8.º

Acções

1 � As acções serão nominativas ou ao portador, registadas ou não,
reciprocamente convertíveis dentro do âmbito que o conselho de
administração entender conveniente.

2 � Poderá haver títulos de uma, cinco, dez e cem acções.
3 � Os títulos são assinados por dois administradores, podendo sê-

-lo por meio de chancela.
4 � As despesas com o desdobramento dos títulos correrão por

conta dos accionistas que o requererem.

ARTIGO 9.º

Aquisição de acções próprias

1 � Se as acções forem arroladas, arrestadas, penhoradas ou ob-
jecto de qualquer outra apreensão judicial, a sociedade poderá adquiri-
-las, por deliberação do conselho de administração.

2 � As acções nessas condições, cuja aquisição tenha sido delibe-
rada pelo conselho de administração, serão pagas pela sociedade, pelo
seu valor nominal, acrescido da parte que às acções caiba nos fundos
de reserva, segundo o último balanço aprovado.

ARTIGO 10.º

Operações sobre acções próprias

A sociedade pode adquirir acções próprias até ao limite legalmente
fixado realizar sobre elas operações que se mostrem convenientes aos
interesse sociais, mediante deliberação do conselho de administração.

ARTIGO 11.º

Oneração de acções próprias

A oneração, por qualquer forma, e a constituição de usufruto sobre
as acções sociedade, depende do consentimento dos accionistas, pres-
tado em assembleia geral especialmente convocada para o efeito.

ARTIGO 12.º

Transmissão de acções

1 � A transmissão de acções entre sócios é livre.
2 � Na transmissão de acções a terceiros, a sociedade tem direito

de preferência em primeiro lugar, e os accionistas em segundo lugar,
na proporção das acções já detidas por cada um deles, nos termos e
formalidades previstos na presente cláusula para a prestação do con-
sentimento, pela sociedade, para a transmissão.

3 � A transmissão de acções a terceiros, onerosa, gratuita ou por
permuta, carece de prévio consentimento da sociedade, a ser presta-
do pelo seu conselho de administração.

4 � O accionista que pretender transmitir, por título gratuito ou
oneroso ou por permuta, parte ou a totalidade das suas acções, deverá
comunicar, por carta registada com aviso de recepção, ao presidente
do conselho de administração da sociedade essa sua intenção, identi-
ficando logo o transmissário, o número de acções a transmitir e a
respectiva categoria, o preço pretendido e condições de pagamento,
ou o valor atribuído, tratando-se de transmissão a título gratuito.

5 � O conselho de administração da sociedade pronunciar-se-á sobre
o pedido de consentimento, no prazo de 10 dias, contado da data da
recepção da carta a que se faz referência no antecedente n.º 2, ou de
15 dias contados da notificação do não pagamento do preço, e comu-
nicará a sua decisão ao transmitente, sendo livre a transmissão de
acções, se o conselho de administração não se pronunciar dentro dos
referidos prazos.

6 � No caso de a transmissão não ser autorizada pelo conselho de
administração da sociedade, deverá este fazer adquirir as acções por
outra pessoa, nas condições de preço e pagamento do negócio para
que foi solicitado o consentimento. Tratando-se de transmissão a tí-
tulo gratuito ou provando a sociedade que em qualquer dos casos an-
tes mencionados houve simulação de preço ou de condições, serão as
ditas acções adquiridas pelo valor nominal.

7 � O consentimento pode ser recusado, além de outros motivos
de interesse relevante da sociedade, por ser o transmissário das ac-
ções considerado inconveniente para esta.

8 � Todas as comunicações previstas neste artigo serão obrigato-
riamente feitas por carta registada com aviso de recepção, respecti-
vamente, para a sede da sociedade e para a morada indicada pelo
accionista transmitente, na carta referida no n.º 2 da presente cláusu-
la, sob pena de se terem por não efectuadas.

9 � O disposto na presente cláusula aplica-se à transmissão de
direitos de subscrição inerentes a um aumento de capital.

10 � A sociedade não reconhece, para efeito algum, as transmis-
sões de acções efectuadas sem observância do disposto na presente
cláusula.

11 � A transmissão de acções realizada em violação do disposto
na presente cláusula é considerada causa de amortização das acções
transmitidas, por título gratuito, oneroso ou por permuta, nos ter-
mos e de acordo com o procedimento previsto no artigo 13.º do pre-
sente contrato.

ARTIGO 13.º

Amortização de acções

1 � É permitida a amortização de acções, sem consentimento dos
seus titulares, nas seguintes condições:

a) Morte ou interdição de um accionista;
b) Extinção de um accionista que seja pessoa colectiva, por disso-

lução, liquidação, declaração de nulidade ou anulação do acto consti-
tutivo, ou qualquer outra causa;

c) Alteração na titularidade das participações sociais de um accio-
nista que seja pessoa colectiva que implique uma mudança de domínio
da mesma;

d) Cessação de pagamentos por um accionista ou início de qualquer
processo de recomposição ou reestruturação das suas dívidas com os
respectivos credores;

e) Transmissão, onerosa, gratuita ou por permuta, ou oneração de
acções a favor de terceiros em contravenção com o disposto nos
presentes estatutos;

f) Violação de acordos parassociais celebrados com outros accio-
nistas da sociedade.

2 � Compete à assembleia geral deliberar a amortização e fixar as
condições necessárias para que a operação seja efectuada.

3 � A deliberação referida no número anterior deverá ser tomada
no prazo de um ano a contar da ocorrência do facto que fundamenta
a amortização.

4 � A contrapartida da amortização será calculada com base no
valor nominal das acções a amortizar.

ARTIGO 14.º

Financiamento

Para desenvolver a sua actividade, a sociedade poderá recorrer às
seguintes fontes de financiamento:

a) Emissão de obrigações, em qualquer das modalidades, pela forma
e pelo modo legalmente admitido;

b) Obtenção de financiamento junto de instituições de crédito;
c) Crédito de fornecedores de materiais, produtos ou bens de capi-

tal;
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d) Outras modalidades de obtenção de recursos adequados às neces-
sidades, ou às conveniências da sociedade em matéria de custo ou de
prazo e legalmente permitidas.

ARTIGO 15.º

Aquisição de obrigações

Por deliberação do conselho de administração, poderá a sociedade
adquirir obrigações próprias ou alheias e realizar sobre elas as opera-
ções convenientes aos interesses sociais.

ARTIGO 16.º

Constituição da assembleia geral

1 � A assembleia geral é constituída pelos accionistas com direito
de voto e nelas devem estar presentes os membros do conselho de
administração e do conselho fiscal ou o fiscal único.

2 � Os obrigacionistas e os accionistas sem direito de voto não
poderão assistir às assembleias gerais.

ARTIGO 17.º

Direito de voto

1 � Tem direito de voto todo o accionista que desde o 15.º dia
anterior ao da reunião da assembleia geral, tenha averbadas como
propriedade sua nos livros de registo da sociedade ou, quando ao por-
tador não registadas, depositadas em seu nome nos cofres da socie-
dade ou em dossier de títulos junto de uma instituição de crédito uma
ou mais acções.

2 � A cada acção corresponde um voto.

ARTIGO 18.º

Mesa da assembleia geral

1 � A mesa da assembleia geral é composta por um presidente e
um secretário, eleitos de entre accionistas ou de entre pessoas estra-
nhas à sociedade.

ARTIGO 19.º

Convocatórias

1 � Os accionistas deliberam ou nos termos do artigo 54.º do Código
das Sociedades Comerciais ou em assembleias gerais regularmente
convocadas e reunidas, ou por convocatória remetida por carta acom-
panhada de protocolo aos accionistas com a antecedência de 20 dias
úteis.

2 � As assembleias gerais são convocadas pelo presidente da mesa
ou, na sua ausência ou impedimento, pelo secretário, e realizam-se na
sede da sociedade ou em qualquer outro local que for designado pelo
presidente da mesa.

3 � As assembleias gerais devem ser convocadas sempre que o
conselho de administração ou o conselho fiscal, ou o fiscal único, o
solicitem.

ARTIGO 20.º

Representação em assembleia geral

O accionista com direito a voto poderá fazer-se representar nas
assembleias gerais por qualquer outra pessoa, mediante simples carta,
dirigida ao presidente da mesa, entrada nos escritórios da sociedade
até quarenta e oito horas antes da data prevista para a realização da
assembleia.

ARTIGO 21.º

Quórum

1 � A assembleia geral poderá funcionar em primeira convocação
quando estejam presentes ou representados accionistas cujas acções
correspondam, pelo menos, a 40 % do capital social.

2 � A presença ou representação dos accionistas aos quais perten-
ça a maioria absoluta do capital será, todavia, exigida quando a as-
sembleia geral tenha sido convocada para:

a) Alteração ou reforma dos estatutos;
b) Transformação, fusão ou dissolução da sociedade;
c) Aumento, redução ou reintegração do capital;
d) Emissão de obrigações.
3 � Em segunda convocação, poderá a respectiva assembleia ge-

ral, ainda que tenha por objecto qualquer dos assuntos indicados no
número anterior, funcionar e deliberar validamente, seja qual for o
número dos accionistas presentes ou representados e o quantitativo
do capital a que as respectivas acções correspondam.

4 � Compete à assembleia geral o exercício de todas as atribui-
ções legais, assim como a designação de todos os corpos sociais e
respectiva remuneração, a qual poderá ser fixada numa percentagem

dos lucros, ou eleição da comissão de vencimentos, a aprovação ou
modificação do relatório do conselho de administração, balanço e
contas e o destino dos resultados apurados.

ARTIGO 22.º

Quórum deliberativo

Qualquer que seja a forma de votação, as deliberações serão obtidas
por maioria de votos, salvo disposição contrária dos estatutos ou de
lei imperativa.

ARTIGO 23.º

Suspensão e reinício dos trabalhos

Quando a assembleia esteja em condições legais de funcionar, mas
não seja possível, por qualquer outro motivo, dar-se início aos traba-
lhos ou, tendo-se-lhes dado início, eles não possam, por qualquer cir-
cunstância, concluir-se, esses trabalhos realizar-se-ão ou prosseguirão
nos dias, horas e locais que forem, no momento, indicados e anunci-
ados pelo presidente da mesa, sem que haja de observar-se qualquer
forma de publicação, lavrando-se de tudo a competente acta.

ARTIGO 24.º

Composição do conselho de administração

1 � A administração da sociedade será exercida por um conselho
de administração composto por um presidente e dois, quatro ou seis
vogais, conforme deliberado pela assembleia geral e designados por
esta, a qual indicará de entre eles o presidente.

2 � O presidente do conselho de administração terá voto de qua-
lidade.

ARTIGO 25.º

Competência do conselho de administração

1 � Compete ao conselho de administração exercer, em geral, os
mais amplos poderes de gestão e representação, representando a socie-
dade em juízo e fora dele, activa e passivamente, assim como prati-
car todos os actos tendentes à realização do objecto social e, em es-
pecial, sem excluir quaisquer outros que não estejam estritamente
atribuídos por lei imperativa a outros órgãos da sociedade:

a) Pedir a convocação de assembleias gerais;
b) Elaborar os relatórios e as contas anuais;
c) Deliberar sobre extensões ou reduções importantes da actividade

da sociedade e sobre modificações importantes na organização da
empresa;

d) Elaborar projectos de cisão, de fusão e de transformação da socie-
dade;

e) Instalar ou adquirir, manter, transferir ou encerrar instalações e
quaisquer outros estabelecimentos, com ou sem personalidade jurídica;

f) Providenciar sobre os seus membros, suas faltas e impedimentos;
g) Adquirir, alienar e onerar por qualquer forma bens móveis ou

imóveis bem como quaisquer direitos reais ou pessoais de gozo sobre
os mesmos;

h) Adquirir, alienar e onerar por qualquer forma acções e obriga-
ções próprias e praticar os mesmos actos relativamente a acções, partes
sociais ou obrigações de outras sociedades;

i) Negociar e celebrar quaisquer contratos de fornecimentos ou em-
preitadas de obras públicas e particulares, de concessão, e os demais que
forem indicados para o exercício da actividade e objecto social;

j) Apresentar propostas em concursos públicos e particulares;
k) Deliberar sobre participações em outras sociedades ou quaisquer

outras formas de associação;
l) Negociar e celebrar contratos de financiamento;
m) Contratar ou recrutar e demitir pessoal, fixar salários e as de-

mais condições de contratos laborais;
n) Depositar e levantar capitais em bancos e movimentar quais-

quer contas bancárias;
o) Tomar de arrendamento quaisquer locais, de natureza rústica ou

urbana, nomeadamente para habitação ou para fins comerciais ou
industriais;

p) Ajustar e liquidar contas com devedores e credores;
q) Confessar, desistir ou transigir em quaisquer acções, bem como

comprometer-se em árbitros;
r) Qualquer administrador pode fazer-se representar por outro ad-

ministrador numa reunião do conselho de administração, mediante
carta, dirigida ao respectivo presidente.

ARTIGO 26.º

Mandatários e procuradores

A sociedade pode, por deliberação do conselho de administração,
nomear mandatários ou estabelecer, por procuração outorgada por dois
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administradores, procuradores para a prática de actos ou de certa
categoria de actos.

ARTIGO 27.º

Reuniões do conselho de administração

1 � O conselho de administração reunirá sempre que convocado
pelo presidente ou por outros dois administradores.

2 � O conselho de administração poderá reunir com a periodici-
dade que entender adequada, podendo qualquer dos administradores
fazer-se representar por um outro, por simples carta dirigida ao pre-
sidente.

3 � As deliberações deverão ser sempre tomadas à pluralidade dos
votos dos presentes ou representados e, quando o número de votos
for par, o presidente terá voto de qualidade.

4 � As reuniões do conselho de administração realizar-se-ão nor-
malmente na sede social, podendo, todavia, quando o interesse social
o exigir, efectuar-se em qualquer outro local.

ARTIGO 28.º

Forma de obrigar a sociedade

1 � A sociedade obriga-se pela assinatura do presidente do conse-
lho de administração, ou pela assinatura de, pelo menos, dois admi-
nistradores.

2 � Qualquer administrador poderá obrigar a sociedade, caso lhe
tenham, para tanto, sido conferidos poderes pelo conselho de admi-
nistração e no limite desses poderes.

3 � O conselho de administração poderá ainda constituir manda-
tários, nos termos da lei, bem como, delegar no todo ou em parte, as
competências, os poderes, competência e a capacidade de representa-
ção social em um ou mais dos membros do conselho de administra-
ção.

ARTIGO 29.º

Fiscalização

A fiscalização de todos os negócios da sociedade incumbirá a um
fiscal único ou a um conselho fiscal, conforme for deliberado em
assembleia geral.

ARTIGO 30.º

Duração do mandato dos corpos sociais

A duração do mandato dos membros dos conselhos de administra-
ção e fiscal, incluindo os respectivos presidentes, ou o fiscal único,
assim como o presidente e o respectivo secretário da mesa geral, é de
três anos, sendo permitida a sua reeleição uma ou mais vezes, poden-
do esta duração ser alterada, para mais ou para menos, por simples
deliberação da assembleia geral.

ARTIGO 31.º

Designação de pessoas colectivas

Sendo escolhida para fazer parte do conselho de administração, do
conselho fiscal ou fiscal único uma pessoa colectiva, esta designará
uma pessoa singular que exercerá as funções em nome e representa-
ção da mandante.

ARTIGO 32.º

Remuneração dos membros dos corpos sociais

1 � Os membros do conselho de administração e do órgão de fis-
calização e os da mesa geral terão as remunerações que forem fixadas
por uma comissão de vencimentos constituída por três membros,
especialmente eleita para o efeito, de três em três anos, pela assem-
bleia geral, sendo permitida a reeleição, ou directamente pela assem-
bleia geral.

2 � A assembleia geral ou a comissão de vencimentos fixará, além
das remunerações mensais referidas no número anterior, eventuais
participações nos lucros líquidos a atribuir aos membros dos conse-
lhos de administração e fiscal e da mesa geral.

ARTIGO 33.º

Ano social e resultados

1 � O ano social é o civil.
2 � Os resultados constantes do balanço anual terão a aplicação

que a assembleia geral delibere, deduzidas as reservas legais.
3 � A assembleia geral poderá constituir os fundos que tiver por

convenientes, podendo a sociedade fazer adiantamentos por conta dos
lucros.

ARTIGO 34.º

Prestações acessórias

1 � Os accionistas, na proporção das acções de que forem titula-
res, poderão ser chamados a efectuar prestações acessórias de capital
a favor da sociedade, onerosas ou não, por uma ou mais vezes, até ao
montante que for aprovado em assembleia geral.

2 � As deliberações acerca da constituição de prestações acessóri-
as de capital a favor da sociedade devem ser aprovadas em assembleia
geral, na qual serão fixadas as condições de realização de tais presta-
ções, designadamente o montante, os accionistas que a elas ficam
obrigados, a sua onerosidade ou gratuitidade, o momento em que de-
verão ser efectuadas e a sua duração.

3 � A obrigatoriedade de constituição de prestações acessórias
apenas é aplicável aos accionistas que, nos termos do artigo anterior,
não votem desfavoravelmente a proposta em assembleia geral.

ARTIGO 35.º

Dissolução e liquidação

1 � A sociedade assume, nos termos do artigo 19.º do Código das
Sociedades Comerciais, todas as despesas derivadas da sua constitui-
ção, designadamente as de escritura, registos, bem como todos os custos
inerentes.

2 � Ficam desde já atribuídos a qualquer administrador da socie-
dade os poderes necessários para, nos termos e condições entendidos
por melhores, praticar todos os actos necessários e convenientes,
incluindo a celebração de contratos e de escrituras a que haja lugar,
diligenciar na regularização e instalação da sociedade.

Disposições transitórias

Ficam desde já designados, sem caução, os seguintes órgãos sociais
para o triénio 2003-2005:

Conselho de administração � presidente: José António dos Reis
Costa; vogais: João José Pedreira de Matos e Fernando José Garcia de
Ramos Taborda.

Fiscal único � João Manuel Baptista Gouveia, ROC; suplente:
António Pedro Coelho, ROC.

Mesa da assembleia geral � presidente: Margarida Sofia Ferreira
Costa Novais da Conceição Marques; secretário: Gabriela do Carmo
Santana Carmelo Rosa.

Está conforme o original.

21 de Outubro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2003127780

PONTE GADEA PORTUGAL � INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS E HOTELEIROS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 13 513/040803; identificação de pessoa colectiva
n.º 504845810; inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 12/
040803.

Certifico que foi registado o reforço do capital de 50 000 euros
para 10 000 000 euros, com alteração de todos os artigos do contra-
to com excepção do 4.º, tendo ficado com a seguinte redacção:

Contrato de sociedade

CAPÍTULO I

Denominação, sede e objecto

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de Ponte Gadea Portugal �
Investimentos Imobiliários e Hoteleiros, S. A.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Avenida da Liberdade, 180-E,
2.º, esquerdo, sala C, freguesia de São José, concelho de Lisboa.

2 � O conselho de administração pode deliberar deslocar a sede
dentro do concelho ou para concelho limítrofe, bem como deliberar
a abertura e encerramento de quaisquer sucursais, filiais, delegações,
agências, escritórios ou quaisquer outras formas de representação, em
Portugal ou no estrangeiro.
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ARTIGO 3.º

1 � A sociedade tem por objecto a detenção, manutenção, com-
pra e venda, arrendamento, comercialização, promoção, gestão e
administração de quaisquer bens imóveis e estabelecimentos hotelei-
ros, incluindo imóveis destinados à actividade hoteleira, de restaura-
ção e de recreio, habitação, comércio, centros comerciais ou outros,
bem como a prestação de serviços de apoio administrativo, contabi-
lístico e de gestão.

2 � Por deliberação do conselho de administração a sociedade
poderá subscrever ou adquirir participações em sociedades, consórcios
ou agrupamentos de empresas de objecto diferente do seu, bem como
em sociedades de responsabilidade ilimitada, desde que neste último
caso, detenha a maioria dos votos em assembleia geral.

ARTIGO 4.º

A Sociedade dura por tempo indeterminado, com início reportado
à data da sua constituição.

CAPÍTULO II

Capital social, prestações acessórias, acções
e obrigações

ARTIGO 5.º

1 � O capital social, inteiramente subscrito e realizado em dinhei-
ro, é de dez milhões de euros e está representado por dois milhões de
acções com o valor nominal de cinco euros cada uma.

2 � Nos aumentos de capital em dinheiro os accionistas gozam do
direito de preferência na subscrição de novas acções, excepto se tal
direito for reduzido ou suprimido mediante deliberação da assembleia
geral tomada nos termos da lei para um específico aumento.

3 � As acções serão ao portador ou nominativas, reciprocamente
convertíveis, e serão escriturais ou tituladas, sendo neste caso repre-
sentadas por títulos de uma, cinco, dez, cinquenta, cem, quinhentas,
mil, e múltiplos de mil.

4 � Os títulos representativos das acções serão assinadas por dois
administradores, podendo as assinaturas ser apostas por chancela ou
por quaisquer outros meios mecânicos ou informáticos.

ARTIGO 6.º

1 � A Sociedade poderá emitir acções preferenciais sem voto até
ao limite máximo previsto por lei, remíveis ou não, nomeadamente
pelo respectivo valor nominal ou valor superior, consoante o que for
deliberado pela assembleia geral aquando da respectiva emissão.

2 � A remissão terá lugar na data que a assembleia geral assim o
delibere.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá adquirir e alienar acções e obrigações próprias
nos termos e limites da lei.

ARTIGO 8.º

Mediante deliberação da assembleia geral a sociedade poderá emitir
qualquer tipo de obrigações para as quais esteja legalmente habilitada.

ARTIGO 9.º

Os accionistas ficam obrigados a efectuar prestações acessórias, em
dinheiro, até ao montante de cinquenta milhões de euros, por uma ou
mais vezes, onerosa ou gratuitamente, conforme venha a ser delibe-
rado em assembleia geral.

CAPÍTULO III

Deliberações dos accionistas

ARTIGO 10.º

1 � A assembleia geral é constituída pelos accionistas com direito
a voto, cabendo um voto a cada mil acções.

2 � Para efeitos de poder participar em assembleia geral cada ac-
cionista deverá ter as acções com base nas quais se apresenta a par-
ticipar na assembleia geral desde o quinto dia útil anterior ao da reu-
nião da assembleia geral:

a) Tratando-se de acções tituladas nominativas, averbadas em seu
nome no livro de registo da sociedade ou,

b) Tratando-se de acções tituladas ao portador não registadas, de-
positadas numa instituição bancária, ou ainda,

c) Tratando-se de acções escriturais, averbadas em seu nome em
conta de títulos junto de intermediário financeiro autorizado a exer-
cer a custódia de títulos.

3 � Os accionistas titulares de menos de mil acções apenas pode-
rão intervir e participar na assembleia geral caso se agrupem com
vista a atingirem o número mínimo de acções, fazendo então
representar-se por um deles.

4 � Os titulares de obrigações ou de acções preferenciais sem voto
não poderão participar nem estar presentes na assembleia geral.

ARTIGO 11.º

1 � A representação voluntária de qualquer accionista em assem-
bleia geral poderá ser cometida a qualquer outro accionista ou a pes-
soa à qual lei imperativa o permita ou, tratando-se de pessoa colec-
tiva, a quem o respectivo órgão de representação para o efeito nomear.

2 � Os instrumentos de representação voluntária de accionistas em
assembleia geral deverão ser entregues na sociedade, dirigidos ao pre-
sidente da mesa, com, pelo menos, cinco dias de antecedência em
relação à data marcada para a reunião.

ARTIGO 12.º

1 � A mesa da assembleia geral é constituída por um presidente e
por um secretário, eleitos pela assembleia geral, de entre os accionis-
tas ou não, por quatro anos, sendo sempre permitida a reeleição por
uma ou mais vezes.

2 � Caso o conselho de administração delibere designar um secre-
tário da sociedade, caberá a este substituir definitivamente no respec-
tivo cargo e funções o secretário eleito nos termos do número ante-
rior.

ARTIGO 13.º

As deliberações da assembleia geral serão tomadas por maioria ab-
soluta dos votos apurados em cada reunião, sem prejuízo dos casos
em que a lei exigir maioria qualificada.

CAPÍTULO IV

Conselho de administração

ARTIGO 14.º

1 � A administração da sociedade será exercida por um conselho
de administração composto por três a cinco membros eleitos em as-
sembleia geral por períodos de quatro anos, e reelegíveis uma ou mais
vezes.

2 � A assembleia geral que eleger o conselho de administração
designará de entre os membros deste o respectivo presidente.

3 � A responsabilidade de cada administrador deverá ser cauciona-
da no montante e por alguma das formas permitidas por lei. Esta
caução poderá ser dispensada ou alterada por deliberação da assem-
bleia geral que proceder à eleição.

ARTIGO 15.º

1 � Ao conselho de administração competem os mais amplos
poderes de gestão da Sociedade, cabendo-lhe deliberar sobre todos os
assuntos e praticar todos os actos legalmente considerados como de
exercício de poderes de gestão.

2 � O conselho de administração poderá delegar parte dos seus
poderes em um ou vários administradores-delegados ou numa comis-
são executiva constituída por um número ímpar de membros.

ARTIGO 16.º

1 � O conselho de administração reúne sempre que for convoca-
do verbalmente ou por escrito pelo seu presidente ou por dois vogais,
quando e onde o interesse social o exigir e pelo menos uma vez por
ano.

2 � O conselho de administração só pode validamente deliberar
desde que esteja presente ou representada a maioria dos seus mem-
bros, podendo qualquer administrador impedido de comparecer à reu-
nião votar por correspondência ou fazer-se representar por outro
administrador.

3 � Os votos por correspondência serão exercidos e os poderes de
representação serão conferidos por carta ou qualquer outro meio de
comunicação escrita dirigida ao presidente.

4 � As deliberações do conselho de administração são tomadas por
maioria dos votos dos administradores presentes ou representados e
dos que votem por correspondência, tendo o presidente ou quem o
substitua voto de qualidade.

ARTIGO 17.º

A sociedade obriga-se:
Pela assinatura de dois administradores, devendo um deles ser ne-

cessariamente o presidente;



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 11 � 17 de Janeiro de 2005 1034-(87)

Pela assinatura de um só administrador mandatado em acta do
conselho de administração para a prática de determinados actos ou
categoria de actos;

Pela assinatura de um dos administradores-delegados, dentro dos
limites dos poderes delegados;

Pela assinatura de um ou mais procuradores, nos termos do respec-
tivo instrumento de procuração.

ARTIGO 18.º

Os administradores serão remunerados pelo modo estabelecido pela
assembleia geral ou por uma comissão de remunerações composta três
accionistas especialmente eleitos pela assembleia geral.

CAPÍTULO V

Fiscal único

ARTIGO 19.º

A fiscalização da sociedade compete a um fiscal único e a um su-
plente, ambos revisores oficiais de contas, eleitos pela assembleia geral
por períodos de quatro anos e reelegíveis uma ou mais vezes.

ARTIGO 20.º

O fiscal único e respectivo suplente serão remunerados pela forma
que a assembleia geral ou a comissão de remunerações determinar, no
respeito pela legislação aplicável.

CAPÍTULO VI

Exercício social e distribuição de resultados.

ARTIGO 21.º

O exercício social coincide com o ano civil.

ARTIGO 22.º

1 � Os lucros líquidos apurados em cada exercício, depois de dedu-
zidas ou reforçadas as provisões e reservas impostas por lei, terão a
aplicação que a assembleia geral, deliberar, podendo os mesmos, por
simples maioria, ser, ou não, no todo ou em parte, distribuídos pelos
accionistas.

2 � No decurso de um exercício poderão ser feitos aos accionistas
adiantamentos sobre lucros, nas condições previstas na lei.

CAPÍTULO VII

Secretário da sociedade

ARTIGO 23.º

1 � O conselho de administração poderá deliberar designar um
secretário da sociedade.

2 � O secretário da sociedade será designado pelo período coinci-
dente com o mandato do conselho de administração, podendo ser-lhe
atribuídas as competências da lei.

CAPÍTULO VIII

Dissolução e liquidação

ARTIGO 24.º

A sociedade dissolve-se nos termos estabelecidos na lei.

ARTIGO 25.º

Compete à assembleia geral deliberar sobre a fixação dos poderes
dos liquidatários, incluindo quanto à continuação da actividade da socie-
dade, a obtenção de empréstimos, a alienação do património social,
em globo ou em partes, o trespasse do estabelecimento e sobre a
partilha do activo quando a ele houver lugar, em espécie ou em valor.

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

Está conforme o original.

24 de Setembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2006563378

QUEQUECOME � RESTAURAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 03853/941025; identificação de pessoa colectiva n.º 503284718;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 03, inscrição n.º 08, averbamento
n.º 2 à inscrição n.º 01, averbamento n.º 2 à inscrição n.º 03 e
averbamento n.º 3 à inscrição n.º 03; números e datas das apresen-
tações: 47, 48 e 49/030724 e 01 e 02/040604.

Certifico que foi registada a alteração do contrato quanto aos arti-
gos 4.º e 5.º e nomeação, da sociedade em epígrafe, os quais passam a
ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social é de cinco mil euros, está integralmente realizado
em dinheiro e outros valores, conforme escrituração e corresponde à
soma das seguintes quotas:

Uma de três mil seiscentos e cinquenta euros e outra de mil duzen-
tos e cinquenta euros, da sócia Ilca da Conceição Carneiro Batista e
uma de cem euros da sócia Joana Matilde Pereira Areal e Silva.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade e a sua representação, em juízo e fora
dele, quer activa quer passivamente, ficam a cargo de um gerente a
designar em assembleia geral, com ou sem remuneração, conforme aí
for deliberado.

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

Mais certifica que o texto que se segue é transcrição da inscrição
acima referida:

Gerente designada por deliberação de 12 de Fevereiro de 2003.
Gerente: Ilca da Conceição Carneiro Batista.
Averbamento n.º 2, apresentação n.º 47/030724.
Facto: cessação de funções da gerente.
Gerente: Joana Matilde Pereira Areal e Silva.
Causa: renúncia.
Data: 12 de Fevereiro de 2003.
Averbamento n.º 2, apresentação n.º 49/030724.
Deslocação da sede para Travessa da Verbena, 2, rés-do-chão, fre-

guesia da Ajuda, concelho de Lisboa.
Averbamento n.º 2, apresentação n.º 01/20040604.
Rectificação � cessação de funções de gerente de Sofia Cláudia

Pereira Areal e Silva Sanches.
Averbamento n.º 3, apresentação n.º 02/20040604.
Facto: cessação de funções de gerente.
Gerente: Joana Matilde Pereira Areal e Silva.
Causa: renúncia.
Data: 15 de Julho de 2003.

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

Está conforme o original.

11 de Outubro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2005068152

LOURES

VALTER VIDEIRA � ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 19 873/
20041006; identificação de pessoa colectiva n.º P 507006348;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 18/20041006.

Certifico que por contrato particular de 12 de Agosto de 2004, foi
constituída a sociedade em epígrafe por Valter José Nunes Videira,
que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Valter Videira � Animais de Es-
timação, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede social no Centro Comer-
cial da Portela, 1.º piso, loja 29, freguesia da Portela, concelho de
Loures.

2 � A gerência da sociedade, por deliberação, pode deslocar a sede
social dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem
como criar sucursais, agências, delegações ou quaisquer outras formas
de representação no território nacional ou no estrangeiro.
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ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto social a criação, reprodução, compra
e venda de plantas e animais, comércio de produtos alimentares, de
higiene e de beleza, e de todos os acessórios para animais de estima-
ção.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de cinco
mil euros, e corresponde, a uma única quota no valor nominal de cinco
mil euros, pertencente ao sócio Valter José Nunes Videira.

ARTIGO 4.º

1 � A representação e administração da sociedade, com ou sem
remuneração, conforme for deliberado em assembleia geral, incumbe
ao sócio Valter José Nunes Videira, desde já nomeado gerente.

2 � Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contratos
é suficiente a assinatura de um gerente ou de um procurador, nos ter-
mos e limites do seu mandato.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A sociedade, por deliberação social, poderá adquirir participações
no capital de outras sociedades com objecto social distinto, bem como
em sociedades reguladas por leis especiais, em agrupamentos comple-
mentares de empresas e em agrupamentos europeus de interesse eco-
nómico.

ARTIGO 7.º

1 � Poderão ser exigidas ao sócio prestações suplementares de
capital, até ao montante de cinquenta vezes o capital social.

2 � A exigibilidade das prestações suplementares depende de pré-
via deliberação em assembleia geral.

Está conforme.

6 de Outubro de 2004. � A Ajudante, Maria Madalena de Matos
Correia de Azevedo. 2007563029

FERNANDO LUÍS DOS SANTOS & FILHO � COMÉRCIO
DE CARNES, UNIPESSOAL, L.DA

(anteriormente denominada FERNANDO LUÍS
DOS SANTOS & FILHO � COMÉRCIO DE CARNES, L.DA)

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 14 246/
971211; identificação de pessoa colectiva n.º 504027492; inscri-
ção n.º 7; número e data da apresentação: 14/20041006.

Certifico que por escritura de 17 de Setembro de 2004, exarada a
fl. 13 a fl. 14 do livro n.º 1262-C do 14.º Cartório Notarial de Lisboa
foi alterado totalmente o contrato da sociedade em epígrafe, que passou
a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta o tipo de sociedade unipessoal por quotas.

ARTIGO 2.º

A sociedade adopta a firma Fernando Luís dos Santos & Filho �
Comércio de Carnes, Unipessoal, L.da

ARTIGO 3.º

A sociedade vai ter a sua sede na Urbanização da Portela, lote 198,
lojas 78-79, rés-do-chão, freguesia da Portela, concelho de Loures.

1 � A gerência poderá deslocar a sede social dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe.

2 � Poderá também a gerência abrir ou extinguir delegações, fili-
ais, sucursais e agências em território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 4.º

O objecto social consiste em: comércio a retalho de carne e de
produtos à base de carne.

ARTIGO 5.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de cinco
mil euros, e corresponde a uma única quota no valor nominal de cin-
co mil euros, pertencente ao sócio Alexandre João Magalhães dos
Santos.

ARTIGO 6.º

A gerência da sociedade pertence ao sócio Alexandre João Maga-
lhães dos Santos, sendo suficiente a sua assinatura para obrigar a socie-
dade em todos os seus actos e contratos.

ARTIGO 7.º

Os negócios jurídicos, que deverão servir à prossecução do objecto
social, entre o único sócio e a sociedade, ficam desde já autorizados.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada encontra-
-se depositado na pasta respectiva.

Está conforme.
6 de Outubro de 2004. � A Ajudante, Maria Madalena de Matos

Correia de Azevedo. 2002509301

COELHO, CAETANO & CAETANO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 15 331;
identificação de pessoa colectiva n.º 504488252; inscrição n.º 12,
of. averbamento n.º 2 e of. averbamento n.º 3 à inscrição n.º 1;
números e data das apresentações: 2, 4 e 5/20040910.

Certifico que, por escritura de 10 de Agosto de 2004, exarada a fl. 2
do livro n.º 731-A do Cartório Notarial de Loures, foram alterados os
artigos 1.º, n.º 1, 3.º e o n.º 1 do artigo 4.º do pacto social que passam
a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Coelho, Caetano & Caetano, L.da,
e vai ter a sua sede no Passeio dos Mastros, 4.1701 J, Vila Expo,
freguesia de Moscavide, concelho de Loures.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de seis mil
euros, correspondente à soma de três quotas, uma do valor nominal de
dois mil e quatrocentos euros, pertencente ao sócio Fernando Coelho
Nogueira, e duas quotas iguais, do valor nominal de mil e oitocentos
euros, pertencentes uma a cada um dos sócios Armindo Rosa Pires e
Mário Teixeira Lourenço.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência pertence aos sócios, Fernando Coelho Nogueira,
Armindo Rosa Pires e Mário Teixeira Lourenço, desde já nomeados
gerentes.

Mais certifico, ainda, que foram efectuados os seguintes actos de
registo:

1 � Averbamento n.º 2, of. apresentação n.º 2/20040910.
Facto: Cessação de gerência.
Gerente: António Antunes Caetano.
Causa: Renúncia.
Data: 10 de Agosto de 2004.
1 � Averbamento n.º 3, of. apresentação n.º 4/20040910.
Facto: Cessação de gerência.
Gerente: José Fernando Antunes Caetano Lopes.
Causa: Renúncia.
Data: 10 de Agosto de 2004.

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

Está conforme o original.

1 de Outubro de 2004. � A Ajudante, Maria Madalena de Matos
Correia de Azevedo. 2000692303

ANBERLOR � CONSTRUÇÕES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 19 872/
20041018; identificação de pessoa colectiva n.º P 507125401;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 17/20041018.

Certifico que por escritura de 14 de Outubro de 2004, exarada de
fl. 109 a fl.  110 v.º do livro n.º 733-A do Cartório Notarial de Lou-
res, foi constituída a sociedade em epígrafe por: António da Concei-
ção Gomes que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma ANBERLOR � Construções,
Unipessoal, L.da, tem a sua sede na Rua de Nossa Senhora do Car-
mo, 22, Fonte Santa, freguesia e concelho de Loures.
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2 � Por simples deliberação da gerência, a sede social poderá ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

3 � A gerência poderá criar sucursais, agências ou outras formas
locais de representação onde e quando julgar conveniente.

4 � A sociedade poderá adquirir livremente, participações noutras
sociedades, mesmo que estas tenham objecto diverso do seu e integrar
agrupamentos complementares de empresas, constituir associações e
participações em consórcios.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a execução de trabalhos gerais de
construção civil e obras públicas. Construção de edifícios para venda.
Compra e revenda de edifícios ou imóveis adquiridos para esse fim.
Compra de parcelas de terreno, apresentar loteamentos, revender lotes,
bem como executar infra-estruturas e construções. Reparação e bene-
ficiação de edifícios. Execução de empreitadas de construção civil e
de obras públicas.

ARTIGO 3.º

O capital social é de vinte e cinco mil euros, encontra-se integral-
mente realizado em dinheiro e corresponde a uma única quota per-
tencente ao sócio António da Conceição Gomes.

ARTIGO 4.º

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

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral pertence ao não sócio Rui Ferreira,
casado, residente na Rua Nossa Senhora do Carmo, 22, Fonte Santa,
freguesia e concelho de Loures, que desde já fica nomeado gerente,
sendo suficiente a sua intervenção para que a sociedade se considere
validamente obrigada em todos os seus actos e contratos.

Está conforme.

18 de Agosto de 2004. � A Ajudante, Maria Madalena de Matos
Correia de Azevedo. 2007551969

RESTAURINVEST � SERVIÇOS
DE RESTAURAÇÃO, L.DA

(anteriormente denominada PATINHAS.COM
 CONSULTORIA E GESTÃO FINANCEIRA, L.DA)

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 16 922;
identificação de pessoa colectiva n.º 505140438; averbamento n.º 2
à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; números e data das
apresentações: of. 03/20040917 e 04/20040917.

Certifico que por escritura de 19 de Agosto de 2004 exarada a fl. 65
do livro n.º 697-L do 5.º Cartório Notarial de Lisboa foi efectuado o
seguinte acto de registo:

1 � Averbamento n.º 2, of. apresentação n.º 03/20040917.
Facto: cessação de funções de gerente.
Gerente: Maria Helena Henriques Duarte Caraça.
Causa: renúncia.
Data: 19 de Agosto de 2004.

Mais certifico que pela mesma escritura foram alterados o n.º 1 do
artigo 1.º, artigo 2.º, artigo 3.º e artigo 4.º do contrato que passam a
ter a seguinte redacção:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma RESTAURINVEST � Serviços de
Restauração, L.da

2 � ...............................................................................................
3 � ...............................................................................................

2.º

A sociedade tem por objecto a actividade de restauração e a pres-
tação de serviços conexos.

3.º

O capital social é de cinco mil euros encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas, uma de
três mil euros, pertencente ao sócio Eduardo Hachmeister Caraça e
outra de dois mil euros pertencente ao sócio Alexandre Barros Hach-
meister.

4.º

1 � A gerência da sociedade, compete aos gerentes, sócios ou não,
nomeados em assembleia geral, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral.

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

Gerentes nomeados: Eduardo Hachmeister Caraça e Alexandre
Barros Hacheister.

O texto actualizado do contrato está arquivado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

6 de Outubro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria da
Silva Migueis de Andrade Cardoso Gonçalves. 2003919350

LOURINHÃ

M. J. R. N. � CONSTRUÇÕES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lourinhã. Matrícula n.º 01425/
20102004; identificação de pessoa colectiva n.º P 507104978;
inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 6/20102004.

Certifico que Mário Jorge Ramos do Nascimento, casado com Gui-
da Maria Príncipe Santos Nascimento, na comunhão de adquiridos,
residente na Rua dos Arrifes, 3, Reguengo Grande, Lourinhã, consti-
tuiu a sociedade em epigrafe que se rege nos termos do seguinte con-
trato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a designação M. J. R. N. � Construções,
Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede social na Rua dos Arrifes, 3, no
lugar de Cesaredas, freguesia de Reguengo Grande, concelho de Louri-
nhã.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em construção civil.

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 Mário Jorge Ramos Nascimento.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a administração da sociedade, bem como a sua re-
presentação, ficam a cargo do sócio único, desde já nomeado gerente.

2 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos é
suficiente a assinatura do referido gerente.

Está conforme o original.

27 de Outubro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria do Castelo
Peixoto Cerqueira Reis. 2007673916

SOLITÊ � EQUIPAMENTOS E INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lourinhã. Matrícula n.º 00636/
300693; identificação de pessoa colectiva n.º 503009253;
averbamento n.º 1 à inscrição E-3 e inscrições n.os 6 e 7; números
e data das apresentações: 3 e 5/20102004.

Certifico que foram efectuados os seguintes actos de registo:
Cessação de funções de gerente.
Gerente: José Luís Anastácio, divorciado.
Causa: destituição.
Data: 11 de Outubro de 2004.
Nomeação de gerentes: Sónia Maria e Silva Anastácio; Teresa

Manuela e Silva Anastácio e Lígia Isabel e Silva Anastácio, todas
solteiras maiores.

Data: 11 de Outubro de 2004.

Alteração parcial do contrato, quanto ao artigo 7.º, n.º 2, ficando
o contrato com a seguinte redacção:

ARTIGO 7.º

1 � (Mantém-se.)
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2 � A sociedade obriga-se com a assinatura de todas as sócias ge-
rentes.

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

Está conforme o original.

26 de Outubro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria do Castelo
Peixoto Cerqueira Reis. 2007673878

JORGE EVARISTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lourinhã. Matrícula n.º 00681/
300694; identificação de pessoa colectiva n.º 503220809; inscri-
ção n.º 12; número e data da apresentação: 4/15102004.

Certifico que foi alterado parcialmente o pacto da sociedade em
epigrafe com aditamento n.º 2 ao artigo 3.º, ficando assim o pacto
com nova redacção:

3.º

1 � (Mantém-se.)
2 � A sociedade poderá participar no capital social de outras socie-

dades ou agrupamentos, inclusive com objecto social diferente do seu.

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

Está conforme o original.

21 de Outubro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria do Castelo
Peixoto Cerqueira Reis. 2007673860

TRANSPORTES JORGE EVARISTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lourinhã. Matrícula n.º 01423/
15102004; identificação de pessoa colectiva n.º P 507098765;
inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 5/15102004.

Certifico que entre:
1) Jorge Evaristo Pereira dos Santos, divorciado, residente na Rua

da Palmeira, 6,Serra do Calvo, Lourinhã;
2) Jorge Evaristo, L.da, com sede na Serra do Calvo, Lourinhã;

oi constituída a sociedade em epígrafe que se rege nos termos do se-
guinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Transportes Jorge Evaristo, L.da, e durará
por tempo indeterminado.

2.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Rua da Palmeira, 6, no lugar de
Serra do Calvo, freguesia e concelho de Lourinhã.

2 � A gerência poderá criar ou extinguir agências, sucursais, esta-
belecimentos, delegações ou outras formas de representação que jul-
gue conveniente, em qualquer parte do território nacional, bem como
alterar a localização da sede social dentro do mesmo concelho ou para
concelho limítrofe.

3.º

1 � A sociedade tem por objecto a actividade de transporte rodo-
viário de mercadorias por conta de outrem.

2 � A sociedade poderá participar no capital social de outras socie-
dades ou agrupamentos, inclusive com objecto social diferente do seu.

4.º

O capital social é de cinquenta mil de euros, integralmente realiza-
do em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas, pertencendo
uma de valor nominal de quarenta mil euros à sócia Jorge
Evaristo, L.da, e outra de valor nominal de dez mil euros ao sócio
Jorge Evaristo Pereira dos Santos.

5.º

1 � Poderão ser feitos pelos sócios os suprimentos de que a socie-
dade careça, nos termos e condições a estabelecer nos respectivos
contratos de suprimento.

2 � Os sócios podem deliberar que lhes sejam exigidas prestações
suplementares, até ao montante global equivalente ao quádruplo do
capital social, na proporção das suas quotas de capital.

6.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, será nomeada
por deliberação da assembleia geral, podendo ser nomeados sócios ou
não sócios.

2 � Fica desde já nomeado gerente o sócio Jorge Evaristo Pereira
dos Santos.

7.º

1 � Para validamente vincular a sociedade em todos os actos e
contratos é suficiente a assinatura do gerente Jorge Evaristo Pereira
dos Santos.

2 � Para actos que envolvam a utilização da capacidade profissi-
onal é necessária a assinatura de dois gerentes, sendo sempre obriga-
tória a assinatura do gerente detentor da capacidade profissional.

8.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota, pelo valor e constar
em balanço a efectuar expressamente para o efeito, se a quota for
sujeita a penhora, arresto ou qualquer providência cautelar.

9.º

As assembleias gerais são convocadas por um dos gerentes, medi-
ante cartas registadas expedidas com a antecedência mínima de quin-
ze dias, a não ser que a lei ou o contrato de sociedade estabeleçam
outra forma ou prazo mais longo.

10.º

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

Está conforme o original.

21 de Outubro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria do Castelo
Peixoto Cerqueira Reis. 2007673851

RECIAGIL � RECICLAGEM E COMÉRCIO
DE CONSUMÍVEIS INFORMÁTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lourinhã. Matrícula n.º 01271/
02102002; identificação de pessoa colectiva n.º 506261751;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 01 e inscrições n.os 03 e 04; nú-
meros e data das apresentações: 1 e 3/15102004.

Certifico que foram efectuados os seguintes actos de registo:
Cessação de funções de gerente.
Gerente: Manuel Carlos da Silva Duarte de Oliveira, casado.
Causa: renúncia.
Data: 28 de Setembro de 2004.
Nomeação de gerente: Márcia Moreira Soares Duarte de Oliveira,

casada.
Data: 28 de Setembro de 2004.
Aumento de capital e alteração parcial do contrato, sendo aumen-

tado o capital para 50 000 euros, após o reforço da quantia de
45 000 euros, subscrita em dinheiro pelo sócio, Vasco da Silva Duarte
de Oliveira, sendo alterado parcialmente o pacto quanto aos artigos 1.º,
n.º 2 e artigo 3.º,ficando o contrato com nova redacção:

ARTIGO 1.º

1 � (Mantém-se.)
2 � A sociedade tem a sua sede na Quinta do Vale de Abrantes,

armazém 5, freguesia e concelho de Lourinhã.
3 � (Mantém-se.)

ARTIGO 3.º

O capital social é de cinquenta mil euros, integralmente realizado
em dinheiro e está dividido em duas quotas, uma do valor nominal de
quarenta e sete mil e quinhentos euros, pertencente ao sócio Vasco
da Silva Duarte de Oliveira e, outra no valor nominal de dois mil e
quinhentos euros, pertencente à sócia Márcia Moreira Soares Duarte
de Oliveira.

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

Está conforme o original.

20 de Outubro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria do Castelo
Peixoto Cerqueira Reis. 2007673843
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FARMÁCIA LIBERAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lourinhã. Matrícula n.º 00989;
identificação de pessoa colectiva n.º 504760831; inscrição n.º 02;
número e data da apresentação: 01/25102004.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi transformada
em sociedade comercial por quotas e em consequência foi alterado o
pacto social cujo texto é o seguinte:

Pacto social actualizado

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Farmácia Liberal, L.da

ARTIGO 2.º

A sociedade tem a sua sede na Rua do Comércio, 7, no lugar e fre-
guesia de Reguengo Grande, concelho da Lourinhã.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto a Farmácia.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de duzentos e dez mil euros, e corresponde à soma de duas quotas,
uma no valor nominal de cento e quarenta mil euros e outra de valor
nominal de setenta mil euros, pertencentes uma a cada uma das sóci-
as, Maria do Carmo Venâncio Ferreira Rei e a Andreia Sofia Severi-
ano Guerra.

ARTIGO 5.º

Por deliberação dos sócios, poderão ser exigidas, a todos ou alguns
sócios, prestações suplementares até ao dobro do capital social, desde
que naquela deliberação sejam fixados os respectivos termos e condi-
ções.

ARTIGO 6.º

Por deliberação unânime dos sócios, poderão ser exigidas, a todos
ou alguns dos sócios, suprimentos em dinheiro, desde que naquela
deliberação sejam fixados os respectivos termos e condições sem pre-
juízo do disposto no artigo 243.º e seguintes do Código das Sociedades
Comerciais.

ARTIGO 7.º

1 � A administração e gerência da sociedade, com ou sem remu-
neração, conforme for deliberado, será confiada a -sócios ou não só-
cios, designados em assembleia geral.

2 � A sociedade obriga-se validamente, em todos os seus actos e
contratos, com a intervenção de dois gerentes, ficando desde já no-
meadas gerentes as sócias Maria do Carmo Venâncio Ferreira Rei e a
Andreia Sofia Severiano Guerra.

3 � A sociedade poderá constituir mandatários, mediante as res-
pectivas procurações.

ARTIGO 8.º

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

2 � Caso mais de que um sócio deseje exercer o direito de prefe-
rência, na falta de acordo, as cessões serão feitas na proporção das
quotas de cada um dos preferentes já detenha na sociedade, observa-
dos que sejam os condicionalismos legais quanto ao valor das quotas.

ARTIGO 9.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

guizo, 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 for só-

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

sentimento da sociedade, 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 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 num prazo de 90 dias, a contar do falecimento, os herdei-
ros deverão designar, de entre eles, um representante comum.

ARTIGO 10.º

Sem prejuízo do disposto no artigo 54.º do Código das Sociedades
Comerciais, as assembleias gerais serão convocadas por meio de carta
registada, dirigida aos sócios com pelo menos 15 dias de antecedência.

Está conforme o original.

28 de Outubro de 2004. � A Escriturária Superior, Olga Maria
Cabral Matias. 2000334962

SOBRAL DE MONTE AGRAÇO

MARIA DE FÁTIMA � MÓVEIS DE OCASIÃO,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sobral de Monte Agraço.
Matrícula n.º 491; inscrição n.º 01; número e data da apresenta-
ção: 01/20041018.

Certifico que foi constituída por Maria de Fátima Frazão Simões
Lourenço, viúva, a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo seguinte
contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Maria de Fátima � Móveis de
Ocasião, Sociedade Unipessoal, L.da, com sede na Avenida do Mar-
quês de Pombal, 2, loja direita, na vila, freguesia e concelho de Sobral
de Monte Agraço.

2 � A sociedade, por simples deliberação da gerência, poderá des-
locar a sede social para outro local, dentro do mesmo concelho ou
para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na comercialização, importação e
exportação de móveis novos e usados.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade pertencem à sócia
única, desde já nomeada gerente.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

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, a aquisição de equipamento e instalação da sede
social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis, imóveis ou direi-
tos, ou tomar de trespasse quaisquer estabelecimentos comerciais,
mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a sociedade todos
os actos praticados pela gerência, nesse período, logo que definitiva-
mente matriculada.

Está conforme o original.

21 de Outubro de 2004. � O Segundo-Ajudante, João Manuel
Gonçalves Nogueira. 2006004328
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VILA FRANCA DE XIRA

SUBLOC � LOCAÇÃO DE SUBMARINOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícu-
la n.º 06424/040225; identificação de pessoa colectiva
n.º 504721291; inscrição n.º 10; número e data da apresentação: 12/
040910.

Certifico que foi requerido o seguinte acto de registo:
Facto: encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 27 de Agosto de 2004.
Mais se certifica que o teor da deliberação de encerramento da li-

quidação, é o seguinte:

Deliberação unânime por escrito

Aos 27 de Agosto de 2004, pelas 12 horas e 30 minutos, no Par-
que Aeronáutico de Alverca, freguesia de Alverca, concelho de Vila
Franca de Xira, encontrando-se presente a accionista única EMPOR-
DEF �Empresa Portuguesa de Defesa (SGPS), S. A., titular de
25 000 acções, no valor de 10 euros cada, correspondentes a 100 %
do capital social da sociedade, representada pelo Sr. Dr. José Eduardo
Ferreira Rodrigues, nos termos da carta de representação que exibiu,
foi manifestada, a vontade de exarar, nos termos do n.º 1 do arti-
go 54.º do Código das Sociedades Comerciais, uma deliberação unâni-
me por escrito da assembleia geral da SUBLOC � Locação de
Submarinos, S. A., matriculada na Conservatória do registo Comerci-
al de Vila Franca de Xira, sob o n.º 6424, como capital social de
250 000 euros, dividido em 25 000 acções de dez euros, pessoa co-
lectiva n.º 505486466, tendo a deliberação a exarar os seguintes pontos:

1 � Deliberar sobre os documentos de liquidação;
2 � Designação do depositário dos livros, documentos e demais

elementos de escrituração da sociedade;
3 � Encerramento da liquidação.

Estavam presentes o representante do accionista EMPORDEF e o
secretário da Sociedade Dr. João Henriques Pinheiro.

1 � O Dr. José Eduardo Ferreira Rodrigues deliberou aprovar o re-
latório do conselho de administração, a certificação legal de contas,
o relatório e parecer do fiscal único.

Dando sequência à deliberação tomada na anterior assembleia ge-
ral, realizada no dia 29 de Março de 2004, o representante da accio-
nista único deliberou que todo o passivo e activo da sociedade, descri-
to nos documentos aprovados, fosse transmitido para o acervo
patrimonial da sociedade EMPORDEF � Empresa Portuguesa de
Defesa (SGPA), S. A.

2 � O representante da accionista EMPORDEF, deliberou apro-
var que fosse designado o Dr. Nuno Duarte Rasquinho Clemente como
depositário dos livros, documentos e demais elementos de escritura-
ção da sociedade, nos termos do n.º 4 do artigo 57.º do Código das
Sociedades Comerciais.

3 � Na sequência das deliberações anteriores o representante da
accionista única deliberou aprovar o encerramento da liquidação da
sociedade comercial SUBLOC � Locação de Submarinos, S. A., deter-
minando ao secretário da Sociedade que promovesse o registo comer-
cial do encerramento deliberada e a expedição dos elementos de es-
crituração 4a sociedade ao depositário.

A presente deliberação unânime por escrito, redigida pelo secretá-
rio da Sociedade, foi assinada por este e pelo representante da accio-
nista única EMPORDEF.

Está conforme o original.

17 de Setembro de 2004. � A Ajudante Principal, Célia Maria
Namorado da Silva Perú. 2006920871

PORTALEGRE
ELVAS

IMOBILIÁRIA GUARITA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Elvas. Matrícula n.º 01464/
041019; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 13/041019.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Códi-
go do Registo Comercial, que foi constituída a sociedade em epígrafe
que se rege pelo seguinte contrato:

1.º Eurico Domingos Cabeças Candeias, divorciado, natural de Caia
e São Pedro, Elvas, residente na Rua de Berlim, 1, Bairro Europa,
Elvas, contribuinte fiscal n.º 124807992.

2.ª Nádia Candeias Blanco, solteira, maior, natural de Espanha,
residente, com o anterior, contribuinte fiscal n.º 213218194.

Verifiquei a identidade dos outorgantes, a do primeiro por conhe-
cimento pessoal e a da segunda por exibição do seu bilhete de identi-
dade n.º 11334775 de 20 de Julho de 1999 emitido pelos Serviços de
Identificação de Portalegre.

Declararam os outorgantes:
Que, pela presente escritura celebram entre si um contrato de socie-

dade comercial por quotas, a qual se regerá pelos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Imobiliária Guarita, L.da, e tem a sua
sede na Rua de Berlim, 1, Bairro Europa, freguesia de Assunção, con-
celho de Elvas.

§ único. Por simples deliberação da gerência poderá a sede ser des-
locada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto: construção de edifícios, a de bens
imobiliários, compra e venda de terrenos urbanos e rústicos.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, em dinheiro, é de cinco
mil euros, correspondente à soma de duas quotas, uma do valor nomi-
nal de quatro mil e quinhentos euros pertencente ao sócio Eurico
Domingos Cabeças Candeias e uma no valor nominal de quinhentos
euros pertencente à sócia Nádia Candeias Blanco.

ARTIGO 4.º

A gerência e representação da sociedade fica a cargo do gerente a
designar em assembleia geral, com ou sem remuneração, conforme
for também deliberado em assembleia geral.

§ 1.º Fica contudo desde já designado gerente o sócio Eurico Do-
mingos Cabeças Candeias.

§ 2.º A sociedade fica validamente obrigada com a assinatura de um
gerente Eurico Domingos Cabeças Candeias.

§ 3.º Podem ser exigidas aos sócios prestações suplementares até
ao montante de vinte e cinco mil euros.

ARTIGO 5.º

A divisão e cessão de quotas é livre entre os sócios, a estranhos
depende do consentimento da sociedade, ficando reservado à socie-
dade em primeiro lugar e aos sócios não cedentes em segundo lugar,
o direito de preferência.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá entrar imediatamente em actividade, ficando,
desde já, a gerência autorizada a proceder ao levantamento do capital
social depositado para fazer face a despesas com a constituição e
instalação da sociedade.

Está conforme o original.

25 de Outubro de 2004. � A Ajudante, em substituição do
Conservador, Maria Catarina Pernas. 2007045150

NISA

MOURINHO & GODINHO � CAFÉ E ARTIGOS
DE DESPORTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Nisa. Matrícula n.º 00292/
20041028; inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 01/
20041008.

Certifico que Hélder José Paulino Pequito Godinho e Irene Mouri-
nho Bagina Godinho, entre si casados na comunhão de adquiridos
constituíram a sociedade em epígrafe, que se regerá pelos termos dos
seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Mourinho & Godinho � Café e
Artigos de Desporto, L.da, e tem a sua sede na Rua do Dr. Gonçalves
Proença, 50, rés-do-chão, na freguesia e povoação de Tolosa, conce-
lho de Nisa.

2 � A gerência poderá deslocar livremente a sede social dentro do
mesmo concelho ou para concelhos limítrofes, bem como criar ou
extinguir delegações, agências, sucursais ou outras formas de repre-
sentação social, no território nacional ou no estrangeiro.
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ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste em café e comércio a retalho de artigos de
desporto, caça e lazer, vestuário e calçado para adultos e crianças.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros e dele pertence uma quota do valor nominal de dois mil e
quinhentos euros a cada um dos sócios Hélder José Paulino Pequito
Godinho e Irene Mourinho Bagina Godinho.

ARTIGO 4.º

1 � A administração e representação da sociedade incumbem à
gerência, remunerada ou não conforme for deliberado em assembleia
geral, cujos membros podem ser escolhidos de entre os sócios e estra-
nhos à sociedade, ficando desde já designados gerentes ambos os só-
cios.

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

3 � Em caso algum os gerentes poderão obrigar a sociedade em
actos ou documentos que não digam respeito aos negócios sociais,
sobretudo em letras de favor, avales, fianças, abonações ou actos se-
melhantes.

Disseram ainda os outorgantes que ficam desde já autorizados os
gerentes a efectuar o levantamento do capital depositado na Caixa
Central de Crédito Agrícola Mútuo, em Gáfete, a fim de fazerem face
aos encargos de constituição e instalação da sociedade.

Está conforme o original.

3 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Ana Flora
Viana Granchinho e Póvoa. 2007358409

PORTO
AMARANTE

VALE DA SANTA � SOCIEDADE AGRÍCOLA
E COMERCIAL, L.DA

Sede: Monte, Mancelos, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 2362/
041026; identificação de pessoa colectiva n.º P 507116240; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 12/041026.

Certifico que entre José Manuel Felgueiras Teixeira, casado com
Ana Maria Felgueiras Ferreira, na comunhão de adquiridos; Vasco
Raimundo Carvalhais Costeira da Silva Fonseca, solteiro, maior; e
Sezinando Bento da Silva da Fonseca, casado com Maria Amélia Car-
valhais da Silveira Costeira Fonseca, na comunhão de adquiridos cons-
tituíram a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Vale da Santa � Sociedade Agrí-
cola e Comercial, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no lugar do Monte, freguesia de
Mancelos, concelho de Amarante.

3 � Por simples deliberação da gerência, a sociedade poderá alte-
rar o local da sede social, dentro do mesmo concelho ou para conce-
lhos limítrofes, assim como poderá constituir sucursais, filiais, agên-
cias, delegações ou outras formas de representação, no território
nacional ou estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na importação, exportação repre-
sentação, produção e comercialização de vinhos e seus derivados;
gestão e exploração de propriedades agrícolas.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente subscrito em dinheiro, é de cin-
quenta mil euros, e está dividido em três quotas, uma no valor nomi-
nal de vinte e cinco mil euros, pertencente ao sócio José Manuel
Felgueiras Teixeira, outra no valor nominal de vinte mil euros, per-
tencente ao sócio Vasco Raimundo Carvalhais Costeira da Silva Fon-
seca, e a última no valor nominal de cinco mil euros, pertencente ao
sócio Sesinando Bento da Silva da Fonseca.

2 � O capital social encontra-se realizado quanto a metade, tendo
cada sócio realizado metade da sua quota; A parte restante deverá ser
realizada no prazo de 90 dias a partir desta data.

ARTIGO 4.º

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

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

ARTIGO 5.º

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

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e con-
tratos são necessárias as assinaturas de dois gerentes sendo sempre
obrigatória a assinatura do gerente José Manuel Felgueiras Teixeira;
para actos de mero expediente bastará a assinatura de qualquer um
dos gerentes.

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 cessão de quotas entre sócios é livre, bem como a respec-
tiva divisão para o efeito; e não carece do consentimento da socie-
dade.

2 � A cessão de quotas a estranhos depende do consentimento da
sociedade, e dos não cedentes, que gozam do direito de preferência,
respectivamente, em primeiro e segundo lugares.

ARTIGO 8.º

1 � O sócio que pretender ceder a sua quota a estranho ou estra-
nhos, comunicará à gerência da sociedade por carta registada, com
aviso de recepção, identificando o adquirente ou adquirentes e o pre-
ço ou preços oferecidos.

2 � Idêntica comunicação deverá ser feita a cada um dos sócios
não cedentes para a sede social ou para o respectivo domicílio.

3 � A gerência convocará a assembleia geral no prazo de 15 dias
a contar da recepção da comunicação supra, para aí se deliberar se a
sociedade pretende exercer o direito de preferência, devendo os só-
cios não cedentes pronunciar-se sobre o mesmo por si próprios.

ARTIGO 9.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota, nos seguintes casos:
a) Por acordo com os respectivos titulares;
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 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 tiver sido cedida a terceiros sem o prévio consentimen-

to da sociedade, tomada por maioria, em assembleia geral.

ARTIGO 10.º

Deliberada a amortização em assembleia geral, se a lei não dispuser
de outro modo, o valor da quota será o que resultar do último balanço
legalmente aprovado.

ARTIGO 11.º

Se por falecimento de um sócio a respectiva quota não for amor-
tizada no prazo de 90 dias, a contar da data do falecimento, os her-
deiros deverão designar, de entre eles, um representante comum.

ARTIGO 12.º

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

Conferida, está conforme.

15 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Ana Nogueira
Teixeira Martins. 2007353598
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GONDOMAR

ÂNGELO MARTINS & JÚLIA � SERVIÇOS MÉDICOS
E DE ENFERMAGEM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 9342/
980121; identificação de pessoa colectiva n.º 504598570;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 14; números e
data das apresentações: 6 e 9/040616.

Certifico que o capital social da sociedade em epígrafe foi alterado
de € 5000 para € 6000, tendo sido alterados os artigos 3.º e aditado
o seu parágrafo único e 5.º, n.os 1 e 2, que ficaram com a seguinte
redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado é de seis mil euros e está
dividido em três quotas de dois mil euros cada, que pertencem uma a
cada um dos sócios Maria de Lurdes Pereira Silva, António Manuel da
Rocha Lima e Francisco José Caldas Caraslindas.

§ único. Poderão ser exigidas prestações suplementares de capital
até cento e cinquenta mil euros.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade será exercida nas condições que fo-
rem deliberadas em assembleia geral por todos os sócios, que desde já
ficam nomeados gerentes.

2 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos
são necessárias as assinaturas conjuntas de qualquer um dos gerentes
nomeados, bastando porém uma única assinatura nos documentos de
mero expediente.

Mais certifico ainda que José Ângelo da Rocha Martins e Júlia das
Neves Teixeira Martins cessaram funções de gerentes em 25 de Se-
tembro de 2001, por renúncia.

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

Está conforme.

21 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2008607259

JOIPRATY � COMÉRCIO DE OURIVESARIA
E RELOJOARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 56 681/040617; identificação de pessoa colectiva
n.º P 507012887; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 7/
040617.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que fica a
reger-se pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade tem a firma JOIPRATY � Comércio de Ourive-
saria e Relojoaria, L.da, e a sua sede na Avenida da Carvalha, 564,
freguesia de Fânzeres, concelho de Gondomar.

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.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste no comércio de artigos de ourivesaria e re-
lojoaria.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, inteiramente liberado, em dinheiro, é de cin-
co mil euros, e corresponde à soma de três quotas, sendo dois mil e
quinhentos euros a quota do sócio Ricardo Jorge Tomás dos Santos e
de mil duzentos e cinquenta euros a quota de cada um dos sócios Paulo
Jorge Amaral Gameiro da Costa e Nuno Filipe Rodrigues Fontes.

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.

ARTIGO 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 � Ficam desde já designados gerentes os sócios fundadores.
3 � Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contratos

são necessárias as assinaturas de dois gerentes, sendo sempre obriga-
tória a assinatura do gerente Ricardo Jorge Tomás Santos.

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 socie-

dade, bem como dar e aceitar de trespasse quaisquer estabelecimentos
comerciais.

ARTIGO 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 ces-
sões a estranhos a sociedade em primeiro lugar, e os sócios não ce-
dentes em segundo, terão o direito de preferência.

ARTIGO 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.

21 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2003587390

A. P. & VALENTIM FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 56 680/040617; identificação de pessoa colectiva
n.º P 506969444; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/
040617.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que fica a
reger-se pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma A. P. & Valentim Ferreira, L.da com
sede na Rua do Pinheiro da Saudade, 35, da freguesia de São Cosme,
concelho de Gondomar.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sede poderá ser trans-
ferida para qualquer outro local dentro do mesmo concelho ou para
concelhos limítrofes, assim como poderão ser criadas sucursais, filiais
ou outras formas de representação que os negócios justifiquem.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto investimentos hoteleiros nomeada-
mente café, cervejaria, snack-bar, panificação e pastelaria.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de seis mil euros,
e corresponde à soma de três quotas de dois mil euros cada, que perten-
cem uma a cada um dos sócios Manuel Paulo Fernandes Ferreira, Aurora
Fernandes Ferreira da Silva e Sousa e Valentim Fernandes Ferreira.

§ único. Poderão ser exigidas prestações suplementares de capital
até ao décuplo do capital social.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, dispensada de caução, remunerada ou não,
conforme o deliberado em assembleia geral, será exercida por todos
os sócios, que desde já ficam nomeados gerentes.

§ único. Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contra-
tos, são necessárias as assinaturas de dois dos gerentes nomeados.

ARTIGO 5.º

A divisão e cessão de quotas é livre entre os sócios, porém, para
estranhos, depende do consentimento da sociedade à qual fica reser-
vado o direito de preferência, em primeiro lugar e aos sócios não
cedentes, em segundo lugar, o qual deverá ser exercido no prazo de
30 dias após a comunicação, por escrito, do sócio cedente.
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§ único. No caso do exercício do direito de preferência, a quota
será paga ao sócio cedente pelo valor constante do último balanço
aprovado.

ARTIGO 6.º

Aos gerentes é expressamente proibido usar a firma social em ac-
tos ou documentos estranhos aos negócios sociais, tais como abona-
ções, letras a favor, fianças e outros semelhantes.

Está conforme.

21 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2008629988

CIÊNCIAHOJE � ENTRETENIMENTO E DIVULGAÇÃO
CIENTÍFICA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 55 766/20020502; identificação de pessoa colectiva
n.º 506095371; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3;
números e data das apresentações: 2 e 3/20041025.

Certifico que a sociedade em epígrafe que anteriormente se desig-
nava CIÊNCIAHOJE � Entretenimento e Divulgação Científica, L.da,
foi transformada em sociedade unipessoal, ficando a reger-se pelo se-
guinte articulado.

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma CIÊNCIAHOJE � Entretenimento e
Divulgação Científica, Unipessoal, L.da, com sede na Rua de 25 de
Abril, 488, freguesia de São Cosme, concelho de Gondomar.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sua sede poderá ser
transferida para outro local dentro do mesmo concelho ou concelhos
limítrofes, assim como poderão ser criadas sucursais, filiais ou outras
formas de representação que os negócios justifiquem.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste na realização de actividades lúdicas, na
área das ciências, dirigidas a crianças e jovens dos quatro aos dezoito
anos, promover e despertar o interesse das crianças pela ciência com
a realização de experiências que abrangem diversos temas, animação
de espaços, de eventos, festas em que se realizará uma animação ori-
ginal, com programas de entretenimento.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de cinco
mil euros e está representado por uma única quota de valor nominal
de cinco mil euros, que pertence à única sócia Sandra Raquel de Vas-
concelos Lameiras.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, será exercida pela única sócia Sandra Ra-
quel de Vasconcelos Lameiras, desde já nomeada gerente.

§ único. A sociedade fica vinculada com a intervenção de um ge-
rente.

Certifico ainda que Liliana Cristina da Silva Monteiro cessou fun-
ções de gerente em 27 de Outubro de 2004, por renúncia.

Está conforme.

26 de Outubro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Mário Augusto
Amorim. 2008268403

SOUSA & MORGADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 56 786/20041026; identificação de pessoa colectiva
n.º 502792051; inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 3/
041026.

Certifico que foi alterado o corpo do artigo 1.º e o artigo 2 .º, da
sociedade em epígrafe, que ficaram com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Sousa & Morgado, L.da, e tem a sua
sede na Rua do Club Atlético de Rio Tinto, armazém 143, freguesia
de Rio Tinto, concelho de Gondomar.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio por grosso de: azeite, óleos
e gorduras alimentares, de leite e seus derivados, de açúcar e seus de-
rivados, de chocolate e de produtos para as indústrias de confeitaria e
de pastelaria, de carne e produtos à base de carne, de peixe e conser-
vas de peixe e de outros produtos alimentares, não especificados,
importação e exportação.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada foi de-
positado na pasta respectiva.

Está conforme.

27 de Outubro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Mário Augusto
Amorim. 2008268551

RJ � MANUFACTURAS DE ESTOJOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 56 787/041026; identificação de pessoa colectiva
n.º P 507122801; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/
041026.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que fica a
reger-se pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma RJ � Manufacturas de Estojos, L.da,
com sede da Travessa da Ponte, 266, freguesia de Rio Tinto, conce-
lho de Gondomar.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sede poderá se trans-
ferida para qualquer outro local dentro do mesmo concelho ou para
concelhos limítrofes, assim como poderão ser criadas sucursais, filiais
ou outras formas de representação que os negócios justifiquem.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste em manufacturas de estojos, embalagens
de luxo e cartonagens; comércio de estojos, embalagens de luxo e
cartonagens.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros e corresponde à soma de duas quotas de dois mil e quinhen-
tos euros cada uma, que pertencem uma a cada um dos sócios Ricardo
Manuel de Sá Pereira e Joana Sofia da Silva Rodrigues.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência social, remunerada ou não, conforme deliberação
da assembleia geral, pertence a ambos os sócios, que desde já ficam
nomeados gerentes.

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

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas a estranhos depende do consentimento da socie-
dade à qual fica reservado o direito de preferência, em primeiro lugar
e aos sócios não cedentes, em segundo lugar.

Está conforme.

27 de Outubro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Rodrigues. 2008268411

LOUSADA

JOAQUIM FERNANDO MONTEIRO, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Moinhos, Torno, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 01930/
041014; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 10/041014.

Certifico que Joaquim Fernando Monteiro, casado com Maria Er-
melinda Magalhães Moreira em comunhão de adquiridos, constituiu a
sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Joaquim Fernando Monteiro, Unipes-
soal, L.da, com sede no Lugar dos Moinhos, freguesia de Torno, con-
celho de Lousada.
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§ único. Por simples decisão da gerência, a sociedade poderá trans-
ferir a sua sede para outro local do mesmo concelho ou de concelhos
limítrofes, bem como criar ou encerrar filiais, sucursais ou qualquer
outra forma de representação social.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste na construção civil e obras públicas.

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 do 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 o original.

26 de Outubro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, António Dias
Machado. 2008230171

CONFALINE � CONSTRUÇÕES, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Estação, Caíde de Rei, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 01936/
041020; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 06/041020.

Certifico que Mário João Trigo da Cunha Moreira, solteiro, maior,
constituiu a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma CONFALINE � Construções, Unipes-
soal, L.da, com sede no lugar da Estação, freguesia de Caíde de Rei,
concelho de Lousada.

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

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste na construção civil.

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 do 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 socie-
dades, quer o objecto seja igual ou diferente do seu, em sociedades
reguladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de
empresas.

Está conforme o original.

26 de Outubro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, António Dias
Machado. 2008230538

JORGE SOUSA PINTO, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua do Dr. Mário Soares, edifício Artbuild, rés-do-chão,
loja 9, Silvares, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 01929/
041012; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 19/041012.

Certifico que Manuel Jorge de Sousa Pinto, divorciado, constituiu a
sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Jorge Sousa Pinto, Unipessoal, L.da,
com sede na Rua do Dr. Mário Soares, edifício Artbuild; rés-do-chão,
loja 9, freguesia de Silvares, concelho de Lousada.

§ 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 corno criar ou encerrar filiais, sucursais ou qualquer
outra forma de representação social.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste na prestação de serviços em enologia e
viticultura; formação; comércio, agente de comércio por grosso, alu-
guer; importações, exportações e representações de produtos, mate-
riais e equipamentos para vitivinicultura, embalagens e outros produ-
tos associados; assistência técnica; gestão e administração de
propriedades agrícolas; mediação e consultoria em vitivinicultura.

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 do 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 socie-
dades, quer o objecto seja igual ou diferente do seu, em sociedades
reguladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de
empresas.

Está conforme o original.

26 de Outubro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, António Dias
Machado. 2008230147

EDUARDO TEIXEIRA, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Aldeia Formosa, Caíde de Rei, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 01935/
041020; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 03/041020.
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Certifico que Eduardo da Cunha Teixeira, casado com Maria Fáti-
ma Mendes Silva em comunhão de adquiridos, constituiu a sociedade
em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Eduardo Teixeira, Unipessoal, L.da

2.º

A sociedade terá a sua sede no lugar de Aldeia Formosa, freguesia
de Caíde de Rei, concelho de Lousada.

3.º

A sociedade tem por objecto o comércio e transformação de fibras
de vidro.

4.º

O capital social é de cinco mil euros, representado por uma quota
de igual valor nominal, pertencente ao sócio único Eduardo da Cunha
Teixeira.

§ único. O capital social encontra-se integralmente realizado em
dinheiro.

5.º

A gerência da sociedade será remunerada ou não, conforme decidi-
do pelo sócio único e pertence ao sócio Eduardo da Cunha Teixeira,
desde já nomeado gerente.

§ único. Para obrigar a sociedade é suficiente a assinatura do ge-
rente.

6.º

Por decisão do sócio único, a sociedade pode ser convertida numa
sociedade plural por quotas, através da divisão e cessão da quota ou
aumento de capital social por entrada de um novo sócio.

7.º

A sociedade dissolver-se-á nos casos previstos na lei e ainda por
decisão do seu sócio único.

Está conforme o original.

26 de Outubro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, António Dias
Machado. 2008230201

R. C. C. RIBEIRO � COMÉRCIO CUNHOS CORTANTES, L.DA

Sede: Rua da Vista Alegre, Torno, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 01933/
041018; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 01/041018.

Certifico que entre António Joaquim Cardoso Ribeiro e mulher,
Maria Emília Soares Ribeiro, casados em comunhão de adquiridos, foi
constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte con-
trato:

1.º

A sociedade adopta a firma R. C. C. Ribeiro � Comércio Cunhos
Cortantes, L.da, com sede na Rua da Vista Alegre, freguesia do Torno,
concelho de Lousada.

§ único. Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser des-
locada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e criar
sucursais, agências, delegações ou outras formas de representação so-
cial.

2.º

O objecto social consiste no comércio de cunhos cortantes, laâmi-
nas de grande e pequena dimensão, facas de corte e outros materiais
cortantes para a indústria.

3.º

O capital social, realizado e subscrito em dinheiro é de dez mil euros,
formado por duas quotas iguais de cinco mil euros cada, uma de cada
um dos sócios.

§ único. A quota de cada sócio está realizada em metade, devendo
a restante importância ser realizada no prazo de um ano.

4.º

1 � A gerência da sociedade e a sua representação em juízo e fora
dele, remunerada ou não conforme for deliberado em assembleia ge-
ral, fica afecta a ambos os sócios que desde já ficam nomeados geren-
tes.

2 � Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contratos,
incluindo a compra e venda de bens móveis e imóveis, permutar e
vender viaturas automóveis, arrendamento ou trespasse de estabeleci-
mento de e para a sociedade, é suficiente a assinatura de um dos ge-
rentes.

5.º

Poderão ser exigidas aos sócios por acordo unânime prestações
suplementares de capital até ao quíntuplo do mesmo repartidas pro-
porcionalmente em função das suas quotas.

6.º

As assembleias gerais serão convocadas por cartas registadas dirigi-
das aos sócios com antecedência mínima de 15 dias.

Está conforme o original.

26 de Outubro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, António Dias
Machado. 2008230198

ESCOLHAQUI � IMOBILIÁRIA, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Praça das Pocinhas, edifício Jardim, 197, 1.º, direito,
Silvares, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 01932/
041015; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 03/041015.

Certifico que Joaquim Vieira Regadas da Silva, casado com Helena
da Conceição Bessa de Sousa Silva, em comunhão de adquiridos, cons-
tituiu a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma ESCOLHAQUI � Imobiliária, Unipes-
soal, L.da, e tem a sede na Praça das Pocinhas, Edifício Jardim, 197,
1.º, direito, freguesia de Silvares, concelho de Lousada, durará por
tempo indeterminado, a partir da data do seu registo definitivo.

§ único. Por simples deliberação a gerência pode mudar a sede para
qualquer outro concelho limítrofe, bem como criar ou encerrar filiais,
sucursais ou qualquer outra forma de representação social.

2.º

O objecto social consiste na venda, aluguer e compra de imóveis,
construção de imóveis para venda.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de cinco
mil euros, formado por uma quota de igual valor e pertencente ao
sócio Joaquim Vieira Regadas da Silva.

4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, incumbe a Nuno Luís Ferreira da Cu-
nha, que desde já fica nomeado gerente, obrigando-se a sociedade com
a sua intervenção.

2 � A gerência fica desde já autorizada a efectuar negócios jurídi-
cos que sirvam a prossecução do objecto social.

3 � A gerência não pode contrair qualquer empréstimo.

Está conforme o original.

26 de Outubro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, António Dias
Machado. 2008230163

LUMIAR � ELECTRICIDADE, L.DA

Sede: Edifício Pinheiro Novo, Silvares, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 01934/
041018; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 07/041018.

Certifico que entre Abílio António Ferreira Alves, casado com Maria
José Bessa Sousa em comunhão de adquiridos e Hugo Alexandre de
Sousa Alves, solteiro, maior, foi constituída a sociedade em epígrafe,
que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Lumiar � Electricidade, L.da, com sede
no Edifício Pinheiro Novo, freguesia de Silvares, concelho de Lousada.
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§ único. Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser des-
locada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e criar
sucursais, agências, delegações ou outras formas de representação so-
cial.

2.º

O objecto social é a actividade de instalações eléctricas.

3.º

O capital social, subscrito em dinheiro, é de cinco mil euros, for-
mado por duas quotas, uma do valor de três mil setecentos e cinquen-
ta euros pertencente ao sócio Abílio António Ferreira Alves e outra
do valor de mil duzentos e cinquenta euros pertencente ao sócio Hugo
Alexandre de Sousa Alves.

4.º

1 � A gerência da sociedade e a sua representação em juízo e fora
dele fica afecta a ambos os sócios, que desde já ficam nomeados ge-
rentes, remunerada ou não, conforme for deliberado em assembleia
geral.

2 � Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contratos,
incluindo a compra e venda de bens imóveis, permutar e vender via-
turas automóveis, arrendamento ou trespasse de estabelecimento de e
para a sociedade é suficiente a assinatura de um gerente.

5.º

Poderão ser exigidas aos sócios por acordo unânime prestações
suplementares de capital até ao quíntuplo do capital social.

6.º

Os sócios poderão prestar à sociedade os suprimentos de que esta
carecer, nos termos a deliberar em assembleia geral.

7.º

As assembleias gerais serão convocadas por cartas registadas dirigi-
das aos sócios com antecedência mínima de 15 dias.

Está conforme o original.

26 de Outubro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, António Dias
Machado. 2008230180

MARCO DE CANAVESES

SEMANPIS � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrí-
cula n.º 02145/20040816; identificação de pessoa colectiva
n.º 507070259; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 01/
20040816.

Certifico que entre Patrick Miguel Pedro, solteiro, maior, e Sérgio
Manuel Antunes Pinto Serra, casado em comunhão de adquiridos com
Cândida Maria Ferraz Queirós, foi constituída a sociedade em epígra-
fe que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma SEMANPIS � Construções, L.da

2 � Tem a sua sede no lugar de Capelas, freguesia de Tabuado,
concelho de Marco de Canaveses.

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 construção civil e obras públi-
cas.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
cinco mil euros, dividido em duas quotas, sendo uma do valor nomi-
nal de quatro mil e quinhentos euros, pertencente ao sócio Patrick
Miguel Pedro, e outra do valor nominal de quinhentos euros, perten-
cente ao sócio Sérgio Manuel Antunes Pinto Serra.

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, compete ao sócio Patrick Miguel
Pedro, que, desde já, fica nomeado gerente.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Mais declararam que a gerência fica, desde já, autorizada a levantar
o capital social já depositado, como declaram sob sua responsabilida-
de, na Caixa Geral de Depósitos, em Marco de Canaveses, 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 quais-
quer bens móveis, imóveis ou direitos, mesmo antes do seu registo
definitivo, assumindo a sociedade todos os actos praticados pela ge-
rência, nesse período, logo que definitivamente matriculada.

Foi depositado o texto actualizado do contrato de sociedade.

Conferida. Está conforme.

29 de Outubro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria das Dores
Soares de Moura. 2007739810

BESTMOMENTS � COMÉRCIO DE VESTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrí-
cula n.º 02149/20040902; número e data da apresentação: 10/
20040902.

Certifico que entre Márcia Patrícia Constante Soares, casada em
comunhão de adquiridos com Fernando António Veríssimo Coelho, e
Maria da Piedade Veríssimo Coelho, casada em comunhão geral com
Manuel Joaquim Matias Rodrigues, foi constituída a sociedade em epí-
grafe que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma BESTMOMENTS � Comércio de
Vestuário, L.da

2 � Tem a sua sede na Rua de Eusébio da Silva Ferreira, 44, fre-
guesia de Fornos, concelho de Marco de Canaveses.

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 representação, comércio, im-
portação e exportação de artigos de vestuário nomeadamente vestuá-
rio de cerimónia, vestidos de noiva, acessórios de moda, brindes e
artigos de bijuteria. Organização de eventos, nomeadamente casamen-
tos e baptizados.

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 uma das sócias.

2 � Poderão ser exigidas às sócias prestações suplementares de
capital até ao montante global igual a dez vezes o capital social.

3 � Depende de deliberação das sócias a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não conforme for
deliberado em assembleia geral, será exercida por sócios ou não só-
cios, ficando desde já nomeadas gerentes ambas as sócias.

2 � Para validamente representar e obrigar a sociedade em todos
os seus actos e contratos, é necessária a assinatura de dois gerentes.
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ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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.

Conferida está conforme.

13 de Setembro de 2004. � O Ajudante, Modesto da Costa Araújo.
2007739844

TRAPIMURO � CONSTRUÇÃO E TERRAPLANAGENS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrí-
cula n.º 1979/20020528; identificação de pessoa colectiva
n.º 506175286.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas referente ao ano de 2003, da
sociedade em epígrafe.

Conferida. Está conforme.

26 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Ana Maria
Oliveira Caetano Vasconcelos. 2007738589

PAÇOS DE FERREIRA

FERTYFOZ � MOBILIÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 02235/041020; identificação de pessoa colectiva n.º 507122755;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 07/041020.

Certifico que entre José Teixeira Gomes, casado com Maria José
Avelino Ribeiro, na comunhão de adquiridos, residente na Rua de Gilde,
51, Ferreira, Paços de Ferreira, e Manuel Joaquim Moreira Pinto
Teixeira, casado com Maria de Lurdes Ferreira da Rocha, na comu-
nhão de adquiridos, residente na Rua Central das Chaves, 278, Nove-
las, Penafiel, foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege pelos
seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma FERTYFOZ � Mobiliário, L.da, com
sede na Rua de Gilde, 224, freguesia de Ferreira, concelho de Paços de
Ferreira.

§ 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 fabrico e comércio de mobiliário e
outros artigos para decoração.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cin-
co 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.

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

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não conforme for
deliberado em assembleia geral, será exercida por sócios ou não só-
cios, ficando desde já nomeados gerentes ambos os sócios.

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a favor de estranhos depende do 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 só-

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

sentimento da sociedade.
2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no

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

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

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

ARTIGO 8.º

A lucros líquidos anualmente apurados depois de deduzida a percen-
tagem para reserva leal será dado o destino que vier a ser deliberado
em assembleia geral.

Está conforme o original.

28 de Outubro de 2004. � A Ajudante, Lurdes Augusta Fernandes
Batista. 2005560626

HÉLIO MARTINS & SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 02233/041015; identificação de pessoa colectiva n.º 507108957;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 01/041015.

Certifico que entre Hélio Marco Alves Martins e mulher Luísa Maria
Machado dos Santos, na comunhão de adquiridos, residente na Rua da
Capital, 9, Sanfins de Ferreira, Paços de Ferreira, constituíram a socie-
dade em epígrafe que se rege pelos seguintes artigos:

1.º

A sociedade adopta a firma Hélio Martins & Santos, L.da

2.º

1 � A sua sede é na Rua da Capital, 9, freguesia de Sanfins de Fer-
reira, concelho de Paços de Ferreira.

2 � A gerência poderá deslocar a sede social dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe, bem como poderá instalar e
manter sucursais e outras formas de representação social.

3.º

O seu objecto consiste no comércio por grosso de madeira em bru-
to e seus produtos derivados.
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4.º

1 � O capital social, é de vinte e cinco mil euros, dividido em
duas quotas iguais de doze mil e quinhentos euros cada, pertencentes
uma a cada um dos sócios.

2 � Cada um dos sócios já realizou cinquenta por cento do valor
da sua quota, em dinheiro, devendo os restantes cinquenta por cento,
também em dinheiro, serem realizados no prazo de um ano, a contar
desta data.

5.º

1 � A administração e representação da sociedade, remunerada ou
não, fica afecta a um ou mais gerentes a designar em assembleia ge-
ral.

2 � Ficam desde já nomeados gerentes os actuais sócios.
3 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos

são necessárias as assinaturas de dois gerentes.
4 � Em ampliação dos seus poderes normais, a gerência poderá:
a) Comprar, vender e permutar quaisquer bens móveis e imóveis;
b) Tomar ou dar de arrendamento quaisquer locais, bem como al-

terar ou rescindir os respectivos contratos;
c) Adquirir por trespasse quaisquer estabelecimentos comerciais de

e para a sociedade;
d) Celebrar contratos de locação.

6.º

A celebração de contratos de suprimentos depende de prévia deli-
beração dos sócios.

7.º

Os sócios poderão deliberar que lhes sejam exigidas prestações su-
plementares até ao valor global de cinquenta mil euros.

8.º

1 � A divisão e cessão de quotas, total ou parcial, é livremente
permitida entre os sócios, carecendo, nos demais casos de consenti-
mento da sociedade.

2 � No caso de cessão de quotas, total ou parcial, a favor de es-
tranhos, os sócios em primeiro lugar e a sociedade em segundo lugar,
têm direito de preferência.

9.º

A sociedade poderá adquirir participações como sócia de responsa-
bilidade limitada em sociedades com objecto igual ou diferente do seu,
em sociedades reguladas por leis especiais e em agrupamentos com-
plementares de empresas.

Está conforme o original.

26 de Outubro de 2004. � A Ajudante, Lurdes Augusta Fernandes
Batista. 2005560600

SEVENTIS MÓVEIS � INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE MÓVEIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 02234/041015; identificação de pessoa colectiva n.º 507053702;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 08/041015.

Certifico que, por escritura de 24 de Setembro de 2004, lavrada no
4.º Cartório Notarial do Porto, a fl. 52 do livro n.º 99-B, foi consti-
tuída a sociedade em epígrafe que se rege pelos seguintes artigos:

CAPÍTULO I

Denominação, sede e objecto

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Seventis Móveis � Indústria e Comér-
cio de Móveis, S. A.

ARTIGO 2.º

1 � A sede da sociedade é na Rua do Monte, freguesia de Seroa,
concelho de Paços de Ferreira.

2 � A administração poderá deslocar a sede social para qualquer
outro local dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 3.º

O objecto social consiste no fabrico e comercialização por grosso
e a retalho de mobiliário, acessórios e afins.

CAPÍTULO II

Capital, acções e obrigações

ARTIGO 4.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de cinquen-
ta mil euros, dividido em dez mil acções no valor nominal de cinco
euros.

ARTIGO 5.º

O aumento de capital por novas entradas em dinheiro poderá ser
deliberado em assembleia geral, por uma ou mais vezes, sem limite.

ARTIGO 6.º

As acções são ao portador, podendo ter a forma escritural, e, per-
mitindo-se a sua conversão nos termos da lei.

ARTIGO 7.º

Podem ser emitidos títulos de 1, 5, 10, 50, 100, 1000 e 5000 ac-
ções. Os títulos serão assinados pelo administrador.

ARTIGO 8.º

A sociedade pode adquirir acções próprias e aliená-las.

ARTIGO 9.º

A sociedade poderá emitir obrigações, mesmo escriturais, por deli-
beração da assembleia geral, cabendo aos accionistas direito de prefe-
rência na sua subscrição, na proporção das acções que detiverem.

CAPÍTULO III

Assembleia geral

ARTIGO 10.º

A assembleia geral é constituída por todos os accionistas com di-
reito a voto, correspondendo um voto por cada 1000 acções.

ARTIGO 11.º

O presidente da assembleia é eleito pelos accionistas, ficando desde
já nomeado presidente o Sr. Vítor Manuel Barros Alves e como se-
cretário o Sr. Manuel João Machado Torres.

ARTIGO 12.º

A assembleia só poderá deliberar em primeira convocação com par-
ticipação de sócios que representem dois terços do capital social.

ARTIGO 13.º

1 � A convocação da assembleia geral será feita pelo presidente
da mesa com um mês de antecedência.

2 � A convocatória fixará a data da segunda marcação para o caso
de não ser possível constituir a assembleia por falta de quórum, cons-
tituir-se-á então qualquer que seja o número de sócios e percentagem
do capital social que representem.

3 � A convocatória deve ser publicada.

ARTIGO 14.º

A participação na assembleia é proibida aos obrigacionistas e de-
pende, quando aos accionistas, do depósito das respectivas acções na
sede social ou em instituição bancária, com 10 dias de antecedência.

ARTIGO 15.º

Os instrumentos de representação voluntária dos sócios serão en-
tregues na sede até cinco dias antes da data da reunião, podendo os
accionistas, que sejam pessoas colectivas, conferir a representação a
quem livremente escolherem.

ARTIGO 16.º

As deliberações serão tomadas por maioria absoluta dos votos
emitidos, salvo diferente disposição legal ou estatuária.

ARTIGO 17.º

A eleição dos órgãos sociais requer a aprovação por maioria ab-
soluta do capital social, salvo em caso de segunda convocação, em
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que funcionará a regra prevista na lei, cabendo o desempate ao pre-
sidente da mesa na hipótese de se verificar igualmente entre várias
propostas.

CAPÍTULO IV

Administração

ARTIGO 18.º

A administração será composta por um administrador único.

ARTIGO 19.º

O administrador é eleito pela assembleia geral pelo período de um
ano, ficando desde já nomeado corno administrador único o Sr. Jaime
Barbosa Leão de Moura.

ARTIGO 20.º

O administrador é o órgão superior de gestão social, competindo-
-lhe deliberar sobre todos os assuntos e praticar todos os actos de,
administração, incluindo designadamente a representação da sociedade
em juízo e fora dele, a confissão, desistência ou transacção em quais-
quer acções, a celebração de convenções de arbitragem e, bem assim,
a aquisição, alienação ou oneração de quaisquer bens móveis ou imó-
veis.

ARTIGO 21.º

A sociedade obriga-se com a assinatura do seu administrador.

ARTIGO 22.º

A remuneração do administrador será fixada em assembleia geral.

CAPÍTULO V

Fiscal único

ARTIGO 23.º

1 � A fiscalização da sociedade compete a um fiscal único.
2 � O fiscal único e o suplente são eleitos anualmente pela as-

sembleia geral, ficando desde já nomeada a sociedade Santos Carvalho
& Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, S. A., nú-
mero de identificação de pessoa colectiva 502270136, inscrita na
câmara dos revisores oficiais de contas sob o n.º 71, com sede no
Campo de 24 de Agosto, 129, 7.º, no Porto, representada por Antó-
nio Augusto dos Santos Carvalho, casado, revisor oficial de contas
n.º 16, e ficando também desde já nomeado como suplente, Armando
Luís Vieira de Magalhães, casado, revisor oficial de contas n.º 676,
ambos com domicílio profissional no Campo de 24 de Agosto, 129,
7.º, no Porto.

CAPÍTULO VI

Disposições finais e transitórias

ARTIGO 24.º

O ano social coincide com o ano civil, encerrando-se as contas e
o balanço com referência a 31 de Dezembro.

ARTIGO 25.º

Os lucros líquido do exercício, depois de deduzida a percentagem da
reserva legal, terão a aplicação que for deliberada em assembleia geral
por maioria de dois terços dos votos emitidos.

ARTIGO 26.º

Os titulares dos órgãos sociais são eleitos pelo período de um ano
e manter-se-ão em funções até à sua efectiva substituição, sendo per-
mitida a sua reeleição sem quaisquer limites.

Está conforme o original.

26 de Outubro de 2004. � A Ajudante, Lurdes Augusta Fernandes
Batista. 2005560960

PAREDES

BROCHADO & PAULO � APOIO PEDAGÓGICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 03254/
041021; identificação de pessoa colectiva n.º 507140206; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 22/041021.

Certifico que entre Adão Alberto da Silva Brochado, casado com
Carla Amélia Barbosa Ferraz, em comunhão de adquiridos, e Paulo
Sérgio Nunes Moreira de Oliveira, solteiro, maior, foi constituída a
sociedade em epígrafe que se rege pelo teor do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Brochado & Paulo � Apoio Pedagó-
gico, L.da, com sede na Rua do Dr. Bernardo Pacheco Pereira Leite,
251, freguesia de Cristelo, concelho de Paredes.

§ 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 serviços de apoio pedagógico, nomea-
damente explicações e centro de estudos.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de dez
mil euros, e está dividido em duas quotas, uma do valor nominal de
nove mil euros, pertencente ao sócio Adão Alberto da Silva Brocha-
do, e uma do valor nominal de mil euros, pertencente ao sócio Paulo
Sérgio Nunes Moreira de Oliveira.

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

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não conforme for
deliberado em assembleia geral, será exercida por sócios ou não 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 que envolvam responsabilidade, é necessária
a assinatura do gerente Adão Alberto da Silva Brochado, bastando para
actos de mero expediente 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 sociedade poderá participar no capital social de outras sociedades,
quer o objecto seja igual ou diferente do seu, em sociedades reguladas
por leis especiais e em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a favor de estranhos depende do 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 o original.

27 de Outubro de 2004. � A Ajudante Principal, Arminda
Nogueira Ribeiro Freire de Sousa. 2003019553

MEIRELES BARBOSA & FILHOS, TERRAPLENAGENS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 03250/
041018; identificação de pessoa colectiva n.º 507108264; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 02/041018.

Certifico que entre António Meireles Barbosa, casado com Maria
Filomena da Silva Gomes Barbosa, em comunhão de adquiridos, José
António Gomes Barbosa, casado com Maria Manuela Ribeiro Neves,
em comunhão de adquiridos, Filipe Manuel Gomes Barbosa, casado
com Maria Manuela da Rocha Ribeiro, em comunhão de adquiridos;
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Rúben Miguel Gomes Barbosa, solteiro, maior, foi constituída a socie-
dade em epígrafe que se rege pelo teor do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Meireles Barbosa & Filhos, Terraple-
nagens, L.da

ARTIGO 2.º

1 � A sede da sociedade é na Rua de Ilhavedra, 9, freguesia de
Gondalães, concelho de Paredes.

2 � A gerência poderá criar e extinguir agências, estabelecimen-
tos, delegações ou outras formas de representação que julgue conve-
niente, em qualquer parte do território nacional ou estrangeiro.

ARTIGO 3.º

O objecto social consiste na realização de todo o tipo de obras
públicas e particulares, nomeadamente em terraplenagens; realização
de todo o tipo de infra-estruturas em loteamentos e auto-estradas,
entre outros; limpeza e manutenção de estradas e quaisquer outras obras
de carácter público ou particular; aluguer de tractores e alfaias agríco-
las e quaisquer outras máquinas pertencentes à sociedade, destinando-
se a serem utilizadas exclusivamente por terceiros e ao seu serviço.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência pode adquirir participações em sociedades de res-
ponsabilidade limitada cujo objecto caiba no artigo anterior.

2 � A aquisição pela sociedade de participações como sócio de
responsabilidade ilimitada, de participações com objecto diferente do
acima referido, em sociedades reguladas por leis especiais, agrupamen-
tos complementares de empresas ou europeus de interesse económi-
co, fica dependente de deliberação da assembleia geral.

ARTIGO 5.º

1 � O capital social é de cinquenta mil euros, encontrando-se in-
tegralmente subscrito e realizado quanto a cinquenta por cento, de-
vendo o restante ser realizado no prazo de um ano.

2 � Este capital está dividido nas seguintes quotas:
a) Uma quota com o valor nominal de quarenta e dois mil e qui-

nhentos euros, pertencente ao sócio António Meireles Barbosa;
b) Três quotas iguais, cada uma com o valor nominal de dois mil e

quinhentos euros, pertencentes uma a cada um dos sócios José Antó-
nio Gomes Barbosa, Rúben Miguel Gomes Barbosa e Filipe Manuel
Gomes Barbosa.

ARTIGO 6.º

1 � A gerência da sociedade caberá a um ou mais gerentes, sócios
ou estranhos, eleitos por deliberação da assembleia geral.

2 � A gerência poderá ser remunerada ou não, conforme for deli-
berado em assembleia geral, podendo a remuneração consistir, total
ou parcialmente, em participação nos lucros da sociedade.

3 � Ficam desde já nomeados gerentes todos os sócios.
4 � Em caso de destituição sem justa causa, os gerentes em causa

terão direito a uma indemnização correspondente a um quarto da sua
remuneração anual.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade fica obrigada pela assinatura de dois gerentes,
sendo sempre obrigatória a assinatura do sócio António Meireles
Barbosa.

2 � A sociedade fica ainda obrigada pela assinatura de mandatária
ou procurador, em cumprimento do respectivo mandato.

3 � À gerência são conferidos os mais amplos poderes para agir
em nome da sociedade, para a representar em juízo ou fora dele e
para praticar ou autorizar todos os actos e operações relativos ao seu
objecto que não sejam da competência legal, ou, aqui convencionada,
da assembleia geral.

4 � Cabe ainda à gerência a aquisição, alienação, ou oneração de
bens móveis ou imóveis, incluindo estabelecimentos comerciais, bem
como subscrever, adquirir, alienar ou onerar participações noutras socie-
dades, com respeito pelo disposto no artigo 4.º

ARTIGO 8.º

1 � As assembleias gerais dos sócios serão convocadas por qual-
quer gerente, por meio de carta registada, expedida com a antecedên-
cia mínima de 15 dias.

2 � Sem prejuízo do disposto na lei a assembleia geral só pode
funcionar e deliberar, em primeira convocação, se estiverem presen-
tes ou devidamente representados sócios titulares de cinquenta e um
por cento do capital social.

3 � Qualquer sócio poderá ser representado nas assembleias gerais
por cônjuge, ascendente, descendente, consócio ou gerente.

ARTIGO 9.º

1 � A transmissão de quotas, entre vivos, total ou parcial, gratui-
ta ou onerosa, só entre sócios, é livremente consentida, bem como a
eventual divisão.

2 � Qualquer outra transmissão depende do prévio consentimento
expresso da sociedade, prestado através de deliberação dos sócios, em
assembleia geral, na qual o transmitente não poderá votar.

ARTIGO 10.º

1 � Em caso de morte, inabilitação, interdição ou declaração judi-
cial de ausência de um sócio, deverão os seus herdeiros ou represen-
tantes comunicar à sociedade quem representará a quota, sob pena de
não poderem ser exercidos os respectivos direitos sociais.

2 � Entretanto, todos os actos e deliberações da sociedade vincu-
larão os titulares da quota, sendo os herdeiros ou os representantes do
sócio convocados genericamente para o domicílio ou antigo domicí-
lio deste.

ARTIGO 11.º

1 � A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio quando:
a) O respectivo titular prestar o seu acordo;
b) A quota seja objecto de penhora, arresto, arrolamento, inclusão

em massa falida ou insolvente;
c) Por divórcio, separação de pessoas e bens ou só bens, ou em

consequência de qualquer outro processo, judicial ou extrajudicial, de
liquidação de património, a quota seja atribuída a terceiro não sócio,
e na parte que for adjudicada a este;

d) O respectivo titular for declarado inabilitado ou interdito;
e) O sócio que, ilicitamente, atentar contra os interesses da socie-

dade, impedir o regular funcionamento ou violar deliberação da as-
sembleia geral ou o pacto social;

f) O sócio transmitir a sua quota a terceiro, total ou parcialmente,
gratuita ou onerosamente, sem previamente solicitar o consentimen-
to da sociedade, ou apesar desta o ter negado.

2 � Na situação prevista na alínea a) do número anterior a con-
trapartida da amortização e a forma do seu pagamento será a que
resultar do acordo das partes; nas hipótese previstas nas alíneas b) a
f), a do respectivo valor nominal ou a do valor constante do último
balanço aprovado, se este for inferior àquele, liquidada em quatro
prestações semestrais, iguais e sucessivas, sem juros, vencendo-se a
primeira três meses apôs a realização da respectiva assembleia geral.

3 � Tendo a sociedade direito a amortizar a quota pode, em alter-
nativa, adquiri-la ou fazê-la adquirir por sócio ou terceiro.

ARTIGO 12.º

As quotas amortizadas pela sociedade poderão figurar no balanço
enquanto tais, e bem assim, poderão posteriormente, ser criadas uma
ou várias quotas em vez das amortizadas destinadas a serem alienadas
a um ou alguns sócios ou terceiros.

ARTIGO 13.º

Os lucros da sociedade evidenciados pelo balanço anual, líquidos dos
montantes necessários à constituição e reforço da reserva legal, per-
manecem na livre disponibilidade da assembleia geral, podendo esta,
por maioria simples, deliberar distribuí-los, total ou parcialmente, ou
afectá-los integralmente a reservas livres ou especiais.

Está conforme.

25 de Outubro de 2004. � A Ajudante Principal, Arminda
Nogueira Ribeiro Freire de Sousa. 2003018662

JOSÉ CARLOS MENDES SILVA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 03248/
041012; identificação de pessoa colectiva n.º 507115295; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 07/20041012.

Certifico que José Carlos Mendes da Silva, casado com Berta Maria
Alves Ferreira Mendes, em comunhão de adquiridos, constituiu a socie-
dade em epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma José Carlos Mendes Silva, Unipessoal,
L.da, número de identificação de pessoa colectiva P 507115295.

2.º

A sociedade tem a sua sede na Rua da Cabine, 2, freguesia de Cris-
telo, concelho de Paredes, podendo a mesma ser deslocada dentro do
concelho ou fora dele.
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3.º

A sociedade tem por objecto indústria e comércio de mobiliário.

4.º

O capital social é de 25 000 euros, representado por uma quota de
igual valor nominal, pertencente ao sócio único José Carlos Mendes
Silva.

§ único. O capital social encontra-se integralmente realizado em
dinheiro e depositado na conta do Banif, agência de Paredes.

5.º

A gerência e a representação da sociedade pertence ao sócio único
José Carlos Mendes Silva, desde já nomeado gerente, com ou sem
remuneração conforme ela decidir.

§ 1.º Para obrigar a sociedade é suficiente a assinatura do gerente.
§ 2.º A sociedade pode constituir mandatário mediante a outorga

de procuração adequada para o efeito.

6.º

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

7.º

O sócio único pode deliberar que lhe sejam exigidas prestações su-
plementares até ao montante global de € 100 000.

8.º

Os casos omissos serão regulados nos termos da legislação aplicá-
vel.

Está conforme.

18 de Outubro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Alzira
Ribeiro da Costa Pinheiro. 2003018581

AVIDES MOREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 03246/
041012; identificação de pessoa colectiva n.º 507083784; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 02/20041012.

Certifico que entre Miguel Gustavo Pinto Basto Avides Moreira,
divorciado, e Maria do Carmo Pinto Basto Avides Moreira, solteira,
maior, foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege pelo se-
guinte contrato:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma Avides Moreira, L.da, e tem a sua
sede no lugar da Quinta de Cete, freguesia de Cete, concelho de Pare-
des.

2 � Não depende da deliberação dos sócios a criação de sucursais,
agências, delegações ou outras formas locais de representação em
qualquer parte do território nacional.

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

2.º

O objecto da sociedade consiste na actividade de turismo no espa-
ço rural, promoção e realização de eventos turísticos, sociais, cultu-
rais e de lazer e aluguer de instalações e equipamentos para os mes-
mos fins e compra e venda de imóveis.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros e está dividido em duas quotas iguais de dois mil e quinhen-
tos euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios, Miguel Gus-
tavo Pinto Basto Avides Moreira e Maria do Carmo Pinto Basto
Avides Moreira.

4.º

A cessão de quotas a estranhos, no todo ou em parte, fica depen-
dente do consentimento da sociedade, para o que esta terá que ser
avisada, com antecedência de 30 dias, por carta registada, do preço
da quota, das condições de pagamento e do nome do cessionário.

5.º

1 � A gerência social é confiada a uma ou mais pessoas, sócios ou
não sócios, conforme for deliberado em assembleia geral, a esta

competindo, igualmente, a sua designação e fixação da respectiva re-
muneração.

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

3 � Sem prejuízo do acima disposto, fica desde já nomeado geren-
te o sócio Miguel Gustavo Pinto Basto Avides Moreira.

4 � Em ampliação dos seus poderes normais poderá a gerência:
a) Comprar, vender, locar, alugar e permutar veículos automóveis

e proceder aos registos necessários;
b) Tomar de arrendamento quaisquer locais para os fins sociais e

alterar ou rescindir os respectivos contratos;
c) Confessar, desistir e transigir em juízo;
d) Celebrar contratos de locação financeira relativos a bens mó-

veis ou imóveis;
e) Comprar e vender bens móveis e ou imóveis, constituir hipote-

cas e ou onerar por qualquer modo esses mesmos bens, procedendo
aos registos respectivos.

6.º

As assembleias gerais serão convocadas por qualquer gerente, por
carta registada e com a antecedência de 10 dias.

Está conforme.

18 de Outubro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Alzira
Ribeiro da Costa Pinheiro. 2003019812

COLÉGIO DAS TERRAS DO VALE DO SOUSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 03245/
041011; identificação de pessoa colectiva n.º 506901874; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 14/20041011.

Certifico que entre Nuno Alexandre Meneses Bastos Moutinho,
casado com Raquel Filipa do Amaral Chambre de Meneses Soares Bastos
Moutinho, em comunhão de adquiridos, e Nuno Filipe do Amaral
Chambre de Meneses Soares, solteiro, maior, foi constituída a socie-
dade em epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Colégio das Terras do Vale do Sousa,
L.da, com sede na Rua de D. Rosalina Guimarães, 117, 2.º, A, fregue-
sia de Castelões de Cepeda, concelho de Paredes.

§ 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 exploração de creche, ensino pré-es-
colar, básico 1.º ciclo, básico 2.º e 3.º ciclos, secundário.

ARTIGO 3.º

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

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

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não conforme for
deliberado em assembleia geral, será exercida por sócios ou não só-
cios, ficando desde já nomeados gerentes ambos os sócios.

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

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

ARTIGO 5.º

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

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

sentimento da sociedade.
2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no

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

18 de Outubro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Alzira
Ribeiro da Costa Pinheiro. 2003018123

PETROCLASS � INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO
DE EQUIPAMENTOS DE GÁS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 03249/
041014; identificação de pessoa colectiva n.º 507100816; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 11/20041014.

Certifico que entre Domingos da Rocha Fernandes, solteiro, maior;
Helena Maria Cattinari de Sousa Magalhães, casada com Cristóvão
Miguel dos Santos Neto, em comunhão geral, e Isac Manuel Gomes
Santareno, solteiro, maior, foi constituída a sociedade em epígrafe
que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma de PETROCLASS � Instalação e
Manutenção de Equipamentos de Gás, L.da, e tem a sua sede na Rua
de Serpa Pinto, 24, freguesia de Castelões de Cepeda, concelho de
Paredes.

§ único. Por simples deliberação da gerência, poderá a sede social
ser transferida para outro local dentro do mesmo concelho ou para
concelho limítrofe, ficando ainda autorizada a criar sucursais, agên-
cias, filiais ou quaisquer outras formas de representação social.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a instalação e manutenção de equipa-
mentos de gás, pinturas e reparação de recipientes metálicos para gases
comprimidos e liquefeitos.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de sete mil
e quinhentos euros, está dividido em três quotas, de igual valor de dois
mil e quinhentos euros, pertencente uma a cada um dos sócios Do-
mingos da Rocha Fernandes, Helena Maria Cattinari de Sousa Maga-
lhães e Isac Manuel Gomes Santareno.

ARTIGO 4.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capi-
tal até ao montante de cem mil euros.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, fica afec-
ta a sócios e ou a não sócios conforme for deliberado em assembleia
geral.

2 � Não obstante o disposto no número anterior, ficam desde já
nomeados gerentes os sócios Domingos da Rocha Fernandes, Helena
Maria Cattinari de Sousa Magalhães e Isac Manuel Gomes Santareno.

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

4 � Em ampliação dos poderes normais a gerência poderá:
a) Dar e tomar de arrendamento quaisquer imóveis para a socie-

dade, independentemente do prazo, alterar ou rescindir os respecti-
vos contratos;

b) Adquirir por trespasse ou por concessão de exploração, quais-
quer estabelecimentos comerciais e industriais;

c) Comprar, vender e permutar veículos automóveis de ou para a
sociedade, outros móveis ou imóveis, assinando os respectivos con-
tratos;

d) Assinar quaisquer contratos de leasing ou de aluguer de longa
duração;

e) Confessar, desistir e transigir em juízo.

ARTIGO 6.º

É livre a cessão de quotas entre os sócios; porém, a favor de estra-
nhos, depende do consentimento da sociedade, a qual tem direito de
preferência em primeiro lugar e os sócios não cedentes, em segundo
lugar.

ARTIGO 7.º

As assembleias gerais, sempre que a lei não prescreva outras for-
malidades especiais, serão convocadas por cartas registadas, com avi-
so de recepção, dirigidas aos sócios com a antecedência mínima de
15 dias.

ARTIGO 8.º

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

Está conforme.

19 de Outubro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Alzira
Ribeiro da Costa Pinheiro. 2003018654

ONLUZ � ILUMINAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 03256/
041022; identificação de pessoa colectiva n.º 507088042; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 19/041022.

Certifico que entre Filipe Augusto Dias Teixeira, casado com Ber-
ta da Conceição Coelho da Costa, em comunhão de adquiridos; Luís
Fernando Dias Teixeira, casado com. Fernanda Margarida Dias Pa-
checo Teixeira, em comunhão de adquiridos, foi constituída a socie-
dade em epígrafe que se rege pelo teor do seguinte contrato:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma ONLUZ � Iluminações, L.da, e
tem a sua sede na Rua do Engenheiro José Torres Pacheco, 150,
Madalena, Paredes.

2 � Não depende da deliberação dos sócios a criação de sucursais,
agências, delegações ou outras formas locais de representação em
qualquer parte do território nacional.

2.º

O objecto social consiste na produção e colocação de peças para
iluminação de festas e outros eventos similares.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros e está dividido em duas quotas iguais de dois mil e quinhen-
tos euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios, Filipe Augus-
to Dias Teixeira e Luís Fernando Dias Teixeira.

4.º

A cessão de quotas a estranhos, no todo ou em parte, fica depen-
dente do consentimento da sociedade, para o que esta terá que ser
avisada, com antecedência de trinta dias, por carta registada, do pre-
ço da quota, das condições de pagamento e do nome do cessionário.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 11 � 17 de Janeiro de 2005 1034-(105)

5.º

1 � A gerência social é confiada a uma ou mais pessoas, sócios ou
não sócios, conforme for deliberado em assembleia geral, a esta compe-
tindo, igualmente, a sua designação e fixação da respectiva remuneração.

2 � Para vincular a sociedade em todos os actos e contratos é
necessário a assinatura conjunta dos dois gerentes.

3 � Sem prejuízo do acima disposto, ficam desde já nomeados
gerentes ambos os sócios.

4 � Em ampliação dos seus poderes normais, poderá a gerência:
a) Comprar, vender, locar, alugar e permutar veículos automóveis

e proceder aos registos necessários;
b) Tomar de arrendamento quaisquer locais para os fins sociais e

alterar ou rescindir os respectivos contratos;
c) Confessar, desistir e transigir em juízo;
d) Celebrar contratos de locação financeira relativos a bens mo-

veis ou imóveis;
6.º

As assembleias gerais serão convocadas por qualquer gerente, por
carta registada e com a antecedência de 10 dias.

Está conforme.

28 de Outubro de 2004. � A Ajudante Principal, Arminda
Nogueira Ribeiro Freire de Sousa. 2003019502

CEFOTL � CENTRO DE ESTUDOS, FORMAÇÃO
E OCUPAÇÃO DE TEMPOS LIVRES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 03252/
041020; identificação de pessoa colectiva n.º 507103149; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 08/041020.

Certifico que entre Emanuel António Leitão Gonçalves de Sousa e
Maia, solteiro, maior; e António Carmindo de Sousa e Maia, casado
com Maria Isabel Leitão Gonçalves da Rocha e Maia, em comunhão
de adquiridos, foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege pelo
seguinte contrato:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma CEFOTL � Centro de Estudos,
Formação e Ocupação de Tempos Livres, L.da, e tem a sua sede na
Quinta da Maia, Largo da Maia, Duas Igrejas, Paredes.

2 � Não depende da deliberação dos sócios a criação de sucursais,
agências, delegações ou outras formas locais de representação em
qualquer parte do território nacional.

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

2.º

O objecto social é o de prestação de serviços que consistem em
ministrar lições individuais ou em grupo sobre matérias do ensino
escolar e superior; ensino de informática; actividades de tradução,
retroversão, formação profissional e ocupação de tempos livres.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de dez mil
euros e está dividido em duas quotas, uma de sete mil e quinhentos
euros, pertencente ao sócio Emanuel António Leitão Gonçalves de
Sousa e Maia e outra de dois mil e quinhentos euros, pertencente ao
sócio António Carmindo de Sousa e Maia.

4.º

1 � A gerência social remunerada ou não conforme for deliberado
em assembleia geral, fica afecta a ambos os sócios, desde já nomeados
gerentes.

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

3 � Em ampliação dos seus poderes normais, poderá a gerência:
a) Comprar, vender e permutar veículos automóveis e proceder

aos registos necessários;
b) Tomar de arrendamento quaisquer locais para os fins sociais e

alterar ou rescindir os respectivos contratos;
c) Confessar, desistir e transigir em juízo.

5.º

As cessões de quotas a estranhos ficam dependentes do consenti-
mento da sociedade, ficando, porém, reservado aos sócios não ceden-
tes o direito de preferência.

6.º

A sociedade tem o direito de proceder à amortização de qualquer
quota nos seguintes casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Em caso de arresto, penhora e arrolamento;
c) Quando por qualquer motivo a quota seja retirada da livre dispo-

nibilidade do seu titular.
7.º

Os lucros apurados em cada exercício, terão a aplicação que for
deliberada por simples maioria, em assembleia geral.

Está conforme.

25 de Outubro de 2004. � A Ajudante Principal, Arminda
Nogueira Ribeiro Freire de Sousa. 2003019383

HELDERFIL � CARPINTARIA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 03253/
041020; identificação de pessoa colectiva n.º 507078179; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 13/041020.

Certifico que Hélder André Moreira Ribeiro, solteiro, maior, cons-
tituiu a sociedade em epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma HELDERFIL � Carpintaria, Unipes-
soal, L.da, e tem a sua sede na Rua de Sobreiros, 19, freguesia de
Mouriz, concelho de Paredes.

§ único. A gerência poderá criar sucursais, agências, delegações ou
outras formas locais de representação em qualquer parte do território
nacional, bem como deslocar a sua sede dentro do mesmo concelho
ou para concelho limítrofe, onde e quando julgar conveniente.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste na indústria de carpintaria e parquetaria.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social em dinheiro é de dez mil euros, representado
por uma quota, do valor nominal de dez mil euros, pertencente ao
único sócio Hélder André Moreira Ribeiro.

2 � O capital social encontra-se realizado, nesta data quanto a
50 %, devendo o restante ser realizado, no prazo de um ano a contar
de hoje.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
decidido pelo sócio único, será exercida por um gerente ou mais ge-
rentes, a nomear.

2 � Sem prejuízo no disposto no numero anterior, fica desde já
nomeado gerente o sócio único Hélder André Moreira Ribeiro.

3 � A sociedade obriga-se pela assinatura de um gerente.

ARTIGO 5.º

A sociedade autoriza a celebração de negócios entre o sócio único
e a sociedade, no entanto, tais negócios devem servir a prossecução
do objecto da sociedade e revestir a forma escrita.

ARTIGO 6.º

Por decisão do sócio único poderão ser exigidas prestações suple-
mentares de capital até ao montante de duzentos mil euros.

ARTIGO 7.º

Por decisão do sócio único, a sociedade pode ser convertida numa
sociedade por quotas plural, através de cessão de quota ou aumento de
capital social com entrada de novos sócios.

ARTIGO 8.º

No caso de morte do sócio único, os seus herdeiros nomearão de
entre eles um que os represente a todos na sociedade, enquanto a quota
permanecer indivisa.

ARTIGO 9.º

A sociedade dissolver-se-á nos casos previstos na lei e ainda medi-
ante decisão do seu sócio único.

Está conforme.

26 de Outubro de 2004. � A Ajudante Principal, Arminda
Nogueira Ribeiro Freire de Sousa. 2003018166
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PENAFIEL

JOSÉ FERREIRA BARBOSA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 02588/
20040920; identificação de pessoa colectiva n.º P 507034589;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 17/20040920.

Certifico que entre José Maria Ferreira Barbosa, José Luís Pereira
Barbosa, Jorge Manuel Pereira Barbosa e Ana Marlene Pereira Bar-
bosa, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguin-
te contrato :

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma José Ferreira Barbosa & Filhos, L.da,
com sede no Largo da Costeira, freguesia de Paço de Sousa, concelho
de Penafiel.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sua sede poderá ser
transferida para outro local dentro do mesmo concelho ou de conce-
lhos limítrofes, assim como poderão ser criadas sucursais, filiais ou
outras formas de representação social em território nacional ou no
estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste em actividade de construção civil, servi-
ços de reparações e restauros e actividades similares.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros, e está dividido em quatro quotas, uma do valor nominal de
dois mil euros, pertencente ao sócio José Maria Ferreira Barbosa e
três iguais do valor nominal de mil euros, pertencentes uma a cada
um dos restantes sócios.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, será exercida por sócios e não sócios,
ficando a cargo de todos os sócios que desde já são nomeados geren-
tes.

2 � Para validamente representar e obrigar a sociedade, em todos
os seus actos e contratos, são necessárias as assinaturas de dois geren-
tes, sendo uma obrigatoriamente do gerente José Maria Ferreira Bar-
bosa.

3 � Para além dos poderes normais a gerência poderá ainda:
a) Comprar, tomar e dar de arrendamento ou aluguer quaisquer

móveis e imóveis de e para a sociedade;
b) Adquirir viaturas automóveis, podendo assinar os competentes

contratos de leasing.
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 só-
cios não cedentes, em segundo lugar, do direito de preferência na res-
pectiva aquisição.

ARTIGO 6.º

Os sócios ficam autorizados a fazer prestações suplementares de
capital até ao montante global correspondente a cem vezes o capital
social.

Conferida, está conforme.

13 de Outubro de 2004. � O Ajudante Principal, Artur Alberto de
Oliveira Araújo. 2004007397

ANTÓNIO ALEXANDRE NUNES COELHO
CONSTRUÇÕES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 02589/
20040922; identificação de pessoa colectiva n.º P 507092988;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 14/20040922.

Certifico que António Alexandre Nunes Coelho constituiu a socie-
dade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma António Alexandre Nunes Coe-
lho � Construções, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede no lugar de
Tapada, freguesia de Abragão, concelho de Penafiel.

2 � A gerência poderá deslocar livremente a sede social dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como poderá criar
sucursais ou outras formas de representação social.

2.º

A sociedade tem por objecto construção de estradas, calcetamen-
tos, transformação e comercialização de artigos de granito e rochas
afins, redes de abastecimento de água e esgotos, construção e renova-
ção de edifícios, demolições e terraplanagens e construção e enge-
nharia civil.

3.º

O capital social é de cinco mil euros, subscrito e realizado em di-
nheiro, mediante criação de uma quota de igual valor nominal, per-
tencente ao sócio único António Alexandre Nunes Coelho.

4.º

1 � A gerência da sociedade e a sua representação, em juízo ou
fora dele, fica afecta ao sócio único, que desde já fica nomeado ge-
rente, bastando a sua assinatura para vincular a sociedade.

2 � Em ampliação dos seus poderes normais, a gerência poderá:
a) Comprar e vender viaturas automóveis;
b) Tomar de arrendamento quaisquer locais, bem como alterar ou

rescindir os respectivos contratos;
c) Celebrar contratos de locação.

5.º

A sociedade poderá adquirir quotas em sociedades de responsabili-
dade limitada, com objecto igual ou diferente do seu, desde que o só-
cio, não fique na situação de sócio único dessa sociedade.

6.º

Fica o gerente autorizado a celebrar com a sociedade negócios ju-
rídicos que sirvam a prossecução do objecto social.

Conferida, está conforme.

14 de Outubro de 2004. � O Ajudante Principal, Artur Alberto de
Oliveira Araújo. 2004014105

SINOPINVEST � S. G. P. S., S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 02576/
20040817; identificação de pessoa colectiva n.º P 506440605;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 13/20040817.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos seguintes estatutos:

CAPÍTULO I

Denominação, sede e objecto

ARTIGO 1.º

Denominação

A sociedade adopta a denominação de SINOPINVEST � S. G. P. S.,
S. A.

ARTIGO 2.º

Sede social

1 � A sociedade tem a sua sede no Rua da Pena, Alminhas, fre-
guesia de Galegos, concelho de Penafiel.

2 � A sede social poderá ser deslocada dentro do mesmo concelho
ou para concelhos limítrofes, por simples deliberação do conselho de
administração.

ARTIGO 3.º

Objecto

A sociedade tem por objecto a gestão de participações sociais de
outras sociedades como forma indirecta de exercício de actividades
económicas.

CAPÍTULO II

Capital social, acções e prestações acessórias

ARTIGO 4.º

Capital social

1 � O capital social, totalmente subscrito, é de cinquenta mil eu-
ros, dividido e representado por cinquenta mil acções, com o valor
nominal de um euro cada uma.
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2 � O capital social encontra-se realizado, em dinheiro, quanto a
vinte e cinco mil euros, devendo o restante ser realizado, igualmente
em dinheiro, no prazo de cinco anos.

3 � Sempre que os aumentos de capital social sejam realizados em
dinheiro, os accionistas têm direito de preferência na subscrição de
novas acções proporcionalmente ao número das que já possuírem.

4 � Qualquer aumento de capital fica dependente de autorização
expressa da assembleia geral, formada por maioria qualificada de 75 %
do capital.

ARTIGO 5.º

Títulos

1 � As acções serão nominativas ou ao portador, livremente con-
vertíveis., e serão representadas por títulos de uma, cinco, dez, cin-
quenta, cem, quinhentas, mil, cinco mil, dez mil e cinquenta mil ac-
ções, a todo o tempo substituíveis por divisão ou concentração.

2 � As acções podem revestir a forma meramente escritural, sen-
do estas acções e as tituladas reciprocamente convertíveis.

3 � Os títulos representativos das acções serão autenticados com
o carimbo e assinados por dois administradores.

ARTIGO 6.º

Transmissão de acções

É livre a transmissão de acções nominativas entre cônjuges, entre
ascendentes e descendentes, ou entre accionistas.

ARTIGO 7.º

Direito de preferência

1 � Os accionistas gozam do direito de preferência com eficácia
real na alienação de acções nominativas a terceiros.

2 � O direito de preferência rege-se pelo preceituado no Código
Civil, mas com a pequena nuance de dever ser exercido no prazo de
30 dias.

ARTIGO 8.º

Transmissão de acções

1 � O accionista que pretender alienar as suas acções, deve comu-
nicar as condições de preço e pagamento, bem como o possível ou
possíveis adquirentes, nos termos previstos no artigo que antecede,
ao presidente da assembleia geral, pedindo o necessário consentimen-
to da sociedade para a transmissão.

2 � A sociedade deverá, no prazo de 30 dias, pronunciar-se sobre
o pedido de consentimento, sendo livre a transmissão de acções, se a
sociedade não se pronunciar nesse prazo.

3 � No caso de recusar licitamente o consentimento, a sociedade
é obrigada a fazer adquirir as acções por outra pessoa nas condições
de preço e pagamento do negócio para que foi solicitado o consenti-
mento.

4 � Provando a sociedade de forma objectiva, que naquele negó-
cio houve simulação de preço, a aquisição far-se-á pelo valor real,
determinado nos termos previstos no artigo 105.º, n.º 2 do Código
das Sociedades Comerciais.

5 � Se mais do que um accionista pretender exercer o direito de
preferência, as acções serão rateadas entre os preferentes na propor-
cionalidade directa das acções de que cada um for titular no total das
acções em circulação, deduzidas das acções do ou dos transmitentes.

6 � Tratando-se de transmissão gratuita inter-vivos, a preferên-
cia será exercida pelo valor real das acções, o qual, na falta de acordo
entre os interessados, será fixado por entidade idónea e escolhida por
acordo cumulativo do transmitente e dos preferentes em causa; na
falta de acordo unânime, o valor será fixado pelo revisor oficial de
contas, designado pelo Tribunal Judicial da Comarca da sede da socie-
dade, a requerimento de qualquer interessado.

7 � Constatando-se o agrupamento de um ou mais dos contraen-
tes para o efeito de alienação das suas acções, a preferência terá que
ser exercida sobre a totalidade das suas acções assim agrupadas; que
serão consideradas como constituindo objecto de uma só alienação.

8 � A transmissão das acções, deverão ser celebradas dentro do
prazo máximo de 90 dias úteis contados da recepção da comunicação
ou comunicações a exercer o direito de preferência.

9 � Todas as comunicações previstas no teor deste contrato de
sociedade, deverão ser feitas por carta registada com aviso de recep-
ção.

ARTIGO 9.º

Amortização de acções

1 � É permitida a amortização das acções, nos termos do artigo
347.º do Código das Sociedades Comerciais, nos seguintes casos:

a) Arrolamento, penhora, arresto, apreensão em processo de falên-
cia ou insolvência, ou em qualquer outra forma de apreensão judicial;

b) No caso de algum accionista ter transmitido as suas acções, sem
ter respeitado o conteúdo do artigo 8.º deste estatuto.

2 � O montante da contrapartida da amortização será o valor
nominal das acções, sendo o pagamento dessa contrapartida fraccio-
nado em duas prestações, a efectuar dentro de seis meses e um ano,
respectivamente, após a deliberação da amortização.

3 � A deliberação de amortização, deve obrigatoriamente ser to-
mada no prazo de um ano, a contar do conhecimento pelo conselho
de administração ou pela direcção, do facto que fundamente e permi-
ta essa amortização.

ARTIGO 10.º

Acções próprias

A sociedade poderá nos termos da lei, adquirir e alienar acções
próprias, bem como realizar sobre elas quaisquer operações de direito
permitidas.

ARTIGO 11.º

Prestações acessórias

Poderão ser exigidas prestações acessórias, além das entradas, nas
modalidades seguintes:

a) Prestações suplementares de capital, nos termos dos artigos 210.º
a 213.º do Código das Sociedades Comerciais, até ao montante de dois
milhões de euros, exigidas por uma ou mais vezes, sendo os accionis-
tas obrigados a efectuar essas prestações e o seu critério de repartição
deliberado em assembleia geral;

b) Suprimentos, devendo o montante, elementos essenciais e o
carácter oneroso ou gratuito serem fixados pela assembleia geral.

CAPÍTULO III

Órgãos sociais

ARTIGO 12.º

Assembleia geral

1 � As assembleias gerais serão convocadas nos termos da Lei, por
cartas registadas com aviso de recepção aos accionistas, enquanto todas
as acções forem nominativas.

2 � Têm direito a estar presentes na assembleia geral, e aí discutir
e votar, os accionistas com direito a pelo menos cem acções e que as
tenham registado em seu nome, nos livros da sociedade ou depositado
em cofres da sociedade ou de instituições de crédito.

3 � Os accionistas possuidores de um número inferior a cem ac-
ções, poder-se-ão agrupar em termos de completarem este número,
fazendo-se representar por um só deles.

ARTIGO 13.º

Mesa

A mesa da assembleia geral será composta por um residente e um
Secretário, que a assembleia geral poderá eleger, por período de qua-
tro anos, os quais poderão ser a cronistas ou não e podendo ser ree-
leitos.

ARTIGO 14.º

Quórum

1 � Em primeira convocatória, a assembleia geral só poderá reu-
nir e deliberar desde que estejam presentes ou representados accionis-
tas que totalizem, pelo menos, 50 % do capital social.

2 � Em segunda convocatória, as assembleias gerais poderão deli-
berar qualquer que seja o número de accionistas presentes ou repre-
sentados e o capital de sejam titulares.

ARTIGO 15.º

Administração e fiscalização

1 � A administração da sociedade compete a um conselho de ad-
ministração, constituído por três ou cinco membros, eleitos pela as-
sembleia geral, composto por um presidente, um vice presidente e os
restantes serão vogais.

2 � A composição do conselho de administração por três ou cin-
co membros, ficará definida em cada eleição.

ARTIGO 16.º

Responsabilidade da sociedade

1 � A sociedade fica obrigada:
a) Pela intervenção conjunta de dois membros do conselho de

administração, sendo sempre necessária a assinatura do presidente ou
do vice-presidente;
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b) A sociedade fica igualmente vinculada pelos procuradores cons-
tituídos nos termos da lei.

2 � Para os actos de mero expediente, basta a assinatura de um só
administrador.

ARTIGO 17.º

Poderes do conselho de administração

1 � Ao conselho de administração compete representar e gerir a
sociedade nos mais amplos termos em direito permitidos.

2 � É da competência do conselho de administração confessar,
desistir ou transigir em acções judiciais.

3 � É expressamente proibido aos administradores, obrigar a socie-
dade em qualquer acto ou contrato estranhos aos negócios sociais,
designadamente em fianças, abonações, letras de favor e outros se-
melhantes.

ARTIGO 18.º

Reuniões

1 � O conselho de administração reunirá apenas quando o exercí-
cio das suas atribuições o exija, media te convocação do presidente,
de dois administradores ou do fiscal único, assim se afastando a exi-
gência da realização de uma reunião mensal prevista no n.º 2 do arti-
go 410.º do Código das Sociedades Comerciais.

2 � Não obstante o referido no número anterior o conselho de
administração deve reunir pelo menos, uma vez por ano.

3 � Qualquer administrador poderá fazer-se representar na reunião
por outro administrador, mediante carta dirigida ao presidente do
conselho, com o motivo do impedimento.

ARTIGO 19.º

Fiscal único

A fiscalização da sociedade compete a um fiscal único, e a um su-
plente, conforme o estatuído nos n.os 1 e 2 do artigo 413.º do código
das Sociedade Comerciais.

CAPÍTULO IV

Disposições gerais

ARTIGO 20.º

Duração dos mandatos

Os membros do conselho de administração, do fiscal único e da
mesa da assembleia geral, serão eleitos de quatro em quatro anos.

ARTIGO 21.º

Remuneração dos membros dos corpos sociais

1 � Os membros dos órgãos sociais poderão ser remunerados, ou
não, pelo desempenho dos cargos, conforme for deliberado na assem-
bleia geral que os eleja.

2 � No caso da assembleia geral estabelecer que o exercício das
funções será remunerado, a fixação das remunerações poderá ser de-
legada numa comissão de remunerações, composta por três accionis-
tas, eleitos em assembleia geral pelo período quatro anos.

3 � A remuneração dos membros dos órgãos sociais pode ser fixa
ou mista, isto é, constituída por uma parte certa e por uma gratifica-
ção por aplicação de resultados, determinada em conformidade com a
regra estabelecida no n.º 3 do artigo 399.º do Código das Sociedades
Comerciais.

ARTIGO 22.º

Aplicação de resultados

1 � O exercício fiscal coincide com o ano civil.
2 � Encerrados os balanços sociais, os lucros neles apurados, após

a dedução das parcelas que por lei se devem afectar à formação de
reserva legal, terão o destino que for decidido por maioria simples em
assembleia.

ARTIGO 23.º

Duração

A duração da sociedade é por tempo indeterminado

ARTIGO 24.º

Dissolução e liquidação

A dissolução e liquidação da sociedade rege-se pelas disposições da
lei e pelas deliberações da assembleia geral.

CAPÍTULO V

Disposições transitórias

ARTIGO 24.º

Disposições transitórias

Ficam desde já nomeados os órgãos sociais para o primeiro quadri-
énio de 2004-2007, dispensados de caução, os quais ficarão assim
constituídos:

Mesa da assembleia geral: presidente � Fernanda Alves Pais Neto,
bilhete de identidade n.º 3570923, contribuinte n.º 143983679, natu-
ral da freguesia de Fonte Arcada, do concelho de Penafiel, residente
no Lugar das Alminhas; secretário � Luís Fernando Pais Neto dos
Santos, bilhete de identidade n.º 10334235, contribuinte
n.º 194427374, natural do Lugar das Alminhas, freguesia de Galegos,
do concelho de Penafiel, onde reside.

Conselho de administração: presidente � Marcos António Pais
Neto dos Santos, bilhete de identidade n.º 10052781, contribuinte
n.º 194427366, natural do Lugar das Alminhas, freguesia de Galegos,
do concelho de Penafiel, onde reside; vice-presidente � Maria Hele-
na Pais Neto dos Santos, bilhete de identidade n.º 8480899, contribu-
inte n.º 205471544, natural do Lugar das Alminhas, freguesia de Ga-
legos, do concelho de Penafiel, onde reside; vogal � Célia Maria Pais
Neto dos Santos, bilhete de identidade n.º 9634615, contribuinte
n.º 194427195, natural do Lugar da Alminhas, freguesia de Galegos,
do concelho de Penafiel, onde reside.

Fiscalização: fiscal único � António Anjos, F. Brandão & Associ-
ados � Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, inscrita na Ordem
de Revisores Oficias de Contas sob o n.º 112, com sede no Edifício
Botânico, Rua do Campo Alegre, 1306, 2.º, escritório 207, 4150
Porto, com o número de pessoa colectiva 502976357, e a represen-
tação orgânica do sócio, Jónatas de Jesus Margarida, revisor oficial de
contas inscrito na Ordem dos Revisores Oficiais de Contas sob o
n.º 1037, solteiro, maior, natural da freguesia de Gulpilhares, conce-
lho de Vila Nova de Gaia, residente em Recanto Salvador Brandão,
12, 4405 Gulpilhares, titular do bilhete de identidade n.º 9541372,
passado pelo arquivo de identificação de Lisboa, em 23 de Abril de
1999 e do cartão de contribuinte fiscal n.º 202453979; revisor ofici-
al de contas suplente � António José dos Anjos, revisor oficial de
contas inscrito na Ordem dos Revisores Oficiais de Contas sob o
n.º 633, casado em regime de comunhão de adquiridos, com Maria
Ludovina Coelho da Rocha Seabra dos Anjos, com o número de iden-
tificação fiscal 168890291, natural de Penajoia, concelho de Lame-
go, residente em Avenida do Campo das Laranjeiras, 32, 4580 Pare-
des, titular do bilhete de identidade n.º 3053794, passado pelo arquivo
de identificação do Porto, em 19 de Abril de 1996 e do cartão de
contribuinte n.º 109173287.

Conferida, está conforme.

13 de Outubro de 2004. � O Ajudante Principal, Artur Alberto de
Oliveira Araújo. 2004019379

VIANA DO CASTELO
VALENÇA

GASTEHAUSE � PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
PARA PESSOAS IDOSAS COM ALOJAMENTO, L.DA

Sede: Palácio de Vidro, 80, 5.º, Valença

Conservatória do Registo Comercial de Valença. Matrícula n.º 645;
identificação de pessoa colectiva n.º 504222678; data do recebi-
mento: 280604.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o de-
pósito dos documentos da prestação de contas do ano de 2003.

27 de Outubro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Elisabete
Ferreira de Castro. 2007116332

SILVESTRE & GRACINDA, L.DA

Sede: Rua do Maestro Sousa Morais, 7-9, Valença

Conservatória do Registo Comercial de Valença. Matrícula n.º 548;
identificação de pessoa colectiva n.º 503760196; data do recebi-
mento: 280604.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o de-
pósito dos documentos da prestação de contas do ano de 2003.

27 de Outubro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Elisabete
Ferreira de Castro. 2007116278

GANDRA & PIRES, L.DA

Sede: Conguedo, Gandra, Valença

Conservatória do Registo Comercial de Valença. Matrícula n.º 396;
identificação de pessoa colectiva n.º 502940549; data do recebi-
mento: 280604.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o de-
pósito dos documentos da prestação de contas do ano de 2003.

27 de Outubro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Elisabete
Ferreira de Castro. 2007116308

FARO DE VIGO, S. A.

Sede: Rua de Cólon, 30, Vigo, Espanha

Conservatória do Registo Comercial de Valença. Matrícula n.º 217;
identificação de pessoa colectiva n.º 980018552; data do recebi-
mento: 280604.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o de-
pósito dos documentos da prestação de contas do ano de 2003.

27 de Outubro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Elisabete
Ferreira de Castro. 2007116839

ALVES, OLIVEIRA E GAMA, L.DA

Sede: Avenida de São Teotónio, Edifício Status, 49-55, 1.º,
Valença

Conservatória do Registo Comercial de Valença. Matrícula n.º 263;
identificação de pessoa colectiva n.º 502261234; data do recebi-
mento: 280604.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o de-
pósito dos documentos da prestação de contas do ano de 2003.

27 de Outubro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Elisabete
Ferreira de Castro. 2007116863

P. CARITA, L.DA

Sede: Prédio São Gião, bloco 4.º, Valença

Conservatória do Registo Comercial de Valença. Matrícula n.º 497;
identificação de pessoa colectiva n.º 503501840; data do recebi-
mento: 280604.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o de-
pósito dos documentos da prestação de contas do ano de 2003.

27 de Outubro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Elisabete
Ferreira de Castro. 2007116340

BORGES & FAGUNDES, L.DA

Sede: Lugar de Formigosa, Gandra, Valença

Conservatória do Registo Comercial de Valença. Matrícula n.º 966;
identificação de pessoa colectiva n.º 506625370; data do recebi-
mento: 280604.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o de-
pósito dos documentos da prestação de contas do ano de 2003.

27 de Outubro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Elisabete
Ferreira de Castro. 2007116359

ETESPO � ROCHAS ORNAMENTAIS, L.DA

Sede: Fojos, Gondomil, Valença

Conservatória do Registo Comercial de Valença. Matrícula n.º 479;
identificação de pessoa colectiva n.º 501954910; data do recebi-
mento: 280604.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o de-
pósito dos documentos da prestação de contas do ano de 2003.

27 de Outubro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Elisabete
Ferreira de Castro. 2007116324

IRMÃOS DOMINGUES, L.DA

Sede: Rua de Mouzinho de Albuquerque, 28, Valença

Conservatória do Registo Comercial de Valença. Matrícula n.º 853;
identificação de pessoa colectiva n.º 505928779; data do recebi-
mento: 280604.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o de-
pósito dos documentos da prestação de contas do ano de 2003.

27 de Outubro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Elisabete
Ferreira de Castro. 2007116898

DETALHES PARA CASA � DECORAÇÃO E COMÉRCIO, L.DA

Sede: Rua de Mouzinho de Albuquerque, Valença

Conservatória do Registo Comercial de Valença. Matrícula n.º 817;
identificação de pessoa colectiva n.º 504632752; data do recebi-
mento: 280604.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o de-
pósito dos documentos da prestação de contas do ano de 2003.

27 de Outubro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Elisabete
Ferreira de Castro. 2007116880

SHOW ROOM � ARTIGOS DE DECORAÇÃO E MOBÍLIA
PARA O LAR, L.DA

Sede: Rua de Mouzinho de Albuquerque, 93 a 97, Valença

Conservatória do Registo Comercial de Valença. Matrícula n.º 938;
identificação de pessoa colectiva n.º 506204316; data do recebi-
mento: 280604.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o de-
pósito dos documentos da prestação de contas do ano de 2003.

27 de Outubro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Elisabete
Ferreira de Castro. 2007116871

IRMÃOS FERNANDES, L.DA

Sede: Rua da Estrada, Balagota, Gandra, Valença

Conservatória do Registo Comercial de Valença. Matrícula n.º 471;
identificação de pessoa colectiva n.º 503331333; data do recebi-
mento: 280604.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o de-
pósito dos documentos da prestação de contas do ano de 2003.

27 de Outubro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Elisabete
Ferreira de Castro. 2007116316

FROTA LIMPA � HIGIENE E TRATAMENTO
DE RESÍDUOS, L.DA

Sede: Edifício Atenas, rés-do-chão, Valença

Conservatória do Registo Comercial de Valença. Matrícula n.º 514;
identificação de pessoa colectiva n.º 503561290; data do recebi-
mento: 280604.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o de-
pósito dos documentos da prestação de contas do ano de 2003.

27 de Outubro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Elisabete
Ferreira de Castro. 2007116197

JOSÉ LOPES & MANUEL LOPES, L.DA

Sede: Centro Comercial Atenas, loja 20, Valença

Conservatória do Registo Comercial de Valença. Matrícula n.º 407;
identificação de pessoa colectiva n.º 502985704; data do recebi-
mento: 280604.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o de-
pósito dos documentos da prestação de contas do ano de 2003.

27 de Outubro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Elisabete
Ferreira de Castro. 2007116189

BARRETO DA COSTA � CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Bogim, Cerdal, Valença

Conservatória do Registo Comercial de Valença. Matrícula n.º 776;
identificação de pessoa colectiva n.º 505113589; data do recebi-
mento: 280604.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o de-
pósito dos documentos da prestação de contas do ano de 2003.

27 de Outubro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Elisabete
Ferreira de Castro. 2007116294

INOVARTE � GABINETE DE PROJECTOS
DE CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Sede: Urbanização Cidade Nova, lote 1, 58, 3.º, Valença

Conservatória do Registo Comercial de Valença. Matrícula n.º 381;
identificação de pessoa colectiva n.º 502869372; data do recebi-
mento: 280604.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o de-
pósito dos documentos da prestação de contas do ano de 2003.

27 de Outubro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Elisabete
Ferreira de Castro. 2007116286

DELFINA & TEIXEIRA, L.DA

Sede: Rua de Nossa Senhora de Fátima, 1, Valença

Conservatória do Registo Comercial de Valença. Matrícula n.º 473;
identificação de pessoa colectiva n.º 503339199; data do recebi-
mento: 250604.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o de-
pósito dos documentos da prestação de contas do ano de 2003.

25 de Outubro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Liliana M. S.
Oliveira R. Rita. 2007116464

MIGUEL & ALICE, L.DA

Sede: Centro Comercial Alvarinho, loja 7, Valença

Conservatória do Registo Comercial de Valença. Matrícula n.º 885;
identificação de pessoa colectiva n.º 506089363; data do recebi-
mento: 250604.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o de-
pósito dos documentos da prestação de contas do ano de 2003.

25 de Outubro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Liliana M. S.
Oliveira R. Rita. 2004473371

BRIGAL � ARTES GRÁFICAS, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Edifício Luso Galaico, fracção AE, Ponte Seca, Antas,
Valença

Conservatória do Registo Comercial de Valença. Matrícula n.º 452;
identificação de pessoa colectiva n.º 503246433; data do recebi-
mento: 250604.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o de-
pósito dos documentos da prestação de contas do ano de 2003.

25 de Outubro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Liliana M. S.
Oliveira R. Rita. 2004473363

BENTO DA CUNHA LOUREIRO � UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua do Conselheiro Lopes da Silva, Valença

Conservatória do Registo Comercial de Valença. Matrícula n.º 741;
identificação de pessoa colectiva n.º 505032813; data do recebi-
mento: 250604.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o de-
pósito dos documentos da prestação de contas do ano de 2003.

25 de Outubro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Liliana M. S.
Oliveira R. Rita. 2007116472

LOUREIRO & TELES, L.DA

Sede: Rua do Jardim, 13, Esplanada, Valença

Conservatória do Registo Comercial de Valença. Matrícula n.º 571;
identificação de pessoa colectiva n.º 503834513; data do recebi-
mento: 250604.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o de-
pósito dos documentos da prestação de contas do ano de 2003.

25 de Outubro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Liliana M. S.
Oliveira R. Rita. 2007116480

GONZALEZ & LAMELA, L.DA

Sede: Esplanada, Valença

Conservatória do Registo Comercial de Valença. Matrícula n.º 40;
identificação de pessoa colectiva n.º 500460370; data do recebi-
mento: 250604.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o de-
pósito dos documentos da prestação de contas do ano de 2003.

25 de Outubro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Liliana M. S.
Oliveira R. Rita. 2007116499

CABALEIRO NOGUEIRA & FERNANDEZ, L.DA

Sede: Cimo de Vila, Boivão, Valença

Conservatória do Registo Comercial de Valença. Matrícula n.º 659;
identificação de pessoa colectiva n.º 503214825; data do recebi-
mento: 250604.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o de-
pósito dos documentos da prestação de contas do ano de 2003.

25 de Outubro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Liliana M. S.
Oliveira R. Rita. 2007116502

TRANSPORTES CASTIÑEIRA, L.DA

Sede: Edifício Luso Galaico, Antas, Valença

Conservatória do Registo Comercial de Valença. Matrícula n.º 610;
identificação de pessoa colectiva n.º 504063499; data do recebi-
mento: 250604.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o de-
pósito dos documentos da prestação de contas do ano de 2003.

25 de Outubro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Liliana M. S.
Oliveira R. Rita. 2007116510

A TEIA COMERCIAL � COMÉRCIO POR GROSSO
E A RETALHO DE ARTIGOS DE ARTESANATO E AFINS, L.DA

Sede: Edifício São Gião, lojas 12 e 13, Valença

Conservatória do Registo Comercial de Valença. Matrícula n.º 945;
identificação de pessoa colectiva n.º 503635987; data do recebi-
mento: 250604.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o de-
pósito dos documentos da prestação de contas do ano de 2003.

25 de Outubro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Liliana M. S.
Oliveira R. Rita. 2007116529

TRAINCO � TRANSPORTES, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua de Guilherme José da Silva, 6, Valença

Conservatória do Registo Comercial de Valença. Matrícula n.º 922;
identificação de pessoa colectiva n.º 506365930; data do recebi-
mento: 250604.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o de-
pósito dos documentos da prestação de contas do ano de 2003.

25 de Outubro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Liliana M. S.
Oliveira R. Rita. 2007116537

VALENÇACÂMBIOS � AGÊNCIA DE CÂMBIOS, S. A.

Sede: Avenida de Miguel Dantas, Valença

Conservatória do Registo Comercial de Valença. Matrícula n.º 633;
identificação de pessoa colectiva n.º 504161326; data do recebi-
mento: 250604.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o de-
pósito dos documentos da prestação de contas do ano de 2003.

26 de Outubro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Liliana M. S.
Oliveira R. Rita. 2007116545

ALVAREZ & VASQUEZ, TRANSPORTES, L.DA

Sede: Avenida de São Teotónio, Edifício Status, lojas 49-55,
Valença

Conservatória do Registo Comercial de Valença. Matrícula n.º 888;
identificação de pessoa colectiva n.º 506144569; data do recebi-
mento: 250604.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o de-
pósito dos documentos da prestação de contas do ano de 2003.

26 de Outubro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Liliana M. S.
Oliveira R. Rita. 2007116553

LEITE RIO � IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE LEITE, L.DA

Sede: Avenida de São Teotónio, Edifício Status, lojas 49-55, 1.º,
Valença

Conservatória do Registo Comercial de Valença. Matrícula n.º 442;
identificação de pessoa colectiva n.º 503195324; data do recebi-
mento: 250604.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o de-
pósito dos documentos da prestação de contas do ano de 2003.

26 de Outubro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Liliana M. S.
Oliveira R. Rita. 2007116570

TRANSPORTE DÁRIO NOVOA, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Avenida de São Teotónio, Edifício Status, lojas 49-55, 1.º,
Valença

Conservatória do Registo Comercial de Valença. Matrícula n.º 988;
identificação de pessoa colectiva n.º 506633462; data do recebi-
mento: 250604.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o de-
pósito dos documentos da prestação de contas do ano de 2003.

26 de Outubro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Liliana M. S.
Oliveira R. Rita. 2007116588

AUGUSTO DA CUNHA & FREITAS, L.DA

Sede: São Gião, Valença

Conservatória do Registo Comercial de Valença. Matrícula n.º 179;
identificação de pessoa colectiva n.º 501574840; data do recebi-
mento: 250604.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o de-
pósito dos documentos da prestação de contas do ano de 2003.

26 de Outubro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Liliana M. S.
Oliveira R. Rita. 2007116596

VILA REAL
MONTALEGRE

SOCIEDADE TÁXIS DA VILA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Montalegre. Matrícula n.º 174/
980317; identificação de pessoa colectiva n.º 504106520; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 02/20041021.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi aumentado
o capital para € 100 000, em numerário e foram alterados os artigos
2.º, 3.º, aditado o ponto 4 ao 5.º e o 6.º do contrato que ficaram com
a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade é o transporte rodoviário de passageiros
em viaturas de aluguer e transporte de passageiros em autocarros (ve-
ículos pesados) dentro do território nacional e internacional.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, em dinheiro e de cem
mil euros, dividido em três quotas, uma no valor nominal de noventa
mil euros, pertencente ao sócio Aníbal Pires Alves de Moura e duas
no valor nominal de cinco mil euros, cada, pertencendo uma a cada
um dos sócios Manuel Alves de Moura e Aníbal Jorge Afonso de Moura.

ARTIGO 5.º

4 � Ficam incluídos nos poderes de gerência a compra e venda de
veículos automóveis.

ARTIGO 6.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capi-
tal até ao montante de duzentos mil euros.

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

Está conforme.

26 de Outubro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Dulce Helena
Soares Pinto da Costa. 2007196417

VALPAÇOS

DECADENCE BAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valpaços. Matrícula n.º 00230/
990202; identificação de pessoa colectiva n.º 504366408;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 2; números e
data das apresentações: 6 e 7/20041019.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram regista-
dos os seguintes actos:

a) Cessação de funções do gerente Idílio José Cascão de Oliveira
em 9 de Outubro de 2004, por renúncia;

b) Nomeação de gerente Licínio Dinis Cascão de Oliveira em 9 de
Outubro de 2004.

Está conforme o original.

28 de Outubro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Luísa Real
Mesquita. 2003951857

VILA REAL

AMÍLCAR DOS SANTOS CARVALHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real. Matrícula n.º 1067;
identificação de pessoa colectiva n.º 503380784; inscrição n.º 03;
número e data da apresentação: 02/040618.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato de sociedade no que concerne ao artigo 2.º,
do qual passou a constar:

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste em obras públicas, construção civil, alu-
guer de equipamentos e transporte de mercadorias por conta de ou-
trem.

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

Está conforme.

21 de Outubro de 2004. � O Ajudante Principal, Victor Manuel
de Azevedo Teixeira. 2005350931

ESCOLA DE BAILADO DE VILA REAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real. Matrícula n.º 1023;
identificação de pessoa colectiva n.º 503248908; inscrição n.º 05;
número e data da apresentação: 14/040618.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte acto:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 20 de Maio de 2004.

Está conforme.

21 de Outubro de 2004. � O Ajudante Principal, Victor Manuel
de Azevedo Teixeira. 2005350923

SIACFOR � FORMAÇÃO PROFISSIONAL,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real. Matrícula n.º 2048;
identificação de pessoa colectiva n.º 506330834; averbamento n.º 1
à inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 22/040618.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
deslocação da sede social para a Rua Dr. Domingos Campos, Praceta
Professor Dr. Abílio Aires, bloco 4, loja 2, Vila Real.

Está conforme.

21 de Outubro de 2004. � O Ajudante Principal, Victor Manuel
de Azevedo Teixeira. 2005350915

 SEDENTAL � SOCIEDADE DE AGENTES COMERCIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real. Matrícula n.º 253;
identificação de pessoa colectiva n.º 500243751; averbamento n.º 3
à inscrição n.º 06; número e data da apresentação: 25/040618.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte acto:

Recondução de gerente.

Reconduzido: José Manuel de Carvalho Piteira de Barros.
Data: 9 de Março de 2004.
Prazo: exercício de 2004.

Está conforme.

21 de Outubro de 2004. � O Ajudante Principal, Victor Manuel
de Azevedo Teixeira. 2005343331

ULTRA RADICAL � ACTIVIDADES DESPORTIVAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real. Matrícula n.º 2037;
identificação de pessoa colectiva n.º 506467589; inscrição n.º 02;
número e data da apresentação: 07/040715.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte acto:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 23 de Abril de 2004.

Está conforme.

21 de Outubro de 2004. � O Ajudante Principal, Victor Manuel
de Azevedo Teixeira. 2005350940

KAORME � PRODUTOS E SERVIÇOS INFORMÁTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real. Matrícula n.º 1583;
identificação de pessoa colectiva n.º 504809318; inscrição n.º 06;
número e data da apresentação: 22/040715.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte acto:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 9 de Junho de 2004.

Está conforme.

26 de Outubro de 2004. � O Ajudante Principal, Victor Manuel
de Azevedo Teixeira. 2005350990

VISEU
ARMAMAR

JOÃO DA FONSECA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Armamar. Matrícula n.º 15/
881129; inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 01/041025.

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

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 6 de Outubro de 2004.

Está conforme.

27 de Outubro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Lúcio
Rodrigues. 2001519974

MANGUALDE

AGRO PINHAL � SERVIÇOS AGRO FLORESTAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mangualde. Matrícula n.º 637;
identificação de pessoa colectiva n.º 503351482; averbamento n.º 1
à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 03/20041020.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi lavrada a
cessação de funções de gerente de José Manuel da Silva Coelho, por
renúncia, 26 de Agosto de 2004.

Conferida, está conforme.

28 de Outubro de 2004. � A Escriturária Superior, Armanda Maria
Paiva Giestas. 2008766802
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 GRÁFICA BASTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mangualde. Matrícula n.º 963;
identificação de pessoa colectiva n.º 506405648; inscrição n.º 4;
número e data da apresentação: 08/20041015.

Certifico que, por escritura de 29 de Setembro de 2004, exarada da
fl. 51 do livro n.º 33-A do 1.º Cartório Notarial de Competência Espe-
cializada de Viseu, foi feita a alteração dos artigos 4.º e 7.º do pacto
social da sociedade em epígrafe, após cessão de quotas, os quais passam
a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros e corresponde à soma de quatro quotas iguais no valor no-
minal de mil duzentos e cinquenta euros, pertencentes uma a cada um
dos sócios João Bastos de Figueiredo, Mara Grgic, António d�Almeida
Pais e Sara da Silva Esteves Pais.

ARTIGO 7.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
deliberação da assembleia geral, pertence a sócios ou a estranhos, a
designar em assembleia geral, mantendo-se na gerência os sócios João
Bastos de Figueiredo e Mara Grgic e ficando desde já nomeado geren-
te o sócio António d�Almeida Pais.

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

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

A Escriturária Superior, Armanda Maria Paiva Giestas.
2008766810

PAIVA & RIBEIRO � COMÉRCIO DE GADO E CARNE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mangualde. Matrícula n.º 629:
identificação de pessoa colectiva n.º 503313564; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 02/20041021.

Certifico que a sociedade em epígrafe foi dissolvida e liquidada não
havendo bens a partilhar, com a aprovação das contas em 24 de Se-
tembro de 2004.

Certifico ainda que os documentos que serviram de base ao registo
ficaram depositados na pasta respectiva.

Conferida, está conforme.

29 de Outubro de 2004. � A Escriturária Superior, Armanda Maria
Paiva Giestas. 2008766829

FUNERÁRIA PAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mangualde. Matrícula n.º 945;
identificação de pessoa colectiva n.º 506107558; averbamentos
n.os 1 e 2 à inscrição n.º 6 e inscrição n.º 13; números e data das
apresentações: 12, 14 e 17/15102004.

Certifico que, por escritura de 29 de Setembro de 2004, exarada da
fl. 53 do livro n.º 33-A do 1.º Cartório Notarial de Competências Espe-
cializadas de Viseu, foi feita a cessação das funções de gerente de Silvério
Almeida Pais, por renúncia em 29 de Setembro de 2004; cessação de
funções de gerente Sónia da Silva Pais, por renúncia, em 29 de Setembro
de 2004 e a alteração dos artigos 3.° e 4.º do pacto social da sociedade
em epígrafe, após cessão e unificação de quotas os quais passam ter a
seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros e corresponde à soma de quatro quotas iguais no valor no-
minal de mil duzentos e cinquenta euros, cada, pertencentes uma a
cada um dos sócios António d�Almeida Pais, Sara da Silva Esteves
Pais, João Bastos de Figueiredo e Mara Grgic.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
deliberação da assembleia geral pertence a sócios ou a estranhos, a
designar em assembleia geral mantendo-se na gerência os sócios An-
tónio d�Almeida Pais e Sara da Silva Esteves Pais e fica desde já
nomeado gerente o sócio João Bastos de Figueiredo.

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

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada, assim
como os documentos que serviram de base ao registo, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva.

Conferida, está conforme.

29 de Outubro de 2004. � A Escriturária Superior, Armanda Maria
Paiva Giestas. 2008766853

TUPINIQUIN � TRANSPORTES RODOVIÁRIOS
DE MERCADORIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mangualde. Matrícula n.º 786;
identificação de pessoa colectiva n.º 504424947; averbamento n.º 1
à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 06/20041019.

Certifico que a sociedade em epígrafe mudou a sede para a Rua de
Luís de Camões, 61, 2.º, esquerdo, Mangualde.

Certifico ainda que os documentos que serviram de base ao registo
ficaram depositados na pasta respectiva.

Conferida, está conforme.

29 de Outubro de 2004. � A Escriturária Superior, Armanda Maria
Paiva Giestas. 2008766845

VERDE LUSITANO, SILVICULTURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mangualde. Matrícula
n.º 01001; identificação de pessoa colectiva n.º 506776484;
averbamento n.º 01 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 04/20041014.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi lavrada a
cessação de funções de gerente de Carlos Ferreira Pereira, por renún-
cia, em 14 de Outubro de 2004.

Conferida, está conforme.

28 de Outubro de 2004. � A Escriturária Superior, Armanda Maria
Paiva Giestas. 2008766780

MOIMENTA DA BEIRA

SANIBEIRA � SANITÁRIOS E FERRAGENS DA BEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Moimenta da Beira. Matrícu-
la n.º 169; identificação de pessoa colectiva n.º 502020849; data
da apresentação: 29062004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos, na pasta respectiva, os documentos relativos ao registo de pres-
tação de contas do ano de 2003.

5 de Julho de 2004. � O Ajudante, Manuel Soares Salgueiro.
2006283162

AUTO DOURIENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Moimenta da Beira. Matrícu-
la n.º 318; identificação de pessoa colectiva n.º 500434808; data
da apresentação: 29062004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos, na pasta respectiva, os documentos relativos ao registo de pres-
tação de contas do ano de 2003.

5 de Julho de 2004. � O Ajudante, Manuel Soares Salgueiro.
2000987753

TRANSPORTES � MOIMENTATRANS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Moimenta da Beira. Matrícu-
la n.º 432; identificação de pessoa colectiva n.º 506461637; data
da apresentação: 29062004.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos, na pasta respectiva, os documentos relativos ao registo de pres-
tação de contas do ano de 2003.

5 de Julho de 2004. � O Ajudante, Manuel Soares Salgueiro.
2006283138

TECNIDEMO � GABINETE DE ESTUDOS E PROJECTOS
DE OBRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Moimenta da Beira. Matrícu-
la n.º 363; data da apresentação: 29062004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos, na pasta respectiva, os documentos relativos ao registo de pres-
tação de contas do ano de 2003.

5 de Julho de 2004. � O Ajudante, Manuel Soares Salgueiro.
2006283120

ISABEL APARÍCIO � COMÉRCIO DE ARTIGOS
PARA O LAR, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Moimenta da Beira. Matrícu-
la n.º 389; identificação de pessoa colectiva n.º 505919656; data
da apresentação: 28062004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos, na pasta respectiva, os documentos relativos ao registo de pres-
tação de contas do ano de 2003.

5 de Julho de 2004. � O Ajudante, Manuel Soares Salgueiro.
2006282913

BALCLASS � COMÉRCIO E REPARAÇÕES
DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Moimenta da Beira. Matrícu-
la n.º 414; identificação de pessoa colectiva n.º 506189155; data
da apresentação: 28062004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos relativos ao registo de presta-
ção de contas do ano de 2003.

5 de Julho de 2004. � O Ajudante, Manuel Soares Salgueiro.
2006283073

MPCALADO � MANUEL PAULO CALADO, GABINETE
DE CONSULTADORIA E GESTÃO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Moimenta da Beira. Matrícu-
la n.º 406; identificação de pessoa colectiva n.º 506097692; data
da apresentação: 28062004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos relativos ao registo de presta-
ção de contas do ano de 2003.

5 de Julho de 2004. � O Ajudante, Manuel Soares Salgueiro.
2006283103

IRMASIL, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Moimenta da Beira. Matrícu-
la n.º 214; identificação de pessoa colectiva n.º 502904127; data
da apresentação: 29062004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos relativos ao registo de presta-
ção de contas do ano de 2003.

5 de Julho de 2004. � O Ajudante, Manuel Soares Salgueiro.
2006283154

OLIVEIRA DE FRADES

RAÇÕES BEIRAVOUGA � SOCIEDADE INDUSTRIAL
DE ALIMENTOS COMPOSTOS PARA ANIMAIS, L.DA

Sede: lugar e freguesia de São Vicente de Lafões

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Frades. Matrícula
n.º 104/840518; identificação de pessoa colectiva n.º 501454390;
data da apresentação: 25062004.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas da sociedade em epígrafe, referen-
tes ao ano de 2003.

Conferi, está conforme.

27 de Outubro de 2004. � A Conservadora, Maria Margarida
Martins da Costa Henriques Flores. 2007260786

AVIRELVA � COMÉRCIO DE PRODUTOS AVÍCOLAS, L.DA

Sede: lugar de Cajadães, freguesia de São Vicente de Lafões,
Oliveira de Frades

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Frades. Matrícula
n.º 112/850510; identificação de pessoa colectiva n.º 501556982;
data da apresentação: 25062004.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas da sociedade em epígrafe, referen-
tes ao ano de 2003.

Conferi, está conforme.

27 de Outubro de 2004. � A Conservadora, Maria Margarida
Martins da Costa Henriques Flores. 2007260093

AVIÁRIO QUINTA DO BISPO, COMÉRCIO DE AVES, L.DA

Sede: Vilarinho, Souto de Lafões, Oliveira de Frades

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Frades. Matrícula
n.º 143/021087; data da apresentação: 28062004.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas da sociedade em epígrafe, referen-
tes ao ano de 2003.

Conferi, está conforme.

27 de Outubro de 2004. � A Conservadora, Maria Margarida
Martins da Costa Henriques Flores. 2007260395

AVIBALTA � SOCIEDADE AGRO-PECUÁRIA, L.DA

Sede: lugar da Feira, Oliveira de Frades

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Frades. Matrícula
n.º 158/880825; identificação de pessoa colectiva n.º 502025840;
data da apresentação: 29062004.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas da sociedade em epígrafe, referen-
tes ao ano de 2003.

Conferi, está conforme.

27 de Outubro de 2004. � A Conservadora, Maria Margarida
Martins da Costa Henriques Flores. 2007260816

OLIVEIRAUTO � COMÉRCIO DE ACESSÓRIOS, L.DA

Sede: Avenida do Cinema, Oliveira de Frades

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Frades. Matrícula
n.º 126/091086; data da apresentação: 24062004.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas da sociedade em epígrafe, referen-
tes ao ano de 2003.

Conferi, está conforme.

27 de Outubro de 2004. � A Conservadora, Maria Margarida
Martins da Costa Henriques Flores. 2007260824

OVOCLASSE � CENTRO DE PRODUÇÃO
E CLASSIFICAÇÃO DE OVOS, L.DA

Sede: freguesia e concelho de Oliveira de Frades

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Frades. Matrícula
n.º 133/870623; identificação de pessoa colectiva n.º 501638457;
data da apresentação: 24062004.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas da sociedade em epígrafe, referen-
tes ao ano de 2003.

Conferi, está conforme.

27 de Outubro de 2004. � A Conservadora, Maria Margarida
Martins da Costa Henriques Flores. 2007260301

AUTO PROGRESSO DO VOUGA � SOCIEDADE
DE REPARAÇÕES AUTO, L.DA

Sede: lote 78, Zona Industrial, freguesia e concelho
de Oliveira de Frades

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Frades. Matrícula
n.º 120/220186; data da apresentação: 24062004.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas da sociedade em epígrafe, referen-
tes ao ano de 2003.

Conferi, está conforme.

27 de Outubro de 2004. � A Conservadora, Maria Margarida
Martins da Costa Henriques Flores. 2007260581

TRANSPORTES ARNALDO DA SILVA FLORINDO, L.DA

Sede: lugar de Travanca, Oliveira de Frades

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Frades. Matrícula
n.º 191/900416; identificação de pessoa colectiva n.º 502327073;
data da apresentação: 29062004.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas da sociedade em epígrafe, referen-
tes ao ano de 2003.

Conferi, está conforme.

27 de Outubro de 2004. � A Conservadora, Maria Margarida
Martins da Costa Henriques Flores. 2007260123

CARPINTARIA, MARCENARIA-MECÂNICA, SERRANA, L.DA

Sede: lugar e freguesia de Varzielas, concelho
de Oliveira de Frades

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Frades. Matrícula
n.º 165/881129; identificação de pessoa colectiva n.º 502069899;
data da apresentação: 29062004.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas da sociedade em epígrafe, referen-
tes ao ano de 2003.

Conferi, está conforme.

27 de Outubro de 2004. � A Conservadora, Maria Margarida
Martins da Costa Henriques Flores. 2007260620

AVICLASSE � SOCIEDADE AVÍCOLA, L.DA

Sede: Rua de António José de Almeida, Oliveira de Frades

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Frades. Matrícula
n.º 195/900518; identificação de pessoa colectiva n.º 502347250;
data da apresentação: 29062004.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas da sociedade em epígrafe, referen-
tes ao ano de 2003.

Conferi, está conforme.

27 de Outubro de 2004. � A Conservadora, Maria Margarida
Martins da Costa Henriques Flores. 2007260875

TONDELA

O CANUDO � CENTRO DE ESTUDOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tondela. Matrícula n.º 01000/
030218: identificação de pessoa colectiva n.º 506482413; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 01/041025.

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

Facto: dissolução da sociedade e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 21 de Outubro de 2004.

Está conforme o original.

25 de Outubro de 2004. � A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 2008248526

CARPINDECOR � IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
PAVIMENTOS DE MADEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tondela. Matrícula n.º 00813/
001110: identificação de pessoa colectiva n.º 505104466;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 09/041018.

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

Cessação de funções do gerente Rui Manuel Simões Leitão Ribeiro
por renúncia de 19 de Julho de 2004.

Está conforme o original.

22 de Outubro de 2004. � A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 2008248500

POR A MAIS B � PRONTO A VESTIR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tondela. Matrícula n.º 00722/
981104: identificação de pessoa colectiva n.º 504282450; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 09/041019.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram efectua-
dos os seguintes actos de registo:

Nomeação do gerente Carlos Manuel Frederico dos Santos Faria
Viegas, casado, residente na Avenida de José Armando Santos Couto,
42, São Miguel do Outeiro, Tondela, em 15 de Setembro de 2004.

Está conforme o original.

22 de Outubro de 2004. � A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 2008248518

VISEU

HERMINIUS SERVIÇOS DE TOMOGRAFIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 4908;
identificação de pessoa colectiva n.º 506141411; número e data da
apresentação: 02/20040916.
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Certifico que Ana Maria Ferreira Silvestre Soeiro Lopes, casada,
foi nomeada gerente da sociedade em epígrafe, por deliberação de 25
de Outubro de 2002.

19 de Outubro de 2004. � A Escriturária Superior, Cidália da
Conceição de Almeida Ferreira. 2008740013

AUTO MARTINAUTO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 2261;
identificação de pessoa colectiva n.º 502853662; inscrição n.º 9;
número e data da apresentação: 31/20040914.

Certifico que:
N.º 9 � Apresentação n.º 31/20040914.
Facto: eleição dos órgãos sociais para o triénio de 2004-2006:
Conselho de administração: presidente � José Vitorino Loureiro

Martins, casado; vice-presidente � Pedro Rafael Oliveira Martins,
solteiro, maior; vogais � Paula Cristina de Oliveira Martins Tava-
res, casada, Rui Manuel Leite Cabral, casado, António Alexandre
Fernandes Lopes, solteiro, maior.

Conselho fiscal: presidente � Alberto Henrique Figueiredo Lopes,
casado; vogal � António Dias Nabais, casado, ROC, e vogal suplen-
te � Hugo Jorge Monteiro Chumbo, solteiro, maior.

N.º 9 � Of., averbamento n.º 1, apresentação n.º 31/20040914.
Data da deliberação: 20 de Março de 2004.

Está conforme o original.

18 de Outubro de 2004. � A Escriturária Superior, Cidália da
Conceição de Almeida Ferreira. 2006313282

HABIFACTUS � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 4486;
identificação de pessoa colectiva n.º 505736055; número e data da
apresentação: 11/20040916.

Certifico que a sociedade em epígrafe alterou o seu contrato quan-
to aos artigo 3.º e 4.º passando a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros e corresponde à soma de oito quotas: duas iguais no valor
de mil euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios Augusto
Carlos de Jesus Marques e Serafim Alexandre de Jesus Marques, uma
no valor de setecentos e cinquenta euros, pertencente ao sócio Jorge
Manuel Santos Coelho, quatro iguais de quinhentos euros cada, per-
tencentes aos sócios Rui Miguel Marques Nabais, José Carlos Macha-
do Lourenço e Francisco Álvaro Araújo Tiago e IMOMARQUES �
Compra, Venda e Construção Imobiliária, L.da, e uma do valor de
duzentos e cinquenta euros pertencente à sócia Rogéria Paula de Oli-
veira Diogo.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade remunerada ou não conforme deliberação
da assembleia geral, pertence a sócios ou a estranhos a designar em
assembleia geral, ficando desde já designados gerentes os sócios José
Carlos Machado Lourenço e Francisco Álvaro Araújo Tiago, man-
tendo-se na gerência Augusto Carlos de Jesus Marques, Serafim Ale-
xandre de Jesus Marques, Jorge Manuel dos Santos Coelho, Rui Mi-
guel Marques Nabais e Rogéria Paula de Oliveira Diogo.

Os estatutos actualizados ficam depositados na pasta respectiva.

19 de Outubro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Eduarda
Chã Madeira Coutinho Rodrigues. 2006313320

TRAFIX PNEUS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 2017;
identificação de pessoa colectiva n.º 502551313.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas referente ao ano de 2003, na pasta respectiva.

25 de Outubro de 2004. � A Segunda-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2006319841

STAND DOIS MIL E TRÊS � COMÉRCIO
DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 5075;
identificação de pessoa colectiva n.º 506505367.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas referente ao ano de 2003, na pasta respectiva.

25 de Outubro de 2004. � A Segunda-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2006319868

PANIFICADORA ESPERANÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 2142;
identificação de pessoa colectiva n.º 502696982; inscrição n.º 4;
número e data da apresentação: 29/20040903.

Certifico que a sociedade em epígrafe reforçou o seu capital com
12,02 euros, passando para 5000 euros e alterou o seu contrato quan-
to aos artigos 4.º, 5.º e 6.º passando a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros e corresponde à soma de três quotas, sendo uma de mil
duzentos e noventa e seis euros e oitenta e sete cêntimos, do sócio
Manuel Rodrigues Figueiredo, outra de dois mil quinhentos e quarenta
e três euros e oitenta e sete cêntimos, do sócio Sérgio Manuel Pereira
de Figueiredo, e outra de mil cento e cinquenta e nove euros e vinte
e seis cêntimos, do sócio Bruno Manuel Pereira de Figueiredo.

ARTIGO 5.º

A gerência pertence ao sócio Sérgio Manuel Pereira de Figueiredo,
nomeado gerente.

ARTIGO 6.º

É suficiente a assinatura do gerente para vincular a sociedade pe-
rante terceiros.

Mais certifico que Manuel Rodrigues de Figueiredo cessou funções
de gerente em 9 de Julho de 2004.

Os estatutos actualizados encontram-se depositados na pasta res-
pectiva.

1 de Outubro de 2004. � A Escriturária Superior, Cidália da
Conceição de Almeida Ferreira. 2006313266

FILIPEL � INDÚSTRIA DE MARROQUINARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 1417;
identificação de pessoa colectiva n.º 501737197; inscrição n.º 4;
número e data da apresentação: 27/040917.

Certifico que a sociedade em epígrafe foi dissolvida por mútuo
acordo e liquidada, não havendo bens a partilhar, com a aprovação
das contas em 16 de Setembro de 2004.

17 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Eduarda
Chã Madeira Coutinho Rodrigues. 2006313312

VISOTECTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 2172;
identificação de pessoa colectiva n.º 502735341; inscrição n.º 5;
número e data da apresentação: 1/20040923.

Certifico que a sociedade em epígrafe foi dissolvida por mútuo
acordo e liquidada, não havendo bens a partilhar, com a aprovação
das contas em 31 de Agosto de 2004.

20 de Outubro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Eduarda
Chã Madeira Coutinho Rodrigues. 2008740048

ANTÓNIO LOPES & CELESTINO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 1367;
identificação de pessoa colectiva n.º 501664521.
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Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas referente ao ano de 2003, na pasta respectiva.

26 de Outubro de 2004. � O Escriturário Superior, (Assinatura
ilegível.) 2008762157

CARNINPEC � COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO
DE CARNES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 4501;
identificação de pessoa colectiva n.º 505621754.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas referente ao ano de 2003, na pasta respectiva.

26 de Outubro de 2004. � O Escriturário Superior, (Assinatura
ilegível.) 2008762190

FRANCISCO MATIAS SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 4270;
identificação de pessoa colectiva n.º 505283778.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas referente ao ano de 2003, na pasta respectiva.

26 de Outubro de 2004. � O Escriturário Superior, (Assinatura
ilegível.) 2008762181

LEITÃO DA QUINTA � COMÉRCIO DE ALIMENTOS
CONFECCIONADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 3167;
identificação de pessoa colectiva n.º 503812455.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas referente ao ano de 2003, na pasta respectiva.

26 de Outubro de 2004. � O Escriturário Superior, (Assinatura
ilegível.) 2008762173

MERCEARIA DO ARCO, DE CUNHA & SOARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 693; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 500613532.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas referente ao ano de 2003, na pasta respectiva.

26 de Outubro de 2004. � O Escriturário Superior, (Assinatura
ilegível.) 2008762130

REAL NOBREZA, DECORAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 4187;
identificação de pessoa colectiva n.º 505119730; número e data da
apresentação: 32/20040907.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas referente ao ano de 2002, na pasta respectiva.

20 de Outubro de 2004. � A Segunda-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2001063334

PECADO ORIGINAL � PADARIA E PASTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 3752;
número e data da apresentação: 49/20040614.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas referente ao ano de 2002, na pasta respectiva.

20 de Outubro de 2004. � A Segunda-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2001063326

VOUZELA

COSTA E CARVALHO, L.DA

Sede: Ameixas, Paços de Vilharigues, Vouzela

Conservatória do Registo Comercial de Vouzela. Matrícula n.º 00088/
911016; identificação de pessoa colectiva n.º 501406352; data do
depósito: 040630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
das na respectiva pasta as contas relativas ao exercício do ano de
2003.

Está conforme o original.

15 de Outubro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Estrela de
Matos Ferreira Vitória. 2005281387

SERRA E SILVA, L.DA

Sede: Vales, Campia, Vouzela

Conservatória do Registo Comercial de Vouzela. Matrícula n.º 00044/
830415; identificação de pessoa colectiva n.º 501376739; data do
depósito: 040630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
das na respectiva pasta as contas relativas ao exercício do ano de
2003.

Está conforme o original.

15 de Outubro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Estrela de
Matos Ferreira Vitória. 2005281395

CONSIRAMOS � CONSTRUTORES SIMÕES & RAMOS, L.DA

Sede: Zona Industrial, Campia, Vouzela

Conservatória do Registo Comercial de Vouzela. Matrícula n.º 00211/
990602; identificação de pessoa colectiva n.º 503047830; data do
depósito: 040630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na respectiva pasta, as contas relativas ao exercício do ano de
2002.

Está conforme o original.

19 de Outubro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Estrela de
Matos Ferreira Vitória. 2005281409

CONSIRAMOS � CONSTRUTORES SIMÕES & RAMOS, L.DA

Sede: Zona Industrial, Campia, Vouzela

Conservatória do Registo Comercial de Vouzela. Matrícula n.º 00211/
990602; identificação de pessoa colectiva n.º 503047830; data do
depósito: 040630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
das na respectiva pasta as contas relativas ao exercício do ano de
2003.

Está conforme o original.

19 de Outubro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Estrela de
Matos Ferreira Vitória. 2005281417

FERNANDO ALVES SIMÕES, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Sanfins, Alcofra, Vouzela

Conservatória do Registo Comercial de Vouzela. Matrícula n.º 00227/
000126; identificação de pessoa colectiva n.º 504819941; data do
depósito: 040629.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
das na respectiva pasta as contas relativas ao exercício do ano de
2003.

Está conforme o original.

20 de Outubro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Estrela de
Matos Ferreira Vitória. 2005281433

PASTELZELA � PASTELARIA ARTESANAL
DE VOUZELA, L.DA

Sede: Avenida de João de Melo, 13, Vouzela

Conservatória do Registo Comercial de Vouzela. Matrícula n.º 00238/
000724; identificação de pessoa colectiva n.º 505057166; data do
depósito: 040629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
das na respectiva pasta as contas relativas ao exercício do ano de
2003.

Está conforme o original.

20 de Outubro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Estrela de
Matos Ferreira Vitória. 2005281441

FERCOFRA � COMÉRCIO DE MATERIAIS
CONSTRUÇÃO, L.DA

Sede: Cabo de Vila, Alcofra, Vouzela

Conservatória do Registo Comercial de Vouzela. Matrícula n.º 00248/
010208; identificação de pessoa colectiva n.º 504850814; data do
depósito: 040629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
das na respectiva pasta as contas relativas ao exercício do ano de
2003.

Está conforme o original.

20 de Outubro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Estrela de
Matos Ferreira Vitória. 2005281450

LAFOPORTA � INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO
DE PORTAS, L.DA

Sede: Cercosa, Campia, Vouzela

Conservatória do Registo Comercial de Vouzela. Matrícula n.º 00277/
011204; identificação de pessoa colectiva n.º 505889536; data do
depósito: 040629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
das na respectiva pasta as contas relativas ao exercício do ano de
2003.

Está conforme o original.

20 de Outubro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Estrela de
Matos Ferreira Vitória. 2005281468

ALDEIA DO CARAMULO � TURISMO RURAL
E HOTELARIA, L.DA

Sede: Malhada, Alcofra, Vouzela

Conservatória do Registo Comercial de Vouzela. Matrícula n.º 00296/
020524; identificação de pessoa colectiva n.º 505972697; data do
depósito: 040629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
das na respectiva pasta as contas relativas ao exercício do ano de
2003.

Está conforme o original.

20 de Outubro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Estrela de
Matos Ferreira Vitória. 2005281476

TOUÇATUR � TURISMO, L.DA

Sede: Touca, Paços de Vilharigues, Vouzela

Conservatória do Registo Comercial de Vouzela. Matrícula n.º 00259/
010419; identificação de pessoa colectiva n.º 505343703; data do
depósito: 040628.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
das na respectiva pasta as contas relativas ao exercício do ano de
2003.

Está conforme o original.

20 de Outubro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Estrela de
Matos Ferreira Vitória. 2005281484

JOÃO MÁRIO SILVA CORUJO � SOCIEDADE
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Cambra, Vouzela, Vouzela

Conservatória do Registo Comercial de Vouzela. Matrícula n.º 00245/
001228; identificação de pessoa colectiva n.º 505201429; data do
depósito: 040629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
das na respectiva pasta as contas relativas ao exercício do ano de
2003.

Está conforme o original.

20 de Outubro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Estrela de
Matos Ferreira Vitória. 2005281492

LARCLI � SISTEMAS DE CLIMATIZAÇÃO
E ELECTRICIDADE, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Campia, Vouzela

Conservatória do Registo Comercial de Vouzela. Matrícula n.º 00292/
020506; identificação de pessoa colectiva n.º 506126153; data do
depósito: 040629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
das na respectiva pasta as contas relativas ao exercício do ano de
2003.

Está conforme o original.

20 de Outubro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Estrela de
Matos Ferreira Vitória. 2005281506

PADARIA SIMÕES & FONTES, L.DA

Sede: Mogueirães, Cambra, Vouzela

Conservatória do Registo Comercial de Vouzela. Matrícula n.º 00215/
990708; identificação de pessoa colectiva n.º 504472917; data do
depósito: 040628.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
das na respectiva pasta as contas relativas ao exercício do ano de
2003.

Está conforme o original.

20 de Outubro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Estrela de
Matos Ferreira Vitória. 2005281514

CAMPIPLANTA � SERVIÇOS DE LIMPEZA INDUSTRIAL
E FLORESTAL, L.DA

Sede: Albitelhe, Campia, Vouzela

Conservatória do Registo Comercial de Vouzela. Matrícula n.º 00295/
020523; identificação de pessoa colectiva n.º 506101894; data do
depósito: 040628.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
das na respectiva pasta as contas relativas ao exercício do ano de
2003.

Está conforme o original.

20 de Outubro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Estrela de
Matos Ferreira Vitória. 2005281522

CABRITO DO CARAMULO, L.DA

Sede: Moçâmedes, São Miguel do Mato, Vouzela

Conservatória do Registo Comercial de Vouzela. Matrícula n.º 00314/
030402; identificação de pessoa colectiva n.º 506337278; data do
depósito: 040630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
das na respectiva pasta as contas relativas ao exercício do ano de
2003.

Está conforme o original.

21 de Outubro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Estrela de
Matos Ferreira Vitória. 2005281530

TAXCISCO � TAXI, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua de Moreira de Figueiredo, 15, Vouzela

Conservatória do Registo Comercial de Vouzela. Matrícula n.º 00319/
030520; identificação de pessoa colectiva n.º 506604381; data do
depósito: 040625.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
das na respectiva pasta as contas relativas ao exercício do ano de
2003.

Está conforme o original.

21 de Outubro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Estrela de
Matos Ferreira Vitória. 2005281549

PAPELARIA PATRIARCA � LIVRARIA E PAPELARIA,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua de Sá Carneiro, lote 15, Vouzela

Conservatória do Registo Comercial de Vouzela. Matrícula n.º 00325/
030814; identificação de pessoa colectiva n.º 506605531; data do
depósito: 040623.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
das na respectiva pasta as contas relativas ao exercício do ano de
2003.

Está conforme o original.

21 de Outubro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Estrela de
Matos Ferreira Vitória. 2005281557

VALAVÍCOLA � PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO
DE PRODUTOS AVÍCOLAS, L.DA

Sede: Caveirós de Cima, Cambra, Vouzela

Conservatória do Registo Comercial de Vouzela. Matrícula n.º 00315/
030421; identificação de pessoa colectiva n.º 506563324; data do
depósito: 040629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
das na respectiva pasta as contas relativas ao exercício do ano de
2003.

Está conforme o original.

21 de Outubro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Estrela de
Matos Ferreira Vitória. 2005281611

TRANSPORTES LEITÃO & QUEIRÓ, L.DA

Sede: Caveirós de Cima, Cambra, Vouzela

Conservatória do Registo Comercial de Vouzela. Matrícula n.º 00310/
021105; identificação de pessoa colectiva n.º 506068056; data do
depósito: 040629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
das na respectiva pasta as contas relativas ao exercício do ano de 2003.

Está conforme o original.

21 de Outubro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Estrela de
Matos Ferreira Vitória. 2005281603

TABERNA DO CAMIONISTA � SOCIEDADE HOTELEIRA, L.DA

Sede: Pés de Pontes, Cambra, Vouzela

Conservatória do Registo Comercial de Vouzela. Matrícula n.º 00300/
020624; identificação de pessoa colectiva n.º 506167623; data do
depósito: 040629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
das na respectiva pasta as contas relativas ao exercício do ano de 2003.

Está conforme o original.

21 de Outubro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Estrela de
Matos Ferreira Vitória. 2005281590

L. S. P. LIMPA � SEMEIA � PLANTA, SERVIÇOS
DE JARDINAGEM, L.DA

Sede: Campia, Vouzela

Conservatória do Registo Comercial de Vouzela. Matrícula n.º 00317/
030423; identificação de pessoa colectiva n.º 506574199; data do
depósito: 040628.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
das na respectiva pasta as contas relativas ao exercício do ano de 2003.

Está conforme o original.

21 de Outubro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Estrela de
Matos Ferreira Vitória. 2005281581

DENTAL ZELA � CONSULTÓRIO MÉDICO DENTÁRIO, L.DA

Sede: Largo do Convento, Edifício Zela, cave 5, Vouzela

Conservatória do Registo Comercial de Vouzela. Matrícula n.º 00318/
030506; identificação de pessoa colectiva n.º 506418723; data do
depósito: 040628.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
das na respectiva pasta as contas relativas ao exercício do ano de 2003.

Está conforme o original.

21 de Outubro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Estrela de
Matos Ferreira Vitória. 2005281573

RESTAURANTE EIRA VELHA, L.DA

Sede: Vasconha, Queirã, Vouzela

Conservatória do Registo Comercial de Vouzela. Matrícula n.º 00326/
031017; identificação de pessoa colectiva n.º 506689425; data do
depósito: 040628.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
das na respectiva pasta as contas relativas ao exercício do ano de 2003.

Está conforme o original.

21 de Outubro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Estrela de
Matos Ferreira Vitória. 2005281565
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