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4. Empresas � Registo comercial
AVEIRO
ÁGUEDA

PINTO, ALMEIDA & IRMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 1018;
identificação de pessoa colectiva n.º 501424873; data do depósito:
291104.

Certifico que foi feito o depósito legal da prestação de contas re-
ferente ao ano de 2003.

Está conforme.

30 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Clara
Soares Pinto. 2007696312

ALBERGARIA-A-VELHA

S. G. BAR � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Sede: Praceta de Fernando Pessoa, Edifício Martins,
rés-do-chão, direito, freguesia e concelho de Albergaria-a-Velha

Conservatória do Registo Comercial de Albergaria-a-Velha. Matrícula
n.º 00630; data da apresentação: 020628.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos relativos à prestação de contas referentes ao ano
de 2001.

Conferida, está conforme.

28 de Junho de 2002. � O Conservador, António Carvalho dos
Santos. 1000113168

PARISMAR � BASES E COLCHÕES, L.DA

Sede: Zona Industrial de Albergaria-a-Velha, freguesia
e concelho de Albergaria-a-Velha

Conservatória do Registo Comercial de Albergaria-a-Velha. Matrícula
n.º 01183/041129; inscrição n.º 01; número e data da apresenta-
ção: 02/041129.

Certifico que, por escritura pública de 3 de Setembro de 2004, a
fl. 87 do livro n.º 504-A do Cartório Notarial de Centro de Formali-
dades das Empresas do Porto, já depositada na respectiva pasta, foi
constituída entre Frank Payen; Francis Fréderic Boné e Manuel Jus-
tino Gomes da Costa, a sociedade em epígrafe, que se rege pelos se-
guintes estatutos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade, adopta a firma PARISMAR � Bases e Colchões,
L.da

2 � Tem a sua sede na Zona Industrial de Albergaria-a-Velha, fre-
guesia e concelho de Albergaria-a-Velha.

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 ou agências onde entenda
conveniente.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na montagem, comércio e repre-
sentações de bases e colchões.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
cinco mil euros, dividido em três quotas, sendo duas iguais do valor
nominal de mil e seiscentos e cinquenta euros, pertencentes uma a
cada um dos sócios Franck Payen e Francis Frederic Bone e uma do
valor nominal de mil e setecentos euros, pertencente ao sócio Manu-
el Justino Gomes da Costa.

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, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral será atribuída a sócios ou não sócios,
ficando desde já nomeados gerentes todos os sócios.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ARTIGO 8.º

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

Conferida, está conforme.

29 de Novembro de 2004. � O Conservador, António Carvalho
dos Santos. 2008347656

NEVERAMA � INSTALAÇÕES DE FRIO, L.DA

Sede: Areeiro, Estrada Nacional n.º 1, freguesia e concelho
de Albergaria-a-Velha

Conservatória do Registo Comercial de Albergaria-a-Velha. Matrícula
n.º 00722/980708; identificação de pessoa colectiva n.º 504190261;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 05/041110.

Certifico que por carta de renúncia de 26 de Julho de 2004, cessou
as funções de gerente Maria Cristina Rocha Correia Martins, casada,
por renúncia a partir de 5 de Agosto de 2004.

Conferida, está conforme.

10 de Novembro de 2004. � O Conservador, António Carvalho
dos Santos. 2008347524
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PADARIA E PASTELARIA CENTRAL 2004, L.DA

Sede: Rua do Professor Egas Moniz, Edifício Alagoa, entrada 3,
fracção CD, freguesia e concelho de Albergaria-a-Velha

Conservatória do Registo Comercial de Albergaria-a-Velha. Matrícula
n.º 01175/040917; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e
data da apresentação: 01/041206.

Certifico que foi depositada na respectiva pasta a acta n.º 1 da
assembleia geral de 22 de Novembro de 2004 em que foi deliberado
mudar a sede da sociedade para a Praça Dr. António Albuquerque Pinho
(Alagoa), fracção C/D, freguesia e concelho de Albergaria-a-Velha.

Conferida, está conforme.

6 de Dezembro de 2004. � O Conservador, António Carvalho dos
Santos. 2008347648

AROUCA

FERNANDO SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arouca. Matrícula n.º 489/
980209; identificação de pessoa colectiva n.º 504110519.

Certifico terem sido depositados na pasta da sociedade comercial
por quotas com a firma em epígrafe os documentos relativos à pres-
tação de contas referentes ao ano de 2001.

2 de Julho de 2002. � A Conservadora, Maria Carla Gomes Ferreira
Martins. 1000099500

CARPINTARIA JOSÉ GOMES & ALMEIDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arouca. Matrícula n.º 708/
010723; identificação de pessoa colectiva n.º 505637472.

Certifico terem sido depositados na pasta da sociedade comercial
por quotas com a firma em epígrafe os documentos relativos à pres-
tação de contas referentes ao ano de 2003.

20 de Outubro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, António Manuel
Ferreira Gomes. 2008813258

PREDIAL MIZARELA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arouca. Matrícula n.º 242/
101089; identificação de pessoa colectiva n.º 502240407.

Certifico terem sido depositados na pasta da sociedade comercial
por quotas com a firma em epígrafe os documentos relativos à pres-
tação de contas referentes ao ano de 2003.

20 de Outubro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, António Manuel
Ferreira Gomes. 2008813460

CONSTRUTORA SANTISTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arouca. Matrícula n.º 433/
300496; identificação de pessoa colectiva n.º 503695387.

Certifico terem sido depositados na pasta da sociedade comercial
por quotas com a firma em epígrafe os documentos relativos à pres-
tação de contas referentes ao ano de 2003.

20 de Outubro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, António Manuel
Ferreira Gomes. 2008813347

ALCINOR � INDÚSTRIA DE ESTRUTURAS METÁLICAS
E PVC, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arouca. Matrícula n.º 497/
980311; identificação de pessoa colectiva n.º 504235540.

Certifico terem sido depositados na pasta da sociedade comercial
por quotas com a firma em epígrafe os documentos relativos à pres-
tação de contas referentes ao ano de 2003.

20 de Outubro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, António Manuel
Ferreira Gomes. 2008813495

S. P. L. � SOCIEDADE PRODUTORA DE LEITE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arouca. Matrícula n.º 631/
000602; identificação de pessoa colectiva n.º 504987275.

Certifico terem sido depositados na pasta da sociedade comercial
por quotas com a firma em epígrafe os documentos relativos à pres-
tação de contas referentes ao ano de 2003.

21 de Outubro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, António Manuel
Ferreira Gomes. 2008790150

CONSTRUÇÕES � JOSÉ TEIXEIRA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arouca. Matrícula n.º 713/
010807; identificação de pessoa colectiva n.º 505680599.

Certifico terem sido depositados na pasta da sociedade comercial
por quotas com a firma em epígrafe os documentos relativos à pres-
tação de contas referentes ao ano de 2003.

20 de Outubro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, António Manuel
Ferreira Gomes. 2008813428

JOSÉ AUGUSTO VIEIRA � SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arouca. Matrícula n.º 536/
980804; identificação de pessoa colectiva n.º 504236652.

Certifico terem sido depositados na pasta da sociedade comercial
por quotas com a firma em epígrafe os documentos relativos à pres-
tação de contas referentes ao ano de 2003.

21 de Outubro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, António Manuel
Ferreira Gomes. 2008790215

TÁXIS SUSANA RODRIGUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arouca. Matrícula n.º 687/
010607; identificação de pessoa colectiva n.º 505456605.

Certifico terem sido depositados na pasta da sociedade comercial
por quotas com a firma em epígrafe os documentos relativos à pres-
tação de contas referentes ao ano de 2003.

7 de Dezembro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, António Manuel
Ferreira Gomes. 2008790738

TÁXIS CENTRAIS DE ALVARENGA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arouca. Matrícula n.º 85/
220168; identificação de pessoa colectiva n.º 500917728.

Certifico terem sido depositados na pasta da sociedade comercial
por quotas com a firma em epígrafe os documentos relativos à pres-
tação de contas referentes ao ano de 2003.

21 de Outubro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, António Manuel
Ferreira Gomes. 2008813614

INFORAROUCA � EQUIPAMENTOS INFORMÁTICOS
E DE ESCRITÓRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arouca. Matrícula n.º 302/
260991; identificação de pessoa colectiva n.º 502625864.
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Certifico terem sido depositados na pasta da sociedade comercial
por quotas com a firma em epígrafe os documentos relativos à presta-
ção de contas referentes ao ano de 2003.

21 de Outubro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, António Manuel
Ferreira Gomes. 2008790169

ANTÓNIO DUARTE SOARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arouca. Matrícula n.º 779/
020207; identificação de pessoa colectiva n.º 505957604.

Certifico terem sido depositados na pasta da sociedade comercial
por quotas com a firma em epígrafe os documentos relativos à pres-
tação de contas referentes ao ano de 2003.

21 de Setembro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, António Manuel
Ferreira Gomes. 1000272833

CARPINTARIA MOLDENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arouca. Matrícula n.º 310/
310192; identificação de pessoa colectiva n.º 502701200.

Certifico terem sido depositados na pasta da sociedade comercial
por quotas com a firma em epígrafe os documentos relativos à pres-
tação de contas referentes ao ano de 2003.

21 de Setembro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, António Manuel
Ferreira Gomes. 1000272831

PAVIMENTAÇÕES ALBERTO TAVARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arouca. Matrícula n.º 803/
020619; identificação de pessoa colectiva n.º 506159884.

Certifico terem sido depositados na pasta da sociedade comercial
por quotas com a firma em epígrafe os documentos relativos à pres-
tação de contas referentes ao ano de 2003.

19 de Outubro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, António Manuel
Ferreira Gomes. 1000272829

TRANSPORTES AUGUSTO GUEDES DE AMORIM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arouca. Matrícula n.º 634/
000626; identificação de pessoa colectiva n.º 504839659.

Certifico terem sido depositados na pasta da sociedade comercial
por quotas com a firma em epígrafe os documentos relativos à pres-
tação de contas referentes ao ano de 2003.

30 de Setembro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, António Manuel
Ferreira Gomes. 1000272827

MADEIBARBOSA � INDÚSTRIA DE MADEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arouca. Matrícula n.º 715/
010808; identificação de pessoa colectiva n.º 505671530.

Certifico terem sido depositados na pasta da sociedade comercial
por quotas com a firma em epígrafe os documentos relativos à pres-
tação de contas referentes ao ano de 2003.

21 de Setembro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, António Manuel
Ferreira Gomes. 1000272822

ALMEIDA E PINHO, COMBUSTÍVEIS DA PORTELADA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arouca. Matrícula n.º 371/
110394; identificação de pessoa colectiva n.º 503224430.

Certifico terem sido depositados na pasta da sociedade comercial
por quotas com a firma em epígrafe os documentos relativos à pres-
tação de contas referentes ao ano de 2003.

30 de Setembro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, António Manuel
Ferreira Gomes. 1000272817

DUARTE & AZEVEDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arouca. Matrícula n.º 226/
100489; identificação de pessoa colectiva n.º 502141522.

Certifico terem sido depositados na pasta da sociedade comercial
por quotas com a firma em epígrafe os documentos relativos à pres-
tação de contas referentes ao ano de 2003.

20 de Outubro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, António Manuel
Ferreira Gomes. 2008813517

MAXIMINO DE ALMEIDA FERNANDES E FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arouca. Matrícula n.º 720/
010913; identificação de pessoa colectiva n.º 505717158.

Certifico terem sido depositados na pasta da sociedade comercial
por quotas com a firma em epígrafe os documentos relativos à pres-
tação de contas referentes ao ano de 2003.

21 de Outubro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, António Manuel
Ferreira Gomes. 2008813240

TERRAPLANAGENS DE ARNALDO MARTINS FERREIRA
E JESUS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arouca. Matrícula n.º 719/
010913; identificação de pessoa colectiva n.º 505746913.

Certifico terem sido depositados na pasta da sociedade comercial
por quotas com a firma em epígrafe os documentos relativos à pres-
tação de contas referentes ao ano de 2003.

20 de Outubro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, António Manuel
Ferreira Gomes. 2008813533

ARC.NET � EQUIPAMENTOS INFORMÁTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arouca. Matrícula n.º 801/
020605; identificação de pessoa colectiva n.º 506118550.

Certifico terem sido depositados na pasta da sociedade comercial
por quotas com a firma em epígrafe os documentos relativos à pres-
tação de contas referentes ao ano de 2003.

21 de Outubro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, António Manuel
Ferreira Gomes. 2008767019

AROUCATUR � VIAGEM E TURISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arouca. Matrícula n.º 432/
300496; identificação de pessoa colectiva n.º 503692409.

Certifico terem sido depositados na pasta da sociedade comercial
por quotas com a firma em epígrafe os documentos relativos à pres-
tação de contas referentes ao ano de 2003.

20 de Outubro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, António Manuel
Ferreira Gomes. 2008813606

VIVAPOR � CONSTRUÇÃO E VENDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arouca. Matrícula n.º 299/
260891; identificação de pessoa colectiva n.º 502609869.

Certifico terem sido depositados na pasta da sociedade comercial
por quotas com a firma em epígrafe os documentos relativos à pres-
tação de contas referentes ao ano de 2003.

20 de Outubro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, António Manuel
Ferreira Gomes. 2008813371

AUTO ALUGADORA CENTRAL DE BELECE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arouca. Matrícula n.º 91/
151068; identificação de pessoa colectiva n.º 500567131.
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Certifico terem sido depositados na pasta da sociedade comercial
por quotas com a firma em epígrafe os documentos relativos à pres-
tação de contas referentes ao ano de 2003.

20 de Outubro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, António Manuel
Ferreira Gomes. 2008813576

A. VALENTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arouca. Matrícula n.º 714/
010808; identificação de pessoa colectiva n.º 505634635.

Certifico terem sido depositados na pasta da sociedade comercial
por quotas com a firma em epígrafe os documentos relativos à pres-
tação de contas referentes ao ano de 2003.

20 de Outubro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, António Manuel
Ferreira Gomes. 2008813487

ZÉNITE 2000 � DISCOTECA E HOTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arouca. Matrícula n.º 332/
241192; identificação de pessoa colectiva n.º 502878134.

Certifico terem sido depositados na pasta da sociedade comercial
por quotas com a firma em epígrafe os documentos relativos à pres-
tação de contas referentes ao ano de 2003.

22 de Outubro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, António Manuel
Ferreira Gomes. 2008812561

SOUSA, FERREIRA E FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arouca. Matrícula n.º 601/
991112; identificação de pessoa colectiva n.º 504689770.

Certifico terem sido depositados na pasta da sociedade comercial
por quotas com a firma em epígrafe os documentos relativos à presta-
ção de contas referentes ao ano de 2003.

21 de Outubro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, António Manuel
Ferreira Gomes. 2008812600

FREITAS E ROCHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arouca. Matrícula n.º 301/
100991; identificação de pessoa colectiva n.º 502614293.

Certifico terem sido depositados na pasta da sociedade comercial
por quotas com a firma em epígrafe os documentos relativos à pres-
tação de contas referentes ao ano de 2003.

21 de Outubro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, António Manuel
Ferreira Gomes. 2008812502

J. A. M. T. � COMÉRCIO MATERIAIS CONSTRUÇÃO
CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arouca. Matrícula n.º 787/
020318; identificação de pessoa colectiva n.º 506033171.

Certifico terem sido depositados na pasta da sociedade comercial
por quotas com a firma em epígrafe os documentos relativos à pres-
tação de contas referentes ao ano de 2003.

21 de Outubro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, António Manuel
Ferreira Gomes. 2008812790

CATARI � INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS METÁLICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arouca. Matrícula n.º 460/
100497; identificação de pessoa colectiva n.º 501761721.

Certifico terem sido depositados na pasta da sociedade comercial
por quotas com a firma em epígrafe os documentos relativos à pres-
tação de contas referentes ao ano de 2003.

21 de Outubro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, António Manuel
Ferreira Gomes. 2005619248

MANUEL DE ALMEIDA RIBEIRO E IRMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arouca. Matrícula n.º 480/
971212; identificação de pessoa colectiva n.º 503964492.

Certifico terem sido depositados na pasta da sociedade comercial
por quotas com a firma em epígrafe os documentos relativos à pres-
tação de contas referentes ao ano de 2003.

21 de Outubro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, António Manuel
Ferreira Gomes. 2005619256

BELARMINO SOARES FRANCISCO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arouca. Matrícula n.º 231/
890607; identificação de pessoa colectiva n.º 502171243.

Certifico terem sido depositados na pasta da sociedade comercial
por quotas com a firma em epígrafe os documentos relativos à pres-
tação de contas referentes ao ano de 2003.

24 de Setembro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, António Manuel
Ferreira Gomes. 2001999976

ALFREDO MARTINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arouca. Matrícula n.º 166/
151280; identificação de pessoa colectiva n.º 501117385.

Certifico terem sido depositados na pasta da sociedade comercial
por quotas com a firma em epígrafe os documentos relativos à pres-
tação de contas referentes ao ano de 2003.

24 de Setembro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, António Manuel
Ferreira Gomes. 2001999933

MADEI � REGADAS, CARPINTARIA E MARCENARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arouca. Matrícula n.º 396/
090295; identificação de pessoa colectiva n.º 503369497.

Certifico terem sido depositados na pasta da sociedade comercial
por quotas com a firma em epígrafe os documentos relativos à pres-
tação de contas referentes ao ano de 2003.

24 de Setembro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, António Manuel
Ferreira Gomes. 2001447981

A. T. MOREIRA PINTO E C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arouca. Matrícula n.º 346/
080493; identificação de pessoa colectiva n.º 502989963.

Certifico terem sido depositados na pasta da sociedade comercial
por quotas com a firma em epígrafe os documentos relativos à pres-
tação de contas referentes ao ano de 2003.

24 de Setembro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, António Manuel
Ferreira Gomes. 2001447965

AROUCAR � COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arouca. Matrícula n.º 293;
identificação de pessoa colectiva n.º 502548630.

Certifico terem sido depositados na pasta da sociedade comercial
por quotas com a firma em epígrafe os documentos relativos à pres-
tação de contas referentes ao ano de 2003.

24 de Setembro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, António Manuel
Ferreira Gomes. 2001447574

FONSECA, RIBEIRO E AMORIM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arouca. Matrícula n.º 143/
181177; identificação de pessoa colectiva n.º 500644454.
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Certifico terem sido depositados na pasta da sociedade comercial
por quotas com a firma em epígrafe os documentos relativos à pres-
tação de contas referentes ao ano de 2003.

20 de Outubro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, António Manuel
Ferreira Gomes. 2008813452

AFONSO E TEIXEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arouca. Matrícula n.º 422/
080196; identificação de pessoa colectiva n.º 503581984.

Certifico terem sido depositados na pasta da sociedade comercial
por quotas com a firma em epígrafe os documentos relativos à pres-
tação de contas referentes ao ano de 2003.

20 de Outubro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, António Manuel
Ferreira Gomes. 2008813479

CARLOS TEIXEIRA E IRMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arouca. Matrícula n.º 421/
080106; identificação de pessoa colectiva n.º 503581968.

Certifico terem sido depositados na pasta da sociedade comercial
por quotas com a firma em epígrafe os documentos relativos à pres-
tação de contas referentes ao ano de 2003.

20 de Outubro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, António Manuel
Ferreira Gomes. 2008813398

HENRIQUE E FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arouca. Matrícula n.º 110/
280372, identificação de pessoa colectiva n.º 500370435.

Certifico terem sido depositados na pasta da sociedade comercial
por quotas com a firma em epígrafe os documentos relativos à pres-
tação de contas referentes ao ano de 2003.

19 de Outubro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, António Manuel
Ferreira Gomes. 2008813592

ANTÓNIO PORTUGAL ALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arouca. Matrícula n.º 292/
190391; identificação de pessoa colectiva n.º 502547073.

Certifico terem sido depositados na pasta da sociedade comercial
por quotas com a firma em epígrafe os documentos relativos à pres-
tação de contas referentes ao ano de 2003.

19 de Outubro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, António Manuel
Ferreira Gomes. 2005248460

ADELINO GOMES FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arouca. Matrícula n.º 686/
010606; identificação de pessoa colectiva n.º 505512025.

Certifico terem sido depositados na pasta da sociedade comercial
por quotas com a firma em epígrafe os documentos relativos à pres-
tação de contas referentes ao ano de 2003.

20 de Setembro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, António Manuel
Ferreira Gomes. 1000272815

CONSTRUÇÕES G. COSTA E CARDOSO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arouca. Matrícula n.º 711/
010727; identificação de pessoa colectiva n.º 505576104.

Certifico terem sido depositados na pasta da sociedade comercial
por quotas com a firma em epígrafe os documentos relativos à pres-
tação de contas referentes ao ano de 2003.

21 de Setembro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, António Manuel
Ferreira Gomes. 1000272809

CONSTRUÇÕES LEITE DE ALMEIDA E FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arouca. Matrícula n.º 359/
061093; identificação de pessoa colectiva n.º 503089150.

Certifico terem sido depositados na pasta da sociedade comercial
por quotas com a firma em epígrafe os documentos relativos à pres-
tação de contas referentes ao ano de 2003.

21 de Setembro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, António Manuel
Ferreira Gomes. 1000272808

MÁRIO ALVES E MANUEL ALCIDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arouca. Matrícula n.º 654/
010212; identificação de pessoa colectiva n.º 505304546.

Certifico terem sido depositados na pasta da sociedade comercial
por quotas com a firma em epígrafe os documentos relativos à pres-
tação de contas referentes ao ano de 2003.

23 de Setembro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, António Manuel
Ferreira Gomes. 1000272803

CONSTRUÇÕES ALBERTO J. COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arouca. Matrícula n.º 694/
010620; identificação de pessoa colectiva n.º 505577941.

Certifico terem sido depositados na pasta da sociedade comercial
por quotas com a firma em epígrafe os documentos relativos à pres-
tação de contas referentes ao ano de 2003.

29 de Outubro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, António Manuel
Ferreira Gomes. 1000272800

JOSÉ ARMANDO GOMES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arouca. Matrícula n.º 539/
980911; identificação de pessoa colectiva n.º 504235770.

Certifico terem sido depositados na pasta da sociedade comercial
por quotas com a firma em epígrafe os documentos relativos à pres-
tação de contas referentes ao ano de 2003.

22 de Setembro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, António Manuel
Ferreira Gomes. 1000272798

FERREIRA OLIVEIRA E COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arouca. Matrícula n.º 130/
751127; identificação de pessoa colectiva n.º 500352089.

Certifico terem sido depositados na pasta da sociedade comercial
por quotas com a firma em epígrafe os documentos relativos à pres-
tação de contas referentes ao ano de 2003.

29 de Setembro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, António Manuel
Ferreira Gomes. 1000272794

EMÍLIO AGUIAR � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arouca. Matrícula n.º 600/
991104; identificação de pessoa colectiva n.º 504706314.

Certifico terem sido depositados na pasta da sociedade comercial
por quotas com a firma em epígrafe os documentos relativos à pres-
tação de contas referentes ao ano de 2003.

22 de Setembro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, António Manuel
Ferreira Gomes. 1000272792

CAAT � COMBUSTÍVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arouca. Matrícula n.º 471/
970910; identificação de pessoa colectiva n.º 504043080.
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Certifico terem sido depositados na pasta da sociedade comercial
por quotas com a firma em epígrafe os documentos relativos à pres-
tação de contas referentes ao ano de 2003.

23 de Setembro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, António Manuel
Ferreira Gomes. 1000272788

GRAÇA DUARTE � UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arouca. Matrícula n.º 845/
021218; identificação de pessoa colectiva n.º 506426190.

Certifico terem sido depositados na pasta da sociedade comercial
por quotas com a firma em epígrafe os documentos relativos à pres-
tação de contas referentes ao ano de 2003.

8 de Outubro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, António Manuel
Ferreira Gomes. 1000272785

CONSTRUÇÕES JOSÉ PEREIRA E FERRAZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arouca. Matrícula n.º 627/
000417; identificação de pessoa colectiva n.º 504949772.

Certifico terem sido depositados na pasta da sociedade comercial
por quotas com a firma em epígrafe os documentos relativos à pres-
tação de contas referentes ao ano de 2003.

21 de Setembro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, António Manuel
Ferreira Gomes. 1000272783

MADESPIUNCA � CORTE DE MADEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arouca. Matrícula n.º 678/
010523; identificação de pessoa colectiva n.º 505495996.

Certifico terem sido depositados na pasta da sociedade comercial
por quotas com a firma em epígrafe os documentos relativos à pres-
tação de contas referentes ao ano de 2003.

23 de Setembro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, António Manuel
Ferreira Gomes. 1000272778

MOTA E ROCHA � FABRICAÇÃO DE CALÇADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arouca. Matrícula n.º 968/
030616; identificação de pessoa colectiva n.º 506561356.

Certifico terem sido depositados na pasta da sociedade comercial
por quotas com a firma em epígrafe os documentos relativos à pres-
tação de contas referentes ao ano de 2003.

22 de Outubro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, António Manuel
Ferreira Gomes. 1000272776

RESTAURANTE O TRANCA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arouca. Matrícula n.º 848/
040203; identificação de pessoa colectiva n.º 506461688.

Certifico terem sido depositados na pasta da sociedade comercial
por quotas com a firma em epígrafe os documentos relativos à pres-
tação de contas referentes ao ano de 2003.

23 de Setembro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, António Manuel
Ferreira Gomes. 1000272773

CONSTRUÇÕES JOSÉ PINHO E PINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arouca. Matrícula n.º 871/
030630; identificação de pessoa colectiva n.º 504867490.

Certifico terem sido depositados na pasta da sociedade comercial
por quotas com a firma em epígrafe os documentos relativos à pres-
tação de contas referentes ao ano de 2003.

27 de Outubro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, António Manuel
Ferreira Gomes. 1000272769

QUINTA DE VÍTEGO � SOCIEDADE AGRÍCOLA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Arouca. Matrícula n.º 706/
010718; identificação de pessoa colectiva n.º 505293510.

Certifico terem sido depositados na pasta da sociedade comercial
por quotas com a firma em epígrafe os documentos relativos à pres-
tação de contas referentes ao ano de 2003.

28 de Outubro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, António Manuel
Ferreira Gomes. 1000272766

ANTÓNIO FERREIRA BASTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arouca. Matrícula n.º 854/
030314; identificação de pessoa colectiva n.º 506424537.

Certifico terem sido depositados na pasta da sociedade comercial
por quotas com a firma em epígrafe os documentos relativos à pres-
tação de contas referentes ao ano de 2003.

29 de Outubro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, António Manuel
Ferreira Gomes. 1000272765

RÁDIO REGIONAL DE AROUCA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arouca. Matrícula n.º 223/
890118; identificação de pessoa colectiva n.º 502098791.

Certifico terem sido depositados na pasta da sociedade comercial
por quotas com a firma em epígrafe os documentos relativos à pres-
tação de contas referentes ao ano de 2003.

29 de Outubro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, António Manuel
Ferreira Gomes. 1000272764

CAFÉ E MINI-MERCADO BRAZIL DE JOSÉ ALBERTO
TEIXEIRA E ANA TEIXEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arouca. Matrícula n.º 791/
020405; identificação de pessoa colectiva n.º 506068390.

Certifico terem sido depositados na pasta da sociedade comercial
por quotas com a firma em epígrafe os documentos relativos à pres-
tação de contas referentes ao ano de 2003.

20 de Outubro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, António Manuel
Ferreira Gomes. 2008813339

TÁXIS MANUEL DUARTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arouca. Matrícula n.º 667/
010420; identificação de pessoa colectiva n.º 505416875.

Certifico terem sido depositados na pasta da sociedade comercial
por quotas com a firma em epígrafe os documentos relativos à pres-
tação de contas referentes ao ano de 2003.

21 de Outubro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, António Manuel
Ferreira Gomes. 2008767043

CLÍNICA MÉDICO-DENTÁRIA DA SENHORA DA MÓ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arouca. Matrícula n.º 545/
981014; identificação de pessoa colectiva n.º 504257390.

Certifico terem sido depositados na pasta da sociedade comercial
por quotas com a firma em epígrafe os documentos relativos à pres-
tação de contas referentes ao ano de 2003.

21 de Outubro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, António Manuel
Ferreira Gomes. 2008767094

CAMISÃO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arouca. Matrícula n.º 542/
980930; identificação de pessoa colectiva n.º 504257668.
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Certifico terem sido depositados na pasta da sociedade comercial
por quotas com a firma em epígrafe os documentos relativos à pres-
tação de contas referentes ao ano de 2003.

21 de Outubro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, António Manuel
Ferreira Gomes. 2008767132

CAMISÃO E BELÉM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arouca. Matrícula n.º 276/
301090; identificação de pessoa colectiva n.º 502468068.

Certifico terem sido depositados na pasta da sociedade comercial
por quotas com a firma em epígrafe os documentos relativos à pres-
tação de contas referentes ao ano de 2003.

21 de Outubro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, António Manuel
Ferreira Gomes. 2008767078

AROUCARNES � COMÉRCIO DE CARNES,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arouca. Matrícula n.º 661/
010323; identificação de pessoa colectiva n.º 505383322.

Certifico terem sido depositados na pasta da sociedade comercial
por quotas com a firma em epígrafe os documentos relativos à pres-
tação de contas referentes ao ano de 2003.

26 de Outubro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, António Manuel
Ferreira Gomes. 2005158950

AROUCONSULT � CONSULTORIA DE GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arouca. Matrícula n.º 577/
990614; identificação de pessoa colectiva n.º 504772660.

Certifico terem sido depositados na pasta da sociedade comercial
por quotas com a firma em epígrafe os documentos relativos à pres-
tação de contas referentes ao ano de 2003.

26 de Outubro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, António Manuel
Ferreira Gomes. 2008767060

CENTRO MÉDICO DE AROUCA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arouca. Matrícula n.º 381/
060994; identificação de pessoa colectiva n.º 503291960.

Certifico terem sido depositados na pasta da sociedade comercial
por quotas com a firma em epígrafe os documentos relativos à pres-
tação de contas referentes ao ano de 2003.

25 de Outubro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, António Manuel
Ferreira Gomes. 2008812472

CHARMOVIS � INDÚSTRIA DE MOBILIÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arouca. Matrícula n.º 682/
010528; identificação de pessoa colectiva n.º 505333732.

Certifico terem sido depositados na pasta da sociedade comercial
por quotas com a firma em epígrafe os documentos relativos à pres-
tação de contas referentes ao ano de 2003.

21 de Outubro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, António Manuel
Ferreira Gomes. 2008790207

AVEIRO

NOFILARTE � COMÉRCIO DE ARTIGOS
DE DECORAÇÃO, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua dos Marmotos, 25, Mataduços, Aveiro

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 5280/
011105; identificação de pessoa colectiva n.º 505857006.

Certifico que a sociedade cuja identificação a seguir consta proce-
deu ao registo da prestação de contas do ano de 2003 mediante o
depósito dos respectivos documentos na pasta própria.

Está conforme.

29 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Elsa Magano
Ferreira. 2008649717

MUNDO ESTRELA � FORNECIMENTO SERVIÇO VIRTUAL
CARTÕES CHAMADA ATRAVÉS INTERNET, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 5412/
020419; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 02/020419.

Certifico, que por escritura outorgada em 2 de Abril de 2002, de
fl. 31 a fl. 34 do livro n.º 213-F, no 2.º Cartório Notarial de Aveiro,
foi constituída entre Joseph Charles Guariglia ou Joseph Guariglia,
casado com Annette Guariglia, na separação de bens; Constantin Bar-
bulescu casado com Hope Barbulescu, no dito regime; Doru Pascaru,
casado com Janetta Pascaru, no dito regime e Menachem Ask, casa-
do com Perl Ash, no dito regime, uma sociedade comercial por quo-
tas com a denominação em epígrafe que se regerá pelo pacto social
constante da dita escritura, o qual se segue:

ARTIGO 1.º

Denominação

A sociedade adopta o tipo de sociedade por quotas e a denomina-
ção de Mundo Estrela � Fornecimento Serviço Virtual Cartões Cha-
mada Através Internet, L.da

ARTIGO 2.º

Sede

1 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Hintze Ribeiro, 20, fre-
guesia de Vera Cruz, concelho de Aveiro.

2 � Por simples deliberação da gerência, a sede poderá ser trans-
ferida dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

3 � A gerência poderá também criar, transferir ou encerrar sucur-
sais, agências ou outras formas locais de representação da Sociedade
em Portugal ou no estrangeiro.

ARTIGO 3.º

Objecto

1 � A sociedade tem por objecto fornecer serviço virtual de car-
tões de chamada através da Internet (protocolo de VOIP).

2 � Por deliberação da gerência, a sociedade poderá subscrever ou
adquirir participações em sociedades, consórcios ou agrupamentos de
empresas de objecto diferente do seu.

ARTIGO 4.º

Capital

O capital social, inteiramente subscrito e realizado em dinheiro, é
de cinco mil euros e corresponde à soma de quatro quotas: uma com
o valor nominal de setecentos e cinquenta euros, pertencente ao só-
cio Joseph Guariglia, uma com o valor nominal de duzentos e cin-
quenta euros, pertencente ao sócio Menachem Ash, e duas com o
valor nominal de dois mil euros, pertencentes, respectivamente, aos
sócios Constantin Barbulescu e Doru Pascaru.

ARTIGO 5.º

Prestações suplementares

Mediante deliberação da assembleia geral, a sociedade poderá exigir
aos sócios, uma e mais vezes, prestações suplementares de capital,
até ao montante de um milhão de euros.

ARTIGO 6.º

Transmissão de quotas

1 � A transmissão inter vivos, total ou parcial, de qualquer quota
e as divisões a elas necessárias são livres entre sócios, ficando desde
já concedido tal consentimento pela sociedade.

2 � Fora dos casos previstos no número anterior, a cessão depen-
de de prévio consentimento da sociedade, e, se dado, os sócios não
cedentes, na proporção das suas quotas, terão direito de preferência
nas exactas condições do negócio sobre o qual a preferência é exer-
cida.
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3 � O prazo para a sociedade deliberar é de sessenta dias a contar
do pedido escrito de consentimento, o qual deverá obrigatoriamente
mencionar a identificação do cessionário e todas as condições da ces-
são.

4 � O prazo para os sócios exercerem o seu direito de preferência
é de 30 dias a contar da data da deliberação que prestar o consenti-
mento à cessão, ou na sua falta, nos 30 dias seguintes ao termo do
prazo concedido à sociedade para deliberar sobre tal pedido de con-
sentimento.

ARTIGO 7.º

Falecimento do sócio

1 � Falecendo um sócio, a transmissão da sua quota aos seus su-
cessores depende da aceitação destes, os quais, se não aceitarem a
transmissão, terão o direito de exigir a amortização da quota, para o
que deverão declará-lo por escrito à sociedade nos noventa dias se-
guintes ao conhecimento do óbito.

2 � Recebida a declaração prevista no número anterior, a socieda-
de deve, no prazo de 30 dias, amortizar a quota, adquiri-la ou fazê-la
adquirir por sócio ou terceiro, sob pena de o sucessor do sócio faleci-
do poder requerer a dissolução judicial da sociedade.

3 � O valor da quota a amortizar ou a adquirir, nos termos do
número anterior, será determinado pelo valor que resultar do último
balanço aprovado, sem qualquer correcção dos seus elementos activos
ou passivos, a pagar em duas prestações semestrais e iguais no prazo
de um ano após a fixação definitiva da contrapartida, salvo se outro
for o valor imposto por lei imperativa.

ARTIGO 8.º

Amortização

1 � A sociedade poderá deliberar a amortização compulsiva de
qualquer quota, sem o consentimento do respectivo titular, sempre
que a quota seja dada em penhor, arrestada, penhorada ou por qual-
quer outra forma sujeita a arrematação ou venda judicial.

2 � O valor da quota a amortizar ou a adquirir, nos termos do
número anterior, será determinado pelo valor que resultar do último
balanço aprovado, sem qualquer correcção dos seus elementos activos
ou passivos, a pagar em duas prestações semestrais e iguais no prazo
de um ano após a fixação definitiva da contrapartida, salvo se outro
for o valor imposto por lei imperativa.

ARTIGO 9.º

Gerência

A gerência da sociedade será constituída por três ou mais gerentes,
sócios ou não, e remunerados ou não, consoante seja deliberado pela
assembleia geral, ficando desde já nomeados gerentes todos os sócios,
os quais terão os mais amplos poderes de administração necessários
aos actos de gestão da sociedade, incluindo, designadamente, os se-
guintes:

a) Representar a sociedade em juízo e fora dele, confessar ou tran-
sigir em qualquer acção ou processo judicial ou assinar qualquer com-
promisso arbitral;

b) Adquirir, onerar e alienar bens da sociedade, incluindo bens imó-
veis;

c) Subscrever, adquirir, vender e onerar qualquer participação em
outras sociedades.

ARTIGO 10.º

Vinculação da sociedade

A sociedade obriga-se pela assinatura:
a) De um dos gerentes nomeados;
b) De mandatários, nos termos dos respectivos instrumentos de

mandato.
ARTIGO 11.º

Fiscalização

A sociedade terá um revisor oficial de contas ou uma sociedade de
revisores oficiais de contas, nomeados pela assembleia geral, quando
for deliberado pela assembleia geral ou quando a lei o exigir.

ARTIGO 12.º

Assembleia geral

As assembleias gerais serão convocadas por meio de carta regista-
da, com aviso de recepção, expedida com 15 dias de antecedência sobre
a data em que devam ter lugar.

ARTIGO 13.º

Contas anuais

1 � O exercício anual corresponde ao ano civil.
2 � Anualmente a gerência elaborará o balanço, o relatório de

gestão e as contas anuais, bem como outros documentos, relativos a
contas da sociedade, que sejam exigidos por lei, os quais, juntamente
com a proposta de aplicação de resultados e perdas, serão apresenta-
dos ao revisor oficial de contas, se este existir, e à assembleia geral.

ARTIGO 14.º

Lucros

Deduzida a percentagem obrigatória para a constituição do fundo
de reserva legal, os lucros líquidos resultantes do balanço serão distri-
buídos pelos sócios na proporção das suas quotas, salvo se, por deli-
beração tomada em assembleia geral por maioria simples, forem afec-
tos, total ou parcialmente, à constituição ou reforço de outras reservas
ou destinados a outras aplicações específicas.

ARTIGO 15.º

Dissolução e liquidação

1 � A sociedade dissolve-se nos casos estabelecidos na lei.
2 � Compete à assembleia geral deliberar sobre a fixação dos po-

deres dos liquidatários, incluindo o poder de decidir sobre a continua-
ção da actividade da sociedade, sobre a alienação de património social
e a afectação do produto da venda e sobre a partilha do activo, em
espécie ou em valor, quando a ele houver lugar.

ARTIGO 16.º

Disposição transitória

Desde já fica autorizada a gerência a iniciar a actividade social,
praticando todos os actos da sua competência, bem como fica o ou-
torgante autorizado a proceder ao levantamento do capital deposita-
do para custear as despesas do giro social e da constituição da socie-
dade.

12 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Loura Martins. 1000096734

AVEIRARTE � INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE ARTESANATO, L.DA

Sede: Zona Industrial Taboeira, pavilhões 7 e 8, Ap. 845,
3805-805 Aveiro, Aveiro

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 1858;
identificação de pessoa colectiva n.º 505748598.

Certifico que a sociedade cuja identificação a seguir consta proce-
deu ao registo da prestação de contas do ano do exercício de 2003
em 14 de Dezembro de 2004 mediante o depósito dos respectivos
documentos na pasta própria.

14 de Dezembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Loura Martins. 2008649768

ESPINHO

RAUL FERNANDO FONSECA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Espinho. Matrícula n.º 02441/
041103; inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 02/
041103.

Certifico que, por escritura de 3 de Novembro de 2003 e por Raul
Fernando Assunção da Fonseca, divorciado, foi constituída a socieda-
de unipessoal em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Raul Fernando Fonseca, Unipessoal,
L.da, com sede na Rua de Esmojães, 1052, freguesia de Anta, conce-
lho de Espinho.

§ único. Por simples decisão da gerência, a sociedade poderá trans-
ferir a sua sede para outro local do mesmo concelho ou de concelhos
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limítrofes, bem como criar ou encerrar filiais, sucursais ou qualquer
outra forma de representação social.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste em actividades de acabamento, estuca-
gens, colocação de materiais, outras obras de construção e similares.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme res-
pectiva decisão, será exercida pelo sócio ou por não sócios, ficando
aquele desde já nomeado gerente.

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

ARTIGO 5.º

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

§ único. Os negócios jurídicos entre o sócio único sociedade obede-
cem à forma legalmente prescrita e, em todos os casos, devem obser-
var a forma escrita.

ARTIGO 6.º

O sócio único fica autorizado a fazer prestações suplementares de
capital até ao montante global correspondente a 100 vezes o capital
social.

Está conforme.

9 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Rosa Paula da
Silva Maia. 2007248549

ASOPEL � COMÉRCIO DE VESTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Espinho. Matrícula n.º 02440/
041102; inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 03/
041102.

Certifico que, por escritura de 28 de Outubro de 2004 e entre Pe-
dro António Bastos Ribeiro Machado e mulher Maria de Lurdes Mi-
randa Gonçalves, casados na separação e José Alfredo Pereira Soltei-
ro e mulher Sónia Cascais Moreira de Ascensão Gargaté Solteiro,
casados em comunhão de adquiridos, foi constituída a sociedade em
epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma ASOPEL � Comércio de Vestuário, L.da,
e tem a sua sede na Rua Vinte, 300 e 306, freguesia e concelho de
Espinho.

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

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste no comércio e representação de vestuá-
rio, artigos de puericultura, brinquedos, têxteis-lar, mobiliário, artigos
de iluminação e artigos para bebés e crianças.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cin-
co mil euros e está dividido em quatro quotas iguais do valor nominal
de mil duzentos e cinquenta euros, pertencentes uma a cada um dos
sócios.

2 � A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementa-
res ao capital até ao montante global de vinte vezes o capital social.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não conforme for
deliberado em assembleia geral, será exercida por sócios ou não sóci-
os, ficando desde nomeados gerentes todos os sócios.

2 � Para validamente representar e obrigar a sociedade em todos
os seus actos e contratos são necessárias as assinaturas de dois geren-
tes, sendo sempre uma de cada casal.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

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.

Está conforme.

9 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Rosa Paula da
Silva Maia. 2007248530

DEGRADÉ � COMÉRCIO DE VESTUÁRIO
E ACESSÓRIOS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Espinho. Matrícula n.º 02442/
041105; inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 01/
051104.

Certifico que, por escritura de 2 de Novembro de 2004 e por Maria
Cláudia Marques Novais, solteira, foi constituída a sociedade em epí-
grafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma DEGRADÉ � Comércio de Ves-
tuário e Acessórios, Unipessoal, L.da

2 � Tem a sua sede na Rua Catorze, 629, freguesia e concelho de
Espinho.

3 � Por simples deliberação da gerência, a sede social poderá ser
transferida para outro local, dentro do mesmo concelho ou para con-
celho limítrofe e bem assim poderão ser criadas sucursais, filiais, agên-
cias ou outras formas de representação no território nacional ou es-
trangeiro.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na importação, exportação, representação
e comercialização de vestuário e acessórios de moda para criança e
adulto.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
cinco mil euros, representado por uma quota de igual valor nominal,
pertencente a ela sócia.

2 � A sócia poderá fazer à sociedade os suprimentos de que ela
carecer nas condições de juro e reembolso decididas, bem como pres-
tações suplementares de capital até ao montante de cinquenta mil
euros.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não conforme for
decidido pela sócia, será exercida pela própria sócia ou por não só-
cios, ficando aquela desde já, nomeada gerente.
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2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e con-
tratos é suficiente a assinatura de um gerente.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme.

11 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Rosa Paula da
Silva Maia. 2007248557

ESTARREJA

FERJOLUL � SERRALHARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Estarreja. Matrícula n.º 01107/
011214; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 03/011214.

Certifico que por escritura de 20 de Abril de 2001, exarada a fl. 80
do livro n.º 248-A, do Cartório Notarial de Centro de Formalidades
das Empresas do Porto, foi constituída a sociedade em epígrafe que se
rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma FERJOLUL � Serralharia Civil, L.da,
com sede no lugar de Água Levada, freguesia de Avanca, concelho de
Estarreja.

§ 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 seu objecto consiste na fabricação de portas, janelas e outras
estruturas metálicas, bem como a fabricação de equipamentos agríco-
las. Comércio, importação, exportação, representações e assistência
técnica dos equipamentos mencionados. Serralharia civil.

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 só-
cios.

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

3 � Os sócios ficam autorizados a fazer prestações suplementares
de capital até vinte vezes o capital social.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade fica afecta a ambos
os sócios, com ou sem remuneração, conforme for deliberado em
assembleia geral.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

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.

Conferi, está conforme.

16 de Janeiro de 2002. � A Conservadora, Vera Lúcia Oliveira
Fontoura. 1000041494

VENÂNCIO & MALAFAIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Estarreja. Matrícula n.º 01075/
010821; identificação de pessoa colectiva n.º 505627710; data do
depósito: 020628.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes ao depósito da prestação de contas do ano de 2001
da sociedade em epígrafe.

Conferi, está conforme.

25 de Julho de 2002. � A Conservadora, Vera Lúcia Oliveira
Fontoura. 1000124381

ÍLHAVO

AVEIROESTOR � FABRICAÇÃO E MONTAGEM
DE ESTORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ílhavo. Matrícula n.º 1697/
041115; identificação de pessoa colectiva n.º 507142683; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 02/041115.

Certifico que entre José Pedro de Oliveira Martins, solteiro, mai-
or, residente na Rua das Benfeitas, 19, freguesia de Eixo, concelho de
Aveiro; João Pedro Aleluia da Cruz Pericão, solteiro, maior, residen-
te na dita Rua das Benfeitas, 19; e Farouk Mustapha, divorciado, re-
sidente na Rua de Monsenhor João Gonçalves Gaspar, lote 19, dita
freguesia de Eixo, foi constituída por escritura outorgada em 12 de
Novembro de 2004, a fl.119 do livro n.º 12-A, do Cartório Notarial
de Competência Especializada de Aveiro, a sociedade por quotas em
epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma AVEIROESTOR � Fabricação e
Montagem de Estores, L.da, e tem a sua sede na Gafanha da Encarna-
ção, na Rua da Fonte, 55, freguesia de Gafanha da Encarnação, con-
celho de Ílhavo.

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

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem por objecto: fabrico, montagem e comércio
por grosso e a retalho de estores.

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

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de cinco mil euros e corresponde à soma de três quotas, sendo uma
no valor nominal de mil oitocentos e setenta e cinco euros, perten-
cente ao sócio José Pedro de Oliveira Martins, uma no valor nominal
de mil oitocentos e setenta e cinco euros, pertencente ao sócio João
Pedro Aleluia da Cruz Pericão e uma no valor nominal de mil duzen-
tos cinquenta euros, pertencente ao sócio Farouk Mustapha.

ARTIGO 4.º

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

2 � Para obrigar validamente a sociedade em todos os seus actos
e contratos é necessária a assinatura conjunta de dois gerentes.
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ARTIGO 5.º

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

Conferi e está conforme.

15 de Novembro de 2004. � O Segundo-Ajudante, António Pedro
de Almeida Santos Marto. 2002984352

ANTÓNIO MARTINS & LIMA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ílhavo. Matrícula n.º 1698/
041126; identificação de pessoa colectiva n.º P 507122615; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 02/041126.

Certifico que entre António dos Santos Martins e mulher Maria
Lúcia de Lima Vilar , casados sob o regime da comunhão de adquiri-
dos, residentes na Rua de Afonso de Albuquerque, 348 , Gafanha da
Nazaré; e Jorge Manuel dos Santos Lima, casado com Liliana Isabel
Iglésias Eiras dos Santos, na comunhão de adquiridos, residente na Rua
de Pedro Nunes Nunes, 26, Gafanha da Nazaré, foi constituída por
escritura outorgada em 26 de Novembro de 2004, a fl. 81 do livro
n.º 288-A do Cartório Notarial do Centro de Formalidades das Em-
presas de Coimbra, a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo con-
trato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma António Martins & Lima, L.da, e
tem a sua sede na Rua de Afonso de Albuquerque, 348, freguesia de
Gafanha da Nazaré, concelho de Ílhavo.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio, importação e expor-
tação de peixe, crustáceos, moluscos e produtos alimentares congela-
dos.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de oitenta
mil euros e corresponde à soma de três quotas dos valores nominais
e titulares seguintes: uma de dois mil euros pertencente ao sócio
António dos Santos Martins; e duas iguais de vinte e quatro mil euros
cada, pertencentes uma a cada um dos sócios Maria Lúcia de Lima
Vilar e Jorge Manuel dos Santos Lima.

ARTIGO 4.º

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

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

ARTIGO 9.º

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

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.

26 de Novembro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Elmano Mendes
da Cruz. 2002984360

MEALHADA

PAMPIGEST � CONTABILIDADE, GESTÃO
E PROJECTOS, L.DA

Sede: Alto de São Cristóvão, Travasso, Vacariça, Mealhada

Conservatória do Registo Comercial da Mealhada. Matrícula n.º 431/
971127; identificação de pessoa colectiva n.º 504016342;
averbamento n.º 01 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 5; números e
data das apresentações: 04, 05 e 06/122004.

Certifico que, na sociedade em epígrafe foram efectuados os se-
guintes actos de registo:

Cessação de funções da gerente Maria Manuela Gomes Rodrigues
por renúncia de 29 de Novembro de 2004.

Alterados os artigos 3.º e 4.º que ficaram com a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e noutros bens
ou demais valores constantes da escrita social, é de cinco mil euros e
corresponde à soma de duas quotas iguais dos valores nominais de dois
mil e quinhentos euros cada, ambas pertencentes à sócia Maria Cris-
tina Gomes Rodrigues.

4.º

1 � A gerência da sociedade, com o sem remuneração conforme
for deliberado, ficará a cargo de quem vier a ser designado em assem-
bleia geral, mantendo-se nomeada a sócia Maria Cristina Gomes Ro-
drigues.

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

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

Está conforme.

13 de Dezembro de 2004. � A Conservadora, Margarida Maria
Antunes Martins. 2008782301
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CERES � SOCIEDADE COMERCIAL DE ADUBOS, L.DA

Sede: Freguesia de Pampilhosa, concelho da Mealhada

Conservatória do Registo Comercial da Mealhada. Matrícula n.º 226/
930208; identificação de pessoa colectiva n.º 500531897;
averbamento n.º 01 à inscrição n.º 18; inscrições n.os 19, 20 e 21;
números e data das apresentações: 1 a 3/06122004.

Certifico que na sociedade em epígrafe foram efectuados os seguin-
tes actos de registo:

Cessação de funções do gerente Carlos Emídio Goes Pinheiro por
morte de 17 de Novembro de 2002 e nomeação de gerente David
Gomes Crespo por deliberação de 23 de Agosto de 2003.

Aumento de capital e alteração parcial de pacto.
O capital foi aumentado em € 12,02 em dinheiro, subscrito pelos

sócios Graciete Crespo Quinta Goes Pinheiro, Rosa Maria Crespo Goes
Pinheiro Hormuth e Maria Margarida Crespo Goes Pinheiro de Oli-
veira em comum e sem determinação de parte ou direito, Áurea Go-
mes Crespo Goes Pinheiro, David Gomes Crespo, Basílio Filipe Dinis
Barreiros, Maria Leonor Alves Diniz Barreiros, Maria Luísa Alves
Dinis Barreiros, ficando o artigo 3.º com a seguinte redacção:

3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de cinco
mil euros e corresponde à soma de seis quotas nos valores nominais
e titulares seguintes: uma de oitocentos e cinquenta euros pertencen-
te em comum e sem determinação de parte ou direito às sócias Gra-
ciete Crespo Quinta Goes Pinheiro, Rosa Maria Crespo Goes Pinhei-
ro Hormuth e Maria Margarida Crespo Goes Pinheiro de Oliveira,
uma de setecentos e cinquenta euros pertencente à sócia Áurea Go-
mes Crespo Goes Pinheiro; uma de mil seiscentos euros pertencente
ao sócio David Gomes Crespo; uma de seiscentos euros pertencente
ao sócio Basílio Filipe Dinis Barreiros; uma de seiscentos euros per-
tencente à sócia Maria Leonor Alves Diniz Barreiros; uma de seis-
centos euros pertencente à sócia Maria Luísa Alves Dinis Barreiros.

O texto do pacto social, na sua redacção actualizada ficou deposi-
tado na pasta respectiva.

Está conforme.

13 de Dezembro de 2004. � A Conservadora, Margarida Maria
Antunes Martins. 2008782298

OLIVEIRA DE AZEMÉIS

RUI PEREIRA DA SILVA, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrícula
n.º 3837/001121; identificação de pessoa colectiva n.º 505189887;
data da apresentação: 020628.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
do Código do Registo Comercial, que foram depositados na pasta res-
pectiva os documentos de prestação de contas do exercício do ano de
2001 (acta da aprovação donde consta a aplicação dos resultados,
relatório de gestão, balanço, demonstração de resultados líquidos e
anexo ao balanço e à demonstração dos resultados.)

Está conforme.

26 de Julho de 2002. � O Primeiro-Ajudante, Maria Ermelinda
da Costa Marques. 1000120349

COMPARTE � SISTEMAS DE INFORMAÇÃO,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrí-
cula n.º 3293/971022; data da apresentação: 040629.

Certifico que para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, am-
bos do Código de Registo Comercial, que foram depositados na pasta
respectiva os documentos de prestação de contas do ano de 2003 (acta
da aprovação donde consta a aplicação dos resultados, relatório de
gestão, balanço, demonstração dos resultados líquidos e anexo ao ba-
lanço e à demonstração dos resultados).

Está conforme.

8 de Novembro de 2004. � Pela Conservadora, (Assinatura
ilegível.) 2005260681

PAULO & JORGE TAVARES � COMERCIALIZAÇÃO
DE ARTIGOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrícula
n.º 4335/020806; identificação de pessoa colectiva n.º 503646520;
averbamentos n.os 1 e 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 6; números
e data das apresentações: of. 05, of. 06 e 07/041007.

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

a) Os gerentes Paulo Francisco Barata dos Santos e Jorge Manuel
Barata dos Santos cessaram as suas funções, em 5 de Abril de 2004,
por renúncia;

b) Foi transformada em sociedade unipessoal por quotas, por deli-
beração de 5 de Abril de 2004, que aprovou o contrato pelo qual a
sociedade passa a reger-se, integrado pelos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Paulo & Jorge Tavares � Comerciali-
zação de Artigos, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede no lugar de Costa
Má, freguesia de São Roque, concelho de Oliveira de Azeméis.

ARTIGO 2.º

Constitui objecto da sociedade o exercício da actividade de comér-
cio por grosso e a retalho de bens de consumo N. E.

ARTIGO 3.º

O capital social, é de cinco mil euros, integralmente realizado em
numerário, representado por uma quota de igual valor, pertencente à
sócia única, Rosa Maria dos Santos Barata.

ARTIGO 4.º

Nos termos do artigo 270.º-E do Código das Sociedades Comerci-
ais, o sócio único exerce a competência das assembleias gerais, po-
dendo designar um ou mais gerentes, registando a respectiva nomea-
ção em acta própria, lavrada para o efeito.

ARTIGO 5.º

Sem prejuízo do disposto no número anterior, é desde já designado
gerente da sociedade a sócia Rosa Maria dos Santos Barata, com ou
sem remuneração, conforme for deliberado, sendo bastante a sua as-
sinatura para obrigar a sociedade em todos os actos e contratos.

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

Em todos os casos omissos neste contrato social, regularão as dis-
posições legais aplicáveis às sociedades comerciais por quotas, excep-
to as que pressupõem à pluralidade de sócios.

Está conforme.

20 de Outubro de 2004. � A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles Oliveira. 2005261874

OLIVEIRA DO BAIRRO

DR.A CLÁUDIA SOFIA RAMOS CRUZ TAVARES RAMOS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Bairro. Matrícula
n.º 1166; identificação de pessoa colectiva n.º 507125932; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 02/041206.

Certifico que, foi registada a constituição, por Cláudia Sofia Ramos
Cruz Tavares Ramos, casada, residente na Travessa das Cavadas, 28,
lugar de Bonsucesso, freguesia de Aradas, concelho de Aveiro, da so-
ciedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Dr.ª Cláudia Sofia Ramos Cruz Tavares
Ramos, Unipessoal, L.da, e tem a sede na Rua do Conde de Águeda,
36, na vila e freguesia de Oiã, concelho de Oliveira do Bairro.
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2.º

A sociedade tem por objecto a exploração de farmácia.

3.º

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

4.º

A direcção técnica e a gerência da sociedade, dispensada de caução
e remunerada ou não conforme vier a ser decidido pela sócia, fica a
cargo da sócia única, desde já nomeada gerente, bastando a sua assina-
tura para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos.

5.º

A sócia única poderá decidir efectuar prestações suplementares até
ao montante global igual a vinte vezes o capital social.

6.º

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

Cláusula transitória

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

Está conforme.

9 de Dezembro de 2004. � A Ajudante, Maria do Carmo Tavares
de Oliveira Pereira. 2006924443

PADARIA E PASTELARIA O CANTINHO
DO ARRAIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Bairro. Matrícula
n.º 964; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 09/
20020404.

Certifico que entre Élio de Oliveira Campos casado com Ermesin-
da Maria Martins dos Santos na comunhão geral, residente no lugar
de Silveiro freguesia de Oiã, concelho de Oliveira do Bairro e Dina
Maria Oliveira Martins Lemos casada com Nélson Carvalho de Le-
mos, na comunhão de adquiridos, residente na vila e freguesia de Fe-
mentelos, concelho de Águeda foi constituída a sociedade comercial
que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Padaria e Pastelaria O Cantinho do
Arraial, L.da, e sede no lugar do Silveiro, freguesia de Oiã, concelho
de Oliveira do Bairro.

2.º

O objecto social consiste na fabricação de panificação, pastelaria,
confeitaria e a indústria de actividades hoteleiras nomeadamente pi-
zaria, cafe e snack-bar.

3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro e de cinco
mil euros, dividido em duas quotas iguais de dois mil e quinhentos euros,
uma de cada sócio.

4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não conforme for delibe-
rado em assembleia geral, a pertencer a ambos os sócios, desde já
nomeados gerentes, bastando a assinatura de qualquer deles para obri-
gar a sociedade.

5.º

A divisão de quotas é livre, assim como a cessão entre sócios, porém
na cessão a estranhos, e necessário o consentimento da sociedade, a
qual em primeiro lugar e depois os sócios não cedentes gozam do direito
de preferência.

6.º

A sociedade poderá exigir aos sócios prestações suplementares ate
ao dobro do capital social.

7.º

Por interdição ou morte de qualquer sócio, continuará a sociedade
com os sócios capazes e os representantes do interdito ou herdeiros
do falecido, devendo estes, enquanto a sua quota se mantiver indivisa,
nomear um único representante seu na sociedade no prazo máximo
de 60 dias após a morte do sócio.

8.º

Os lucros líquidos apurados no balanço anual, depois de aprovado
este e após a dedução obrigatória para o fundo de reserva legal, terão o
destino que for deliberado em assembleia geral, sem qualquer limite, a
qual pode deliberar e votar a criação de fundos e reservas que entenda
convenientes, mesmo que dai resulte a não distribuição de quaisquer lucros
do exercício.

Disposição transitória

A gerência da sociedade fica desde já autorizada a celebrar quais-
quer negócios jurídicos em nome da sociedade e a proceder ao levan-
tamento do capital social depositado para fazer face a despesas de
constituição e registo, instalação e inicio de actividade da sociedade.

Está conforme.

8 de Julho de 2002. � A Conservadora, Isabel Maria Rocha de
Almeida Carlos. 1000103406

SANTA MARIA DA FEIRA

G. F. REIS FERREIRA, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua de Gil Vicente, 5, Arrifana, Santa Maria da Feira

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 08110/030114; identificação de pessoa colectiva n.º 506434621;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 21/041103.

Certifico que foi efectuado o registo de dissolução e encerramento
da liquidação.

Data da aprovação de contas: 6 de Outubro de 2004.

17 de Novembro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, João Soares
Figueiredo. 2007431882

SÃO JOÃO DA MADEIRA

FRANÇA & AZEVEDO � SOCIEDADE HOTELEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrícula
n.º 1233/930712; identificação de pessoa colectiva n.º 503025127;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 05/
20041210.

Certifico que foi depositada a carta de renúncia de 13 de Agosto de
2004, de que consta a cessação de funções da gerente Maria Filomena
França Vieira, em 4 de Dezembro de 2004, por renúncia.

15 de Dezembro de 2004. � A Conservadora, Maria Adelaide
Rodrigues Fernandes dos Santos Lima. 2007839202

CONSTRUÇÕES B-25, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrícula
n.º 2235/960325; identificação de pessoa colectiva n.º 503618950;
inscrição n.º 11; número e data da apresentação: 01/20041210.

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

1.º

A sociedade adopta a firma de Construções B-25, Unipessoal, L.da,
tem a sua sede na Rua de João de Deus, 70, 3.º, sala C, freguesia e
concelho de São João da Madeira.

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

Está conforme o original.

16 de Dezembro de 2004. � A Conservadora, Maria Adelaide
Rodrigues Fernandes dos Santos Lima. 2007839164
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CLEANVITA � SISTEMAS DE ASPIRAÇÃO
E AQUECIMENTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrícula
n.º 2019/990407; identificação de pessoa colectiva n.º 504330195;
inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 01/20041207.

Certifico que, relativamente à sociedade supra, foi alterado par-
cialmente o contrato de sociedade tendo em consequência o artigo 2.º
ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste no comércio de artigos para o lar não espe-
cificados, fabricação de sistemas de aspiração e outros. Representa-
ções. Construção. Prestação de serviços. Desenvolvimento de acções
de formação profissional. Participação no capital social de outras
sociedades.

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

Está conforme o original.

14 de Dezembro de 2004. � A Conservadora, Maria Adelaide
Rodrigues Fernandes dos Santos Lima. 2007839130

URGEL & CORREIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrícula
n.º 1863/20010323; identificação de pessoa colectiva n.º 505307570;
inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 01/20041209.

Certifico que foi aumentado o capital social de 5000 euros para
35 000 euros sendo o aumento de 30 000 euros, realizado em dinhei-
ro e subscrito pelos sócios, em reforço e na proporção das suas quo-
tas.

Mais certifica que foi alterado parcialmente o contrato de socieda-
de tendo em consequência os artigos 1.º e 3.º ficado com a seguinte
redacção:

1.º

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida da Misericórdia, 233,
freguesia e concelho de São João da Madeira.

3.º

1 � O capital social integralmente realizado, em dinheiro é de trinta
e cinco mil euros representado por duas quotas uma com o valor
nominal de vinte e seis mil duzentos e cinquenta euros pertencente
ao sócio Marco Urgel Leite Oliveira Borges Santos e outra com o
valor nominal de oito mil setecentos e cinquenta euros pertencente à
sócia Patrícia Valente dos Santos.

2 � Poderão ser exigidas aos sócios por deliberação unânime pres-
tações s suplementares de capital até ao montante global igual ao
capital social.

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

Está conforme o original.

15 de Dezembro de 2004. � A Conservadora, Maria Adelaide
Rodrigues Fernandes dos Santos Lima. 2007839156

ZOCCOLO PORTUGAL � COMÉRCIO
DE COMPONENTES PARA CALÇADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrícula
n.º 1589/980401; identificação de pessoa colectiva n.º 504111183;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 01/20041203.

Certifico que a sociedade supra deslocou a sua sede para a Avenida
da Liberdade, 399, 4.º, esquerdo, São João da Madeira.

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

7 de Dezembro de 2004. � A Conservadora, Maria Adelaide
Rodrigues Fernandes dos Santos Lima. 2007839113

MULTIPARTY � PRODUÇÕES DE EVENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrícula
n.º 2030/20021111; identificação de pessoa colectiva n.º 506177866;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 01/20041130.

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

Data da aprovação das contas: 4 de Novembro de 2004.

7 de Dezembro de 2004. � A Conservadora, Maria Adelaide
Rodrigues Fernandes dos Santos Lima. 2007838354

COSTA, REIS & REIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrícula
n.º 872/890215; identificação de pessoa colectiva n.º 502108487;
averbamento n.º 3 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 03/20041125.

Certifico que foi depositada a carta de renúncia de 28 de Outubro
de 2004 de que consta a cessação de funções do gerente Manuel Reis
Gomes, em 5 de Novembro de 2004.

6 de Dezembro de 2004. � A Conservadora, Maria Adelaide
Rodrigues Fernandes dos Santos Lima. 2007839067

EUROTICAL � FERRAGENS E ARTIGOS
ELÉCTRICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrícula
n.º 2071/20030318; identificação de pessoa colectiva n.º 506449130;
número e data de entrega: 1/20041207.

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

10 de Dezembro de 2004. � A Ajudante, Maria Estrela da Silva
Rodrigues Santos Cunha. 2007839148

P. MOREIRA DA SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrícula
n.º 133/750527; identificação de pessoa colectiva n.º 500392617;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 01/20041125.

Certifico que a sociedade supra procedeu ao registo de encerramen-
to da liquidação.

Data da aprovação das contas: 28 de Outubro de 2004.

6 de Dezembro de 2004. � A Conservadora, Maria Adelaide
Rodrigues Fernandes dos Santos Lima. 2007839059

VALISI � MANUFACTURAS DE MARROQUINARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrícula
n.º 2234/931229; identificação de pessoa colectiva n.º 503118648;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 02/20041129.

Certifico que, relativamente à sociedade supra, foi alterado par-
cialmente o contrato de sociedade tendo em consequência os arti-
gos 1.º e 3.º ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma VALISI � Representações de Artigos
de Vestuário, Calçado e Marroquinaria, L.da, e tem a sua sede na Rua
do Dr. Sá Carneiro, 39-A, da freguesia e concelho de São João da
Madeira.

ARTIGO 3.º

O objecto social consiste em representações de vestuário, calçado
e marroquinaria.

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

Está conforme o original.

6 de Dezembro de 2004. � A Conservadora, Maria Adelaide
Rodrigues Fernandes dos Santos Lima. 2003853006
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OFICINAS DA MOURISCA � ACTIVIDADES
DE TEMPOS LIVRES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrícula
n.º 1953/20020123; identificação de pessoa colectiva n.º 505728729;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 02/20041202.

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

Data da aprovação das contas: 8 de Novembro de 2004.

3 de Dezembro de 2004. � A Conservadora, Maria Adelaide
Rodrigues Fernandes dos Santos Lima. 2007839091

BULHOSAS (IRMÃOS), S. A.

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrícula
n.º 71/720522; identificação de pessoa colectiva n.º 500048720;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 19 e inscrição n.º 20; números e
data das apresentações: 01 e 02/20041126.

Certifico que foi depositada a carta de renúncia de 14 de Julho de
2004 e a fotocópia da acta n.º 68 de 2 de Novembro de 2004, de que
consta:

Cessação de funções do fiscal único efectivo, Carlos Aires & Ribas
Pacheco, SROC, representada por Carlos Hernâni Dias Aires, revisor
oficial de contas, por carta de renúncia de 14 de Julho de 2004.

Designação do fiscal único efectivo até ao termo do quadriénio
2002-2005 � designado: Carlos Aires, Amadeu Costa Lima & Asso-
ciados, SROC, representada por Carlos Hernâni Dias Aires, casado,
revisor oficial de contas.

Data da deliberação: 2 de Novembro de 2004.

10 de Dezembro de 2004. � A Conservadora, Maria Adelaide
Rodrigues Fernandes dos Santos Lima. 2007839075

SANTOS & LOPES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrícula
n.º 442/800626; identificação de pessoa colectiva n.º 501055509;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 01/20041206.

Certifico que foi depositada a fotocópia de escritura de que consta
a cessação de funções do gerente Luís Filipe Neves dos Santos, em 18
de Agosto de 2004, por renúncia.

7 de Dezembro de 2004. � A Conservadora, Maria Adelaide
Rodrigues Fernandes dos Santos Lima. 2007839121

VAGOS

IMOVAGOS � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vagos. Matrícula n.º 312/
910802; identificação de pessoa colectiva n.º 502600632.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao ano de 2003.

15 de Dezembro de 2004. � A Conservadora, Isabel Maria Sereno
Gomes Quaresma. 2007564866

SANTOS & FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vagos. Matrícula n.º 140/
820122; identificação de pessoa colectiva n.º 501244310.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao ano de 2003.

15 de Dezembro de 2004. � A Conservadora, Isabel Maria Sereno
Gomes Quaresma. 2007564858

LUÍS PANDEIRADA & IRMÃOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vagos. Matrícula n.º 674/
990629; identificação de pessoa colectiva n.º 504502158.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos de prestação de contas relativos ao ano de
2003.

15 de Dezembro de 2004. � A Conservadora, Isabel Maria Sereno
Gomes Quaresma. 2007564840

LEONEL & CARMELINDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vagos. Matrícula n.º 954/
030326; identificação de pessoa colectiva n.º 506469425.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos de prestação de contas relativos ao ano de
2003.

14 de Dezembro de 2004. � A Conservadora, Isabel Maria Sereno
Gomes Quaresma. 2007564211

IRMÃOS SIMÕES & JESUS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vagos. Matrícula n.º 576/
971024; identificação de pessoa colectiva n.º 503990310.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao ano de 2003.

14 de Dezembro de 2004. � A Conservadora, Isabel Maria Sereno
Gomes Quaresma. 2007564238

URBIPINTURAS � PINTURAS DE CONSTRUÇÃO
CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vagos. Matrícula n.º 819/
011002; identificação de pessoa colectiva n.º 505660830.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos de prestação de contas relativos ao ano de
2003.

15 de Dezembro de 2004. � A Conservadora, Isabel Maria Sereno
Gomes Quaresma. 2007564785

RICHARD NILTON SILVA TEIXEIRA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vagos. Matrícula n.º 915/
021002; identificação de pessoa colectiva n.º 506239195.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos de prestação de contas relativos ao ano de
2003.

15 de Dezembro de 2004. � A Conservadora, Isabel Maria Sereno
Gomes Quaresma. 2007564815

OBRALÍRIOS � CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vagos. Matrícula n.º 873/
020419; identificação de pessoa colectiva n.º 506071510.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao ano de 2003.

15 de Dezembro de 2004. � A Conservadora, Isabel Maria Sereno
Gomes Quaresma. 2007564793

GABIGECO � CONTABILIDADE E GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vagos. Matrícula n.º 475/
950626; identificação de pessoa colectiva n.º 503448443.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao ano de 2003.

14 de Dezembro de 2004. � A Conservadora, Isabel Maria Sereno
Gomes Quaresma. 2007564378
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MÓNICA & MATIAS � MÁQUINAS AGRÍCOLAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vagos. Matrícula n.º 193/
871210; identificação de pessoa colectiva n.º 501906991.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao ano de 2003.

14 de Dezembro de 2004. � A Conservadora, Isabel Maria Sereno
Gomes Quaresma. 2007564386

PORCELANAS COSTA VERDE, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vagos. Matrícula n.º 313/
910816; identificação de pessoa colectiva n.º 502606576.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao ano de 2003.

14 de Dezembro de 2004. � A Conservadora, Isabel Maria Sereno
Gomes Quaresma. 2007564351

ALMEIDA & DOMINGUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vagos. Matrícula n.º 538/
970307; identificação de pessoa colectiva n.º 503860425.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao ano de 2003.

14 de Dezembro de 2004. � A Conservadora, Isabel Maria Sereno
Gomes Quaresma. 2007564360

KERATEC � INDÚSTRIAS CERÂMICAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vagos. Matrícula n.º 692/
990927; identificação de pessoa colectiva n.º 504438999.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao ano de 2003.

14 de Dezembro de 2004. � A Conservadora, Isabel Maria Sereno
Gomes Quaresma. 2007564157

CELESTINO MARQUES � AGÊNCIA FUNERÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vagos. Matrícula
n.º 837011217; identificação de pessoa colectiva n.º 505778734.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao ano de 2003.

14 de Dezembro de 2004. � A Conservadora, Isabel Maria Sereno
Gomes Quaresma. 2007564300

TV5MUSIC � EMPRESA DE ESPECTÁCULOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vagos. Matrícula n.º 861/
020404; identificação de pessoa colectiva n.º 506053830.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao ano de 2003.

14 de Dezembro de 2004. � A Conservadora, Isabel Maria Sereno
Gomes Quaresma. 2007566206

DÉCIO R. CARDOSO � INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vagos. Matrícula n.º 317/
911203; identificação de pessoa colectiva n.º 502655259.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao ano de 2003.

14 de Dezembro de 2004. � A Conservadora, Isabel Maria Sereno
Gomes Quaresma. 2007566214

FÁBRICA DE MANILHAS E DERIVADOS DE CIMENTO
DE VAGOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vagos. Matrícula n.º 486/
951108; identificação de pessoa colectiva n.º 503536636.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao ano de 2003.

14 de Dezembro de 2004. � A Conservadora, Isabel Maria Sereno
Gomes Quaresma. 2007565927

VAGOLIMPA � LIMPEZAS INDUSTRIAIS
E PARTICULARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vagos. Matrícula n.º 632/
981012; identificação de pessoa colectiva n.º 504305255.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao ano de 2003.

14 de Dezembro de 2004. � A Conservadora, Isabel Maria Sereno
Gomes Quaresma. 2007565935

JORGE EUSÉBIO � CARPINTARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vagos. Matrícula n.º 950/
030212; identificação de pessoa colectiva n.º 506481638.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao ano de 2003.

14 de Dezembro de 2004. � A Conservadora, Isabel Maria Sereno
Gomes Quaresma. 2007564190

GARRIDO DE MATOS � CONSTRUÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vagos. Matrícula n.º 772/
010410; identificação de pessoa colectiva n.º 505332760.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao ano de 2003.

14 de Dezembro de 2004. � A Conservadora, Isabel Maria Sereno
Gomes Quaresma. 2007564181

VIEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vagos. Matrícula n.º 143/
820226; identificação de pessoa colectiva n.º 501243470.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram lavrados
os seguintes actos de registo:

Cessação de funções do sócio gerente João Augusto da Rocha Viei-
ra, em 17 de Agosto de 2004, por renúncia.

Designação de gerente de Maria Isabel da Cruz Dionísio Vieira, casada,
residente na Rua do Dr. Máximo Loff, 150, Vagos.

Data da deliberação: 14 de Outubro de 2004.

Mais certifico que foi feito o depósito dos documentos de presta-
ção de contas relativos ao ano de 2003.

17 de Dezembro de 2004. � A Conservadora, Isabel Maria Sereno
Gomes Quaresma. 2007564394

ELABORACONTAS � SERVIÇOS
DE CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vagos. Matrícula n.º 721/
000221; identificação de pessoa colectiva n.º 504835319.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao ano de 2003.

16 de Dezembro de 2004. � A Conservadora, Isabel Maria Sereno
Gomes Quaresma. 2007565056
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CARTAXO & TEIXEIRA � CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vagos. Matrícula n.º 623/
980908; identificação de pessoa colectiva n.º 504284053.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao ano de 2003.

16 de Dezembro de 2004. � A Conservadora, Isabel Maria Sereno
Gomes Quaresma. 2007565048

THELMA 21 � SOCIEDADE PORCELANAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vagos. Matrícula n.º 716/
000117; identificação de pessoa colectiva n.º 504724398.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao ano de 2003.

16 de Dezembro de 2004. � A Conservadora, Isabel Maria Sereno
Gomes Quaresma. 2007564904

ALCINO AMADOR & VICTOR GONÇALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vagos. Matrícula n.º 738/
000626; identificação de pessoa colectiva n.º 505006766.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos aos anos de 2001,
2002 e 2003.

16 de Dezembro de 2004. � A Conservadora, Isabel Maria Sereno
Gomes Quaresma. 2007564343

RUI JOSÉ GOMES PINHEIRO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vagos. Matrícula n.º 857/
020321; identificação de pessoa colectiva n.º 506056783.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao ano de 2003.

15 de Dezembro de 2004. � A Conservadora, Isabel Maria Sereno
Gomes Quaresma. 2007566753

FAX SOUNDWORKS � PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO
DE ESPECTÁCULOS MUSICAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vagos. Matrícula n.º 913/
020930; identificação de pessoa colectiva n.º 506314235.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao ano de 2003.

15 de Dezembro de 2004. � A Conservadora, Isabel Maria Sereno
Gomes Quaresma. 2007564980

M. S. JORGE � CALCETEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vagos. Matrícula n.º 789/
010611; identificação de pessoa colectiva n.º 505439780.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao ano de 2003.

15 de Dezembro de 2004. � A Conservadora, Isabel Maria Sereno
Gomes Quaresma. 2007564947

CERBRAN � CERÂMICA ARTÍSTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vagos. Matrícula n.º 438/
940926; identificação de pessoa colectiva n.º 503273988.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao ano de 2003.

15 de Dezembro de 2004. � A Conservadora, Isabel Maria Sereno
Gomes Quaresma. 2007564971

TÁXIS CHEGANÇAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vagos. Matrícula n.º 766/
010302; identificação de pessoa colectiva n.º 505339765.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao ano de 2003.

15 de Dezembro de 2004. � A Conservadora, Isabel Maria Sereno
Gomes Quaresma. 2007564955

NORBERTO MARINHO � TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vagos. Matrícula n.º 715/
000114; identificação de pessoa colectiva n.º 504618903.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao ano de 2003.

15 de Dezembro de 2004. � A Conservadora, Isabel Maria Sereno
Gomes Quaresma. 2007564939

PAVIOUCA � REVESTIMENTOS E DECORAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vagos. Matrícula n.º 753/
001130; identificação de pessoa colectiva n.º 505202859.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao ano de 2003.

15 de Dezembro de 2004. � A Conservadora, Isabel Maria Sereno
Gomes Quaresma. 2007564920

BERARDO VIEIRA & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vagos. Matrícula n.º 202/
880331; identificação de pessoa colectiva n.º 501958118.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao ano de 2003.

15 de Dezembro de 2004. � A Conservadora, Isabel Maria Sereno
Gomes Quaresma. 2007564912

TÁXI BEM HAJA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vagos. Matrícula n.º 537/
970225; identificação de pessoa colectiva n.º 503836303.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao ano de 2003.

15 de Dezembro de 2004. � A Conservadora, Isabel Maria Sereno
Gomes Quaresma. 2007566141

POLONORTE � IMOBILIÁRIA E CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vagos. Matrícula n.º 414/
931217; identificação de pessoa colectiva n.º 503109800.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao ano de 2003.

15 de Dezembro de 2004. � A Conservadora, Isabel Maria Sereno
Gomes Quaresma. 2007566125

MARTINS & MARTINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vagos. Matrícula n.º 195/
871223; identificação de pessoa colectiva n.º 501913173.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao ano de 2003.

15 de Dezembro de 2004. � A Conservadora, Isabel Maria Sereno
Gomes Quaresma. 2007566133
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TAXI ARNELAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vagos. Matrícula n.º 710/
000106; identificação de pessoa colectiva n.º 504797280.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao ano de 2003.

15 de Dezembro de 2004. � A Conservadora, Isabel Maria Sereno
Gomes Quaresma. 2007566168

LOURO & RESENDE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vagos. Matrícula n.º 127/
810630; identificação de pessoa colectiva n.º 501139982.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao ano de 2003.

16 de Dezembro de 2004. � A Conservadora, Isabel Maria Sereno
Gomes Quaresma. 2007564890

VIEIRAS, DOMINGUES & PASCOAL � IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vagos. Matrícula n.º 392/
930517; identificação de pessoa colectiva n.º 503000930.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao ano de 2003.

16 de Dezembro de 2004. � A Conservadora, Isabel Maria Sereno
Gomes Quaresma. 2007566508

SIPEI � FUNDIÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vagos. Matrícula n.º 666/
990430; identificação de pessoa colectiva n.º 504405071.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao ano de 2003.

16 de Dezembro de 2004. � A Conservadora, Isabel Maria Sereno
Gomes Quaresma. 2007564882

MOURAFLORES � COMÉRCIO DE FLORES,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vagos. Matrícula n.º 952/
030312; identificação de pessoa colectiva n.º 506512703.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao ano de 2003.

16 de Dezembro de 2004. � A Conservadora, Isabel Maria Sereno
Gomes Quaresma. 2007564874

MANUEL FREIRE RUFINO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vagos. Matrícula n.º 129/
810708; identificação de pessoa colectiva n.º 501165207.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao ano de 2003.

16 de Dezembro de 2004. � A Conservadora, Isabel Maria Sereno
Gomes Quaresma. 2007566192

OUTRALUZ � CANALIZAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vagos. Matrícula n.º 660/
990407; identificação de pessoa colectiva n.º 504364952.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas, relativos ao ano de 2003.

16 de Dezembro de 2004. � A Conservadora, Isabel Maria Sereno
Gomes Quaresma. 2007565030

JOSÉ AMARO & OLIVEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vagos. Matrícula n.º 921/
021016; identificação de pessoa colectiva n.º 505480239.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas, relativos ao ano de 2003.

16 de Dezembro de 2004. � A Conservadora, Isabel Maria Sereno
Gomes Quaresma. 2007565021

FERNANDO NETO � SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vagos. Matrícula n.º 610/
980616; identificação de pessoa colectiva n.º 504187066.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas, relativos ao ano de 2003.

16 de Dezembro de 2004. � A Conservadora, Isabel Maria Sereno
Gomes Quaresma. 2007565005

AVANTISBIKE � FABRICO DE BICICLETAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vagos. Matrícula n.º 773/
010411; identificação de pessoa colectiva n.º 505332752.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas, relativos ao ano de 2003.

14 de Dezembro de 2004. � A Conservadora, Isabel Maria Sereno
Gomes Quaresma. 2007564149

GUEROS CABELEIREIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vagos. Matrícula n.º 937/
021213; identificação de pessoa colectiva n.º 506398650.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas, relativos ao ano de 2003.

14 de Dezembro de 2004. � A Conservadora, Isabel Maria Sereno
Gomes Quaresma. 2007564254

ESMERALDINA & LURDES, CAFETARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vagos. Matrícula n.º 509/
960808; identificação de pessoa colectiva n.º 503704229.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas, relativos ao ano de 2003.

14 de Dezembro de 2004. � A Conservadora, Isabel Maria Sereno
Gomes Quaresma. 2007564262

ANTÓNIO JORGE MONTEIRO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vagos. Matrícula n.º 975/
030710; identificação de pessoa colectiva n.º 506029018.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas, relativos ao ano de 2003.

14 de Dezembro de 2004. � A Conservadora, Isabel Maria Sereno
Gomes Quaresma. 2007564319

SEGURARTE � MEDIAÇÃO DE SEGUROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vagos. Matrícula n.º 574/
971013; identificação de pessoa colectiva n.º 503990361.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas, relativos ao ano de 2003.

14 de Dezembro de 2004. � A Conservadora, Isabel Maria Sereno
Gomes Quaresma. 2007564203
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CAPTÁGUA � CAPTAÇÕES DE ÁGUA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vagos. Matrícula n.º 69/
780223; identificação de pessoa colectiva n.º 500719187.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas, relativos ao ano de 2003.

14 de Dezembro de 2004. � A Conservadora, Isabel Maria Sereno
Gomes Quaresma. 2007565943

LAVANDARIA CÁ-SE-LIMPA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vagos. Matrícula n.º 555/
970526; identificação de pessoa colectiva n.º 503892904.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas, relativos ao ano de 2003.

14 de Dezembro de 2004. � A Conservadora, Isabel Maria Sereno
Gomes Quaresma. 2007565951

ARLINDO & JESUS � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vagos. Matrícula n.º 844/
020128; identificação de pessoa colectiva n.º 505924854.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas, relativos ao ano de 2003.

14 de Dezembro de 2004. � A Conservadora, Isabel Maria Sereno
Gomes Quaresma. 2007566010

J. NELSON, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vagos. Matrícula n.º 895/
020614; identificação de pessoa colectiva n.º 506207099.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas, relativos ao ano de 2003.

14 de Dezembro de 2004. � A Conservadora, Isabel Maria Sereno
Gomes Quaresma. 2007565960

CONSTUÇÕES SANTOS & ALBANO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vagos. Matrícula n.º 930/
021126; identificação de pessoa colectiva n.º 503560472.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas, relativos ao ano de 2003.

14 de Dezembro de 2004. � A Conservadora, Isabel Maria Sereno
Gomes Quaresma. 2007565978

HERCULANO FERREIRA & MARIA HELENA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vagos. Matrícula n.º 630/
980921; identificação de pessoa colectiva n.º 503623725.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas, relativos ao ano de 2003.

14 de Dezembro de 2004. � A Conservadora, Isabel Maria Sereno
Gomes Quaresma. 2007565986

JORMELICA � CONFECÇÃO DE VESTUÁRIO
DE TRABALHO E TÊXTEIS PUBLICITÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vagos. Matrícula n.º 658/
990324; identificação de pessoa colectiva n.º 504358588.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas, relativos ao ano de 2003.

14 de Dezembro de 2004. � A Conservadora, Isabel Maria Sereno
Gomes Quaresma. 2007566001

CONSTRUÇÕES JOAQUIM VEIGA UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vagos. Matrícula n.º 820/
011002; identificação de pessoa colectiva n.º 505604507.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas, relativos ao ano de 2003.

14 de Dezembro de 2004. � A Conservadora, Isabel Maria Sereno
Gomes Quaresma. 2007564297

FABIAND � MÁQUINAS E FERRAMENTAS
PARA CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vagos. Matrícula n.º 639/
981029; identificação de pessoa colectiva n.º 504305328.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas, relativos ao ano de 2003.

14 de Dezembro de 2004. � A Conservadora, Isabel Maria Sereno
Gomes Quaresma. 2007564289

FERNANDO & LICÍNIO OLIVEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vagos. Matrícula n.º 891/
020527; identificação de pessoa colectiva n.º 506001679.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas, relativos ao ano de 2003.

14 de Dezembro de 2004. � A Conservadora, Isabel Maria Sereno
Gomes Quaresma. 2007564270

CARVÃOVIP � COMÉRCIO DE CARVÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vagos. Matrícula n.º 702/
991118; identificação de pessoa colectiva n.º 504740210.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas, relativos ao ano de 2003.

14 de Dezembro de 2004. � A Conservadora, Isabel Maria Sereno
Gomes Quaresma. 2007564335

AQUAMAX AUTO � COMÉRCIO E REPARAÇÃO
DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vagos. Matrícula n.º 810/
010920; identificação de pessoa colectiva n.º 505746581.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas, relativos ao ano de 2003.

14 de Dezembro de 2004. � A Conservadora, Isabel Maria Sereno
Gomes Quaresma. 2007564327

TELNETO � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vagos. Matrícula n.º 203/
880426; identificação de pessoa colectiva n.º 501969438.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas, relativos ao ano de 2003.

15 de Dezembro de 2004. � A Conservadora, Isabel Maria Sereno
Gomes Quaresma. 2007564831

LOMBOSER � METALÚRGICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vagos. Matrícula n.º 852/
020221; identificação de pessoa colectiva n.º 505926490.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas, relativos ao ano de 2003.

15 de Dezembro de 2004. � A Conservadora, Isabel Maria Sereno
Gomes Quaresma. 2007564807
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MARIA DA GRAÇA MARTINS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vagos. Matrícula n.º 920/
021014; identificação de pessoa colectiva n.º 505888980.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas, relativos ao ano de 2003.

15 de Dezembro de 2004. � A Conservadora, Isabel Maria Sereno
Gomes Quaresma. 2007564823

MOTA PASTAS CERÂMICA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vagos. Matrícula n.º 976/
030715; identificação de pessoa colectiva n.º 501822127; inscri-
ções n.os 37 e 38; números e datas das apresentações: 02 /040311
e 01/040720.

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

1) Aumento de capital e transformação.
Montante do capital após o aumento: 365 000.
Natureza da subscrição e como foi subscrito: o aumento, no mon-

tante de € 15 000, foi realizado do seguinte modo: em dinheiro, com
a admissão de três sócios, Carlos Adelino Cardoso da Mota e mulher
Isabel Maria Caetano Pinto, casados na comunhão de adquiridos e
Pedro Manuel Pinto Mota, solteiro, cada um com a quantia de € 5000.

Transformação em sociedade anónima.
Capital: € 365 000 representado por 73 000 acções nominativas

ou ao portador, do valor nominal de cinco euros cada uma.
Administração: compete a um conselho de administração, consti-

tuído por um presidente e dois vogais.
Forma de obrigar: com a assinatura do presidente do conselho de

administração ou com a assinatura conjunta dos dois vogais.
Fiscalização: compete a um fiscal único e a um suplente.
Duração dos mandatos: quatro anos, sendo permitida a reeleição.
Designação dos membros dos órgãos de administração e fiscaliza-

ção para o quadriénio 2004-2007.
Conselho de administração: presidente � Carlos Adelino Cardoso

Mota; vogais � António de Sousa Portugal e Paulo Jorge Vigário
Rodrigues; fiscal único: Sociedade de Revisores Oficiais de Contas
Alberto Martins & Henriques Pinto Sociedade de Revisores Oficiais
de Contas n.º 130, com domicílio na Rua do Padre Estêvão Cabral,
79, sala 207, Coimbra, representada por Manuel Henriques Pinto, ca-
sado; fiscal suplente � Manuel Alberto Martins, casado, revisor ofi-
cial de contas, com domicílio na Rua do Padre Estêvão Cabral, 79,
sala 207, Coimbra.

2) Alteração do pacto social.
Artigo alterado: 1.º

1.º

A sociedade adopta a denominação Mota Pastas Cerâmicas, S. A.

Mais certifico que fica depositado na pasta respectiva, o texto do
pacto na sua redacção actualizada.

Conferida, está conforme.

9 de Dezembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Palmira de Jesus
Almeida. 2005229857

BEJA
BEJA

CABELEIREIROS M. J. M., L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Beja. Matrícula n.º 01299/
980624; identificação de pessoa colectiva n.º 504197819; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 36/020328.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
aumento do capital de 400 000$ para 5000 euros, após redenomina-
ção do capital para euros e alterado parcialmente o contrato, quanto
ao artigo 4.º, o qual passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

A sociedade tem um capital social de 5000 euros, dividido em duas
quotas de dois mil e quinhentos euros, pertencentes às sócias Maria
João Paulino Santos e Maria Manuela Caeiro Rodrigues.

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

Está conforme o original.

25 de Junho de 2002. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000092140

MANUEL PIRES GUERREIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Beja. Matrícula n.º 00224/
700305; identificação de pessoa colectiva n.º 500180334; data da
apresentação: 020612.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva a acta e outros documentos referentes
à prestação de contas de 2001.

Está conforme o original.

12 de Julho de 2002. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000108493

BRAGA
AMARES

DISTRIMEPE � COMÉRCIO MATERIAL FOTOGRÁFICO,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Amares. Matrícula n.º 00584/
020820; identificação de pessoa colectiva n.º 506274519;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; números e
data das apresentações: 07 e 08/041124.

Certifico o seguinte:
Inscrição n.º 1, averbamento n.º 1, apresentação n.º 07/041124.
Cessação das funções de gerente de Joaquim da Silva Mendes.
Data: 24 de Novembro de 2004.
Causa: renúncia.

Mais certifico que o capital social aumentou de € 5000 para €
30 000 e a sociedade em epígrafe foi transformada em unipessoal, a
qual passou a ter o seguinte contrato.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação DISTRIMEPE � Comér-
cio Material Fotográfico, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede no lugar
Novo, freguesia de Ferreiros, concelho de Amares.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio, importação, expor-
tação e armazenagem de material fotográfico e de vídeo.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de trinta mil euros, integralmente reali-
zado em dinheiro por ele sócio, e dividido em duas quotas iguais
do valor nominal de quinze mil euros, ambas pertencentes ao só-
cio único.

2 � A sociedade poderá exigir do sócio prestações suplementares
ao capital até ao montante global de cinquenta mil euros.

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não conforme
for decidido pelo sócio, bem como a sua representação, cabem ao
próprio sócio, que se mantém na gerência.

2 � Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contratos,
é suficiente a intervenção de um só gerente.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar em quaisquer , sociedades, indepen-
dentemente do respectivo objecto.
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ARTIGO 6.º

Entre o próprio sócio e a sociedade poderão ser celebrados quais-
quer contratos de aquisição, disposição é oneração de bens, desde que
necessários ou inerentes à prossecução do objecto social, pela fauna
escrita exigida por lei e de, acordo com a deliberação própria, quando
necessária.

Foi depositado na pasta respectiva o texto integral actualizado.

Está conforme.

14 de Dezembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria José de
Sousa Pinheiro Arantes Ramoa. 2002001766

BARCELOS

SOCOLDA � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Portelinha, Aborim, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 4846/
20020509; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 09/
20020509.

Certifico que em referência à sociedade em epígrafe que José An-
tónio Cavalheiro Andrade casado com Maria de Lurdes Pereira Bar-
reto Andrade, na comunhão de adquiridos, foi constituída a sociedade
que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma SOCOLDA � Sociedade de Constru-
ções, Unipessoal L.da

2.º

A sociedade tem a sua sede no lugar da Portelinha, freguesia de
Aborim, concelho de Barcelos.

§ único. A gerência poderá deslocar a sede social dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe.

3.º

O objecto social é construção de edifícios.

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de cinco
mil euros, e representa-se por uma quota de igual valor, do sócio único
José António Cavalheiro Andrade.

5.º

O sócio poderá efectuar prestações suplementares de capital, até
ao montante de vinte vezes o capital social.

6.º

A administração e a representação da sociedade, incumbem aos
gerentes, sócios ou não sócios, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral.

1 � Fica desde já nomeado gerente o sócio José António Cava-
lheiro Andrade.

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

7.º

O sócio fica autorizado a celebrar com a sociedade quaisquer negó-
cios jurídicos, desde que permitidos por lei e sirvam à prossecução do
objecto social, e os negócios jurídicos celebrados entre o sócio e a
sociedade obedecem à forma legalmente prescrita e em todos os ca-
sos, devem observar a forma escrita designadamente:

a) Comprar, permutar ou vender bens, móveis ou imóveis, incluin-
do viaturas automóveis;

b) Dar ou tomar de arrendamento ou subarrendamento, quaisquer
locais para estabelecimentos;

c) Receber ou prestar serviços.

Está conforme o original.

3 de Julho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 1000098370

BRAGA

MARQUES LEAL, L.DA

Sede: Rua do Raio, 296, 2.º, Braga (São José de São Lázaro)
Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 7361/
010320; identificação de pessoa colectiva n.º 505302446; data da
apresentação: 040630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito de documentos de prestação de contas, referente ao ano de
2003.

Está conforme o original.

13 de Dezembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Lopes Dias. 2006637797

JPN � JOSÉ PEREIRA NOVAIS, L.DA

Sede: Lugar do Outeiro, Pedralva, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 6175/
990111; identificação de pessoa colectiva n.º 504379453; data da
apresentação: 040630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito de documentos de prestação de contas, referente ao ano de
2003.

Está conforme o original.

10 de Dezembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Lopes Dias. 2006599496

ISABEL CERQUEIRA � ANESTESIOLOGIA, L.DA

Sede: Avenida de António Macedo, 177, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 9017/
030326; identificação de pessoa colectiva n.º 506523853; data da
apresentação: 040630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito de documentos de prestação de contas, referente ao ano de
2003.

Está conforme o original.

10 de Dezembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Lopes Dias. 2006636065

IMOSICI � IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Lugar do Pinheiro, lote 1, Sequeira, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 6347/
990602; identificação de pessoa colectiva n.º 504721593; data da
apresentação: 040630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito de documentos de prestação de contas, referente ao ano de
2003.

Está conforme o original.

10 de Dezembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Lopes Dias. 2006609122

IMHONEST � MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Avenida da Liberdade, 432, 5.º, sala 37, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 7667/
010809; identificação de pessoa colectiva n.º 505694247; data da
apresentação: 040630.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito de documentos de prestação de contas, referente ao ano de 2003.

Está conforme.

15 de Outubro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Luísa
Cunha Martins Peixoto. 2006633880

PIMENTA & CAMPOS, L.DA

Sede: Praça de São José, 18 a 23, Braga (São Vítor), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 6460/
990903; identificação de pessoa colectiva n.º 504511289; data da
apresentação: 040630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito de documentos de prestação de contas, referente ao ano de 2003.

Está conforme o original.

13 de Dezembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Lopes Dias. 2006621157

PIMENTA & LOPES, L.DA

Sede: Praça de São José, 22 e 23, Braga (São Vítor), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 2564/
880115; identificação de pessoa colectiva n.º 501921117; data da
apresentação: 040630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito de documentos de prestação de contas, referente ao ano de 2003.

Está conforme o original.

13 de Dezembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Lopes Dias. 2002027919

PORBEL � PREFABRICADOS DE BETÃO, L.DA

Sede: Lugar da Goja, Merelim, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 2379/
870212; identificação de pessoa colectiva n.º 501781196; data da
apresentação: 040630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito de documentos de prestação de contas, referente ao ano de 2003.

Está conforme.

30 de Setembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Luísa
Cunha Martins Peixoto. 2002040443

PORTAS DO CERCO � COMÉRCIO DE MOBILIÁRIO, L.DA

Sede: Rua dos Barbosas, 23, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 7451/
010509; identificação de pessoa colectiva n.º 505026350; data da
apresentação: 20040630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito de documentos de prestação de contas, referente ao ano de 2003.

Está conforme.

29 de Setembro de 2004. � O Ajudante Principal, Hermógenes
Agostinho da Silva Martins Machado. 2005661058

PREDIPOSTA � CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Lugar de Sandim, Sobreposta

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 4529/
950222; identificação de pessoa colectiva n.º 503367010; data da
apresentação: 040630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito de documentos de prestação de contas, referente ao ano de
2003.

Está conforme o original.

13 de Outubro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do
Sameiro do Nascimento Gonçalves. 2006628542

PREDIRRIONOR � IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Rua dos Chãos, 63, 1.º, frente, Braga (São João do
Souto), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 6993/
000802; identificação de pessoa colectiva n.º 505031159; data da
apresentação: 040630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito de documentos de prestação de contas, referente ao ano de
2003.

Está conforme o original.

13 de Dezembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Lopes Dias. 200509550

PROCABELO � COMÉRCIO COSMÉTICOS,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua de Américo Ferreira Carvalho, 24, Braga (São José
de São Lázaro), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 7528/
010612; identificação de pessoa colectiva n.º 505581825; data da
apresentação: 040630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito de documentos de prestação de contas, referente ao ano de
2003.

Está conforme o original.

13 de Dezembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Lopes Dias. 2006611410

PROPOSAL � ALUGUER VENDA E IMPORTAÇÃO
DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, L.DA

Sede: Rua da Condessa Dona Toda, 35, Nogueira, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 8090/
020110; identificação de pessoa colectiva n.º 505867982; data da
apresentação: 040630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito de documentos de prestação de contas, referente ao ano de
2003.

Está conforme.

30 de Setembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Luísa
Cunha Martins Peixoto. 2006624563

PROVILOJAS � COMÉRCIO DE RAÇÕES, L.DA

Sede: Rua de D. Frei Caetano Brandão, 29 e 31, Braga (Sé),
Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 8473/
020508; identificação de pessoa colectiva n.º 505927764; data da
apresentação: 30062004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito de documentos de prestação de contas, referente ao ano de
2003.

Está conforme.

13 de Dezembro de 2004. � A Escriturária Superior, Celeste Fer-
reira Braga Esteves. 2001945485
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PURO SER � INSTITUTO DE BELEZA, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua de Gabriel Bacelar, 88, Braga (São Vítor), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 8575/
020709; identificação de pessoa colectiva n.º 506233090; data da
apresentação: 040630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito de documentos de prestação de contas, referente ao ano de
2003.

30 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2002021570

QUANTOBASTE � COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS
DE PROTECÇÃO, L.DA

Sede: Rua de Ambrósio Campelo, lote 47, Ferreiros, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 8624/
020723; identificação de pessoa colectiva n.º 506204383; data da
apresentação: 040630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito de documentos de prestação de contas, referente ao ano de
2003.

Está conforme o original.

10 de Dezembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Lopes Dias. 2005689106

QUINTA DE INFIAS � HOTELARIA, S. A.

Sede: Quinta de Infias (São Vicente), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 4148/
940131; identificação de pessoa colectiva n.º 503135925; data da
apresentação: 040630.

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

Está conforme.

30 de Setembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Luísa
Cunha Martins Peixoto. 2002040451

R 3 A � REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO DE PEÇAS
PARA A INDÚSTRIA AUTOMÓVEL, L.DA

Sede: Centro Comercial de Maximinos, loja 38,1.º, Braga
(Maximinos), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 6336/
990520; identificação de pessoa colectiva n.º 504388703; data da
apresentação: 040630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito de documentos de prestação de contas, referente ao ano de
2003.

Está conforme.

30 de Setembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do
Sameiro do Nascimento Gonçalves. 2006611330

RESTAURANTE BAR COZINHA DA SÉ, L.DA

Sede: Rua de D. Frei Caetano Brandão, 95, rés-do-chão,
Braga (Sé), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 6037/
980916; identificação de pessoa colectiva n.º 504232762; data da
apresentação: 040630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito de documentos de prestação de contas, referente ao ano de 2003.

Está conforme.

11 de Outubro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do
Sameiro do Nascimento Gonçalves. 2006621165

RICARDO SANTOS OLIVEIRA, L.DA

Sede: Rua do Visconde de Pindela, 12, B, 3.º, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 9324/
031110; identificação de pessoa colectiva n.º 506761185; data da
apresentação: 040630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito de documentos de prestação de contas, referente ao ano de 2003.

Está conforme.

30 de Setembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Luísa
Cunha Martins Peixoto. 2006623494

RITEVACAR � AUTOMÓVEIS, L.DA

Sede: Rua do Conselheiro Lobato, 518, Braga
(São José de São Lázaro), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 4305/
940712; identificação de pessoa colectiva n.º 503243884; data da
apresentação: 040630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito de documentos de prestação de contas, referente ao ano de 2003.

Está conforme o original.

13 de Dezembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Lopes Dias. 2006611437

ROCHA & RODRIGUES, L.DA

Sede: Pavilhão R, 210, Rua de Caires, Braga (Maximinos),
Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 1841/
820408; identificação de pessoa colectiva n.º 501268049; data da
apresentação: 040630.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi feito o
depósito dos documentos da prestação de contas do ano de 2003.

29 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2006623141

RODRIGO DA COSTA GOMES, L.DA

Sede: Rua da Quinta de Santa Maria, Maximinos, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 521/
470911; identificação de pessoa colectiva n.º 500234078; data da
apresentação: 040630.

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

Está conforme.

30 de Setembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Luísa
Cunha Martins Peixoto. 2001945493

RODRIGUES & NASCIMENTO, L.DA

Sede: Rua de São Sebastião, 84, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 1475/
790410; identificação de pessoa colectiva n.º 500853940; data da
apresentação: 040630.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos, na respectiva pasta, os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2003.

Está conforme.

30 de Setembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Luísa
Cunha Martins Peixoto. 2006623036

ROFRAMARI � INSTALAÇÃO DE CANALIZAÇÕES
DE ESGOTOS, L.DA

Sede: Rua da Devesa, 26, Merelim, São Paio, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 8084/
020221; identificação de pessoa colectiva n.º 505999196; data da
apresentação: 20040630.

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

Está conforme.

29 de Setembro de 2004. � O Ajudante Principal, Hermógenes
Agostinho da Silva Martins Machado. 2002035806

ROGÉRIO & RUI, L.DA

Sede: Rua do Dr. Francisco Machado Owen, 8, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 6741/
000225; identificação de pessoa colectiva n.º 504914553; data da
apresentação: 040630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito dos documentos de prestação de contas, referente ao ano de
2003.

Está conforme.

16 de Outubro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Luísa
Cunha Martins Peixoto. 2006601660

RONALD & RICHARD � COMÉRCIO DE MOBILIÁRIO, L.DA

Sede: Rua de António Fernandes Ferreira Gomes, 91,
Ferreiros, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 8342/
020312; identificação de pessoa colectiva n.º 505456230; data da
apresentação: 040630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito de documentos de prestação de contas referente ao ano de
2003.

Está conforme o original.

13 de Dezembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Lopes Dias. 2001887132

ROSA, SUSANA & RAQUEL, L.DA

Sede: Lugar de São Brás do Carmo, Merelim (São Pedro),
Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 7605/
010719; identificação de pessoa colectiva n.º 505541017; data da
apresentação: 20040630.

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

Está conforme.

29 de Setembro de 2004. � O Ajudante Principal, Hermógenes
Agostinho da Silva Martins Machado. 2006637835

RUI AGUIAR, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua do Pinheiro, 111, Nogueira, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 7467/
010415; identificação de pessoa colectiva n.º 505427630; data da
apresentação: 040630.

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

Está conforme.

30 de Setembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Luísa
Cunha Martins Peixoto. 2002037787

RUI PINHEIRO & C.A, L.DA

Sede: Rua dos Castanheiros, 6,  Aveleda, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 3728/
920818; identificação de pessoa colectiva n.º 502836474; data da
apresentação: 040630.

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

Está conforme.

30 de Setembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Luísa
Cunha Martins Peixoto. 2008560520

SUPER TALHO SÃO MARCOS, L.DA

Sede: Rua de São Marcos, 122 e 124, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 3225/
900814; identificação de pessoa colectiva n.º 502401311; data da
apresentação: 040630.

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

Está conforme.

30 de Setembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Luísa
Cunha Martins Peixoto. 2008560090

T. O. S. T. U. M. � INDÚSTRIA PANIFICADORA, L.DA

Sede: Rua Nova de Santa Cruz, 24, Loja 8, Edifício Olympus,
Braga (São Vítor), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 5266/
961217; identificação de pessoa colectiva n.º 503786667; data da
apresentação: 20040630.

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

Está conforme.

29 de Setembro de 2004. � O Ajudante Principal, Hermógenes
Agostinho da Silva Martins Machado. 2006637851

TALHO FERREIRENSE, L.DA

Sede: Rua de José Vidal Costa, 108, rés-do-chão, esquerdo,
Ferreiros, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 8920/
030130; identificação de pessoa colectiva n.º 506467465; data da
apresentação: 040630.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o de-
pósito dos documentos de prestação de contas, referente ao ano de 2003.

Está conforme.

30 de Setembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do
Sameiro do Nascimento Gonçalves. 2006628801

TAMIL � TRATAMENTO DO ALUMÍNIO DO MINHO, S. A.

Sede: Parque Industrial de Celeirós, Celeirós, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 1416/
780609; identificação de pessoa colectiva n.º 500663149; data da
apresentação: 20040630.

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

Está conforme.

30 de Setembro de 2004. � O Ajudante Principal, Hermógenes
Agostinho da Silva Martins Machado. 2002039771

TAVARES & RODRIGUES, L.DA

Sede: Rua de D. Diogo de Sousa, 60 (Sé), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 1450/
790104; identificação de pessoa colectiva n.º 500814813; data da
apresentação: 040630.

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

Está conforme.

30 de Setembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Luísa
Cunha Martins Peixoto. 2006600729

TÁXIS JOÃO BATISTA & ADELAIDE, L.DA

Sede: Rua de Sebastião Lopes, 46, Ferreiros, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 7168/
001124; identificação de pessoa colectiva n.º 505225573; data da
apresentação: 040630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito de documentos de prestação de contas referente ao ano de 2003.

Está conforme o original.

10 de Dezembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Lopes Dias. 2006629212

GRAÇA MODA, CONFECÇÕES, L.DA

Sede: Lugar da Veiga, Padim da Graça, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 1988/
831020; identificação de pessoa colectiva n.º 501436561; data da
apresentação: 040630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito de prestação de contas do ano de 2003.

Está conforme o original.

13 de Dezembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Lopes Dias. 2000596800

GOMES & JANUÁRIO, L.DA

Sede: Lugar da Póvoa, Palmeira, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 3197/
900621; identificação de pessoa colectiva n.º 502368446; data da
apresentação: 040630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito de documentos de prestação de contas referente ao ano de
2003.

Está conforme o original.

10 de Dezembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuel
Lopes Dias. 2006601148

GEOATRIBUTO � CONSULTORIA E INFORMAÇÃO
PARA O PLANEAMENTO E ORDENAMENTO

DO TERRITÓRIO, L.DA

Sede: Rua de D. Pedro V, 88, 2.º, esquerdo, Braga (São Vitor),
Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 9070/
030424; identificação de pessoa colectiva n.º 506526585; data da
apresentação: 040630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito de documentos de prestação de contas referente ao ano de
2003.

Está conforme o original.

10 de Dezembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Lopes Dias. 2006601300

VILAR DO MONTE � PROMOÇÃO IMOBILIÁRIA, S. A.

Sede: Lugar da Quinta, Esporões, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 5710/
971222; identificação de pessoa colectiva n.º 504032496; data da
apresentação: 040630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito de prestação de contas referente ao ano de 2003.

Está conforme o original.

10 de Dezembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Lopes Dias. 2006601601

VACMINHO � REVESTIMENTOS E ENGENHARIA
DE SUPERFÍCIES, L.DA

Sede: Praça do Conde de Agrolongo, 39, 3.º, sala 10, Braga
(São João do Souto), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 8372/
020325; identificação de pessoa colectiva n.º 505943590; data da
apresentação: 040630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito de prestação de contas referente ao ano de 2003.

Está conforme o original.

13 de Dezembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Lopes Dias. 2006633864

TRANSR, TRANSPORTES E MUDANÇAS, L.DA

Sede: Rua da Boavista

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 6317/
990504; identificação de pessoa colectiva n.º 504599925; data da
apresentação: 040630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito de prestação de contas referente ao ano de 2003.

Está conforme o original.

10 de Dezembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Lopes Dias. 2006601415
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THOMASYL � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S. A.

Sede: Rua de Vasco da Gama, 27, Gualtar, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 8821/
021206; identificação de pessoa colectiva n.º 506382362; data da
apresentação: 040630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito de prestação de contas referente ao ano de 2003.

Está conforme o original.

13 de Dezembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Lopes Dias. 2006623990

TÊXTIL LOBO & MACHADO, L.DA

Sede: loteamento Bouça do Sobreiro, Dume, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 3125/
900326; identificação de pessoa colectiva n.º 501695966; data da
apresentação: 040630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito de prestação de contas referente ao ano de 2003.

Está conforme.

15 de Outubro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Luísa
Cunha Martins Peixoto. 2008561640

TÁXI CARVALHO & GONÇALVES, L.DA

Sede: Rua de Álvaro Carneiro, 35, 2.º, esquerdo, Braga
(São José de São Lázaro), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 7431/
010424; identificação de pessoa colectiva n.º 504917862; data da
apresentação: 040630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito de prestação de contas referente ao ano de 2003.

Está conforme o original.

10 de Dezembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Lopes Dias. 2006629417

SPORMEX � SOCIEDADE PORTUGUESA
DE MONTAGENS DE EXPOSIÇÕES, L.DA

Sede: Parque Industrial de Celeiros (Segunda Fase), Aveleda

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 2622/
880325; identificação de pessoa colectiva n.º 501956514; data da
apresentação: 040630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito de prestação de contas referente ao ano de 2003.

Está conforme o original.

13 de Dezembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Lopes Dias. 2006633848

SOCILAB � SOCIEDADE DE FOTO LABORATÓRIOS, L.DA

Sede: Rua do Caires, 10, Centro Comercial de Maximinos,
loja 39, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 2998/
891127; identificação de pessoa colectiva n.º 501411275; data da
apresentação: 040630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito de prestação de contas referente ao ano de 2003.

Está conforme.

15 de Outubro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Luísa
Cunha Martins Peixoto. 2006636294

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES AUGUSTO
ALMEIDA & BARBOSA, L.DA

Sede: Rua de Garcia da Orta, 92, Nogueira, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 6787/
000322; identificação de pessoa colectiva n.º 504932519; data da
apresentação: 040630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito de prestação de contas referente ao ano de 2003.

Está conforme o original.

13 de Dezembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Lopes Dias. 2000596010

SOCIEDADE DE CUIDADOS OBSTÉTRICOS
GINECOLÓGICOS, L.DA

Sede: Rua de Américo Ferreira de Carvalho, 82, 1.º, direito,
Braga (São José de São Lázaro), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 3941/
930420; identificação de pessoa colectiva n.º 502971517; data da
apresentação: 040630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito de prestação de contas referente ao ano de 2003.

Está conforme o original.

13 de Dezembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Lopes Dias. 2008640108

SOARES & SOARES, L.DA

Sede: Avenida do 1.º de Maio, 35, Dume, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 5010/
960415; identificação de pessoa colectiva n.º 503636860; data da
apresentação: 040630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito de prestação de contas referente ao ano de 2003.

Está conforme o original.

10 de Dezembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Lopes Dias. 2006601164

SNACK BAR JUGUSTA, L.DA

Sede: Praceta do Castelo, Centro Comercial Santa Bárbara, 16,
A, Braga (São João do Souto), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 8272/
020130; identificação de pessoa colectiva n.º 505969300; data da
apresentação: 040630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito de prestação de contas referente ao ano de 2003.

Está conforme o original.

13 de Dezembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Lopes Dias. 2005695394

SIIL, SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Sede: Praça de Araújo Carandá, 34, 1.º, sala 4, Braga (São
José de São Lázaro), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 8052/
011227; identificação de pessoa colectiva n.º 505902206; data da
apresentação: 040630.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito de prestação de contas referente ao ano de 2003.

Está conforme o original.

13 de Dezembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Lopes Dias. 2005695343

SIFOCOS � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S. A.

Sede: Rua do Raio, 17, Braga (São José de São Lázaro), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 6957/
000712; identificação de pessoa colectiva n.º 504845969; data da
apresentação: 040630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito de prestação de contas referente ao ano de 2003.

Está conforme o original.

13 de Dezembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Lopes Dias. 2006600516

SERRALHARIA IRMÃOS ABREU, L.DA

Sede: Lugar de Vila Nova, lote 3, Nogueira, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 4563/
950321; identificação de pessoa colectiva n.º 503404675; data da
apresentação: 040630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito de prestação de contas referente ao ano de 2003.

Está conforme o original.

15 de Outubro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Luísa
Cunha Martins Peixoto. 2002017930

SDAC � SOCIEDADE DE DEFESA DAS ÁGUAS
DO CÁVADO, A.C.E.

Sede: Parque Industrial Padim da Graça, Padim da Graça, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 2771/
881205; identificação de pessoa colectiva n.º 502073250; data da
apresentação: 040630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito de documentos de prestação de contas referente a 2003.

Está conforme o original.

13 de Dezembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Lopes Dias. 2000596223

S. I. C. I. 93 BRAGA � SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS
COMERCIAIS E INDUSTRIAIS, S. A.

Sede: Lugar do Pinheiro, lote 1, Sequeira, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 3958/
930518; data da apresentação: 040630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito de documentos de prestação de contas referente ao ano de 2003.

Está conforme o original.

13 de Dezembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Lopes Dias. 2006609149

S. E. E. F. � SOCIEDADE DE ESTUDOS ECONÓMICOS
E FINANCEIROS, L.DA

Sede: Avenida de João II, 72, Nogueira, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 3428/
910405; identificação de pessoa colectiva n.º 502622997; data da
apresentação: 040630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito de documentos de prestação de contas referente ao ano de
2003.

Está conforme o original.

10 de Dezembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Lopes Dias. 2006601180

RUMOPLAN � AQUECIMENTO DE AMBIENTE,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua de Costa Gomes, sala 6, 43, Real, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 8930/
030205; identificação de pessoa colectiva n.º 505213427; data da
apresentação: 040630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito de documentos de prestação de contas referente ao ano de
2003.

Está conforme o original.

10 de Dezembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Lopes Dias. 2006599437

RUMO � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO DE SEGUROS, L.DA

Sede: Largo de São Francisco, 39, 1.º, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 5996/
980805; identificação de pessoa colectiva n.º 504206443; data da
apresentação: 040630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito de documentos de prestação de contas referente ao ano de
2003.

Está conforme o original.

10 de Dezembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Lopes Dias. 2006601628

ROLBRAGA � COMÉRCIO E INDÚSTRIA
DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Sede: Rua do Conselheiro Lobato, 249 a 253, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 2512/
871223; identificação de pessoa colectiva n.º 501912665; data da
apresentação: 040630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito de documentos de prestação de contas referente ao ano de
2003.

Está conforme o original.

13 de Dezembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Lopes Dias. 2002026173

TERROSO & BRAGA, L.DA

Sede: Rua do Abade Loureira, 15, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 3373/
910726; identificação de pessoa colectiva n.º 502603380; data do
depósito: 040630.

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

Está conforme o original.

30 de Setembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Luísa
Cunha Martins Peixoto. 2002042640
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TERROSO SANTOS, L.DA

Sede: Avenida do General Norton de Matos, 92 ,
rés-do-chão, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 5891/
980428; identificação de pessoa colectiva n.º 504149237; data do
depósito: 040630.

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

Está conforme o original.

30 de Setembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Luísa
Cunha Martins Peixoto. 2002042632

TETRATUBO � COMÉRCIO EQUIPAMENTOS
SANITÁRIOS, L.DA

Sede: Rua do Cruzeiro, 234, Braga (Maximinos), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 7395/
010403; identificação de pessoa colectiva n.º 505411520; data da
apresentação: 040630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito dos documentos de prestação de contas, referente ao ano de
2003.

Está conforme o original.

13 de Outubro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do
Sameiro do Nascimento Gonçalves. 2006628828

TOPTACO � PAVIMENTOS DE MADEIRA, L.DA

Sede: Lugar de Vieiros, Cabreiros, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 7604/
010718; identificação de pessoa colectiva n.º 505546663;data do
depósito: 20040630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito, na respectiva pasta, dos documentos referentes à prestação
de contas do exercício do ano de 2003.

Está conforme o original.

13 de Dezembro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
Rocha da Encarnaçãoo. 2006637886

TRANSPORTES BELBILIO, L.DA

Sede: Rua de Abril, 45, Nogueira, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 7300/
010206; identificação de pessoa colectiva n.º 505236370; data da
apresentação: 040630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito de documentos de prestação de contas referente ao ano de
2003.

Está conforme o original.

26 de Outubro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Luísa
Cunha Martins Peixoto. 2002039070

TRANSPORTES SANTOS DE LORDELO, L.DA

Sede: Lugar do Feijoal, Lomar, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 2251/
860521; identificação de pessoa colectiva n.º 500558400; data da
apresentação: 040630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito de documentos de prestação de contas referente ao ano de 2003.

Está conforme o original.

13 de Dezembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Lopes Dias. 2000025706

TRIPLE DESIGN � GABINETE DE DESIGN, L.DA

Sede: Rua de António Fernandes Ferreira Gomes, 122,
Ferreiros, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 6197/
660122; identificação de pessoa colectiva n.º 504392778; data do
depósito: 040630.

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

Está conforme o original.

30 de Setembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Luísa
Cunha Martins Peixoto. 2006601903

TRIPOLAR � ELECTRICIDADE E TELECOMUNICAÇÕES, S. A.

Sede: Parque Industrial de Adaúfe, lote M3 A, Adaúfe, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 3884/
930218; identificação de pessoa colectiva n.º 502042584; data da
apresentação: 040630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o de-
pósito de documentos de prestação de g contas referente ao ano de 2003.

Está conforme o original.

10 de Dezembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Lopes Dias. 2006601334

V 2000 � ACTIVIDADES NA CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Sede: Estrada Municipal, 562,Ruilhe, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 6496/
991012; identificação de pessoa colectiva n.º 504583646; data do
depósito: 040630.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi feito o
depósito dos documentos da prestação de contas do ano de 2003.

Está conforme o original.

14 de Outubro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2000509703

V. FERREIRA & J. SOARES, L.DA

Sede: Rua de Costa Gomes, 521, Real, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 8679/
020912; identificação de pessoa colectiva n.º 506284310; data do
depósito: 20040630.

Certifico que, em relação sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito, na respectiva pasta, dos documentos referentes à prestação
de contas do exercício do ano de 2003.

Está conforme o original.

13 de Dezembro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
Rocha da Encarnação. 2002021635

VALÉRIO MEIRA PINTO, L.DA

Sede: Alameda do Fujacal, 58, rés-do-chão, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 8212/
020410; identificação de pessoa colectiva n.º 506114929; data do
depósito: 040630.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos, na respectiva pasta, os documentos referentes à prestação de
contas do exercício do ano de 2003.

Está conforme o original.

30 de Setembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Luísa
Cunha Martins Peixoto. 2005142310

VAN DIJK REPRESENTAÇÕES, L.DA

Sede: Rua do Poente, 46, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 4740/
950901; identificação de pessoa colectiva n.º 503483567; data da
apresentação: 040630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito de documentos de prestação de contas referente ao ano de
2003.

Está conforme o original.

13 de Dezembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Lopes Dias. 2006639668

VARANDAS & SANTOS � SISTEMAS
DE SEGURANÇA, L.DA

Sede: Praceta de João Beltrão, 16, Braga (São Vitor), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 9312/
031031; identificação de pessoa colectiva n.º 506756602; data da
apresentação: 040630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito de documentos de prestação de contas referente ao ano de
2003.

Está conforme o original.

10 de Dezembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Lopes Dias. 2006601539

VIDEOBOX � CLUB DE VÍDEO, L.DA

Sede: Rua do Dr. Loureiro Amorim, 16 e 18, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 8979/
030303; identificação de pessoa colectiva n.º 506474860; data do
depósito: 040630.

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

Está conforme o original.

30 de Setembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Luísa
Cunha Martins Peixoto. 2005694169

VIEIRA & COSTA, L.DA

Sede: Lugar das Regadinhas, lote 1, Lomar, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 482/
450125; identificação de pessoa colectiva n.º 500298653; data do
depósito: 040630.

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

Está conforme o original.

30 de Setembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Luísa
Cunha Martins Peixoto. 2002042624

VILLAPREMIUM, PROMOÇÃO IMOBILIÁRIA, S. A.

Sede: Praceta do Beato Inácio Azevedo, 5, Braga
(São Vicente), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 7236/
010105; identificação de pessoa colectiva n.º 505254662; data da
apresentação: 040630.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi efectuado o
depósito de documentos de prestação de contas referente ao ano de
2003.

Está conforme o original.

13 de Dezembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Lopes Dias. 2006615530

VISUALBASE � SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
E CONSULTORIA, L.DA

Sede: Lugar da Boucinha, lote 10, Panóias, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 6672/
000119; identificação de pessoa colectiva n.º 504675125; data da
apresentação: 040630.

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

Está conforme o original.

30 de Setembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Luísa
Cunha Martins Peixoto. 2006601571

VITALMINHO � CLÍNICAS DENTÁRIAS, L.DA

Sede: Largo da Senhora-a-Branca, 47/53, Braga (São Vítor), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 7331/
010222; identificação de pessoa colectiva n.º 505206579; data do
depósito: 20040630.

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

Está conforme o original.

30 de Setembro de 2004. � O Ajudante Principal, Hermógenes
Agostinho da Silva Martins Machado. 2005688908

VÍTOR MARQUES BARBOSA � CARPINTARIA,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Lugar de Cancela, Semelhe, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 8463/
020523; identificação de pessoa colectiva n.º 506116654; data da
apresentação: 040630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito de documentos de prestação de contas referente ao ano de
2003.

Está conforme o original.

13 de Dezembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Lopes Dias. 2008560910

MARRANTEX � CONFECÇÕES TÊXTEIS, L.DA

Sede: Quinta de Santa Maria, Braga (Maximinos), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 4311/
940719; identificação de pessoa colectiva n.º 503243876; data da
apresentação: 040630.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o de-
pósito dos documentos de prestação de contas, referente ao ano de 2003.

Está conforme o original.

12 de Outubro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do
Sameiro do Nascimento Gonçalves. 2006601695

MARTINS FERREIRA & COSTA, L.DA

Sede: Lugar das Pedrosas, Escudeiros, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 7313/
010212; identificação de pessoa colectiva n.º 505321726; data do
depósito: 040630.

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

Está conforme o original.

30 de Setembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Luísa
Cunha Martins Peixoto. 2006621173

MATEUS FERREIRA DE OLIVEIRA, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Estrada Nova do Picoto, Nogueira, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 8101/
020129; identificação de pessoa colectiva n.º 505957779; data da
apresentação: 040630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o de-
pósito dos documentos de prestação de contas, referente ao ano de 2003.

Está conforme o original.

28 de Setembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do
Sameiro do Nascimento Gonçalves. 2006623079

MEMPHIS � GABINETE TÉCNICO INFORMÁTICO, L.DA

Sede: Largo da Senhora-a-Branca, 54, loja 4, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 5547/
970805; identificação de pessoa colectiva n.º 503938718; data do
depósito: 040630.

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

Está conforme o original.

30 de Setembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Luísa
Cunha Martins Peixoto. 2004532254

MENDES & MOUTINHO, L.DA

Sede: Rua de São Vicente, 7, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 9159/
030623; identificação de pessoa colectiva n.º 506619885; data da
apresentação: 040630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o de-
pósito dos documentos de prestação de contas, referente ao ano de 2003.

Está conforme o original.

7 de Outubro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Luísa
Cunha Martins Peixoto. 2005688584

MESQUITA & RODRIGUES, L.DA

Sede: Rua de Gabriel Pereira de Castro, 79, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 3950/
930510; identificação de pessoa colectiva n.º 502988487; data do
depósito: 040630.

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

Está conforme o original.

30 de Setembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Luísa
Cunha Martins Peixoto. 2006601555

METALURGIA CRUZ FERNANDES, L.DA

Sede: Rua de António Alberto de Sousa, 70, Ferreiros, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 3844/
930118; identificação de pessoa colectiva n.º 502911824; data da
apresentação: 040630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito dos documentos de prestação de contas, referente ao ano de
2003.

Está conforme o original.

30 de Setembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do
Sameiro do Nascimento Gonçalves. 2006628836

MILEI � IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MATERIAIS
DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Sede: Praça do Dr. Francisco de Araújo Malheiro, 53, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 2180/
851127; identificação de pessoa colectiva n.º 501584161; data do
depósito: 20040630.

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

Está conforme o original.

30 de Setembro de 2004. � O Ajudante Principal, Hermógenes
Agostinho da Silva Martins Machado. 2005650323

MINDUCHA � CONTABILIDADE E CONSULTADORIA
FISCAL, L.DA

Sede: Rua de Adelino Arantes, 17, 3.º, esquerdo, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 6073/
981009; identificação de pessoa colectiva n.º 504262904; data da
apresentação: 040630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito de documentos de Prestação de Contas referente ao ano de
2003.

Está conforme o original.

10 de Dezembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Lopes Dias. 2006633872

MOINHO DE PÃO � PADARIA, PASTELARIA, L.DA

Sede: Rua do Dr. Francisco Duarte, 277, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 8745/
021018; identificação de pessoa colectiva n.º 506263460; data da
apresentação: 040630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito dos documentos de prestação de contas, referente ao ano de
2003.

Está conforme o original.

30 de Setembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do
Sameiro do Nascimento Gonçalves. 2006628712



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 44 � 3 de Março de 2005 4744-(35)

MOLDEGEST � GESTÃO E FISCALIZAÇÃO
DE OBRAS, L.DA

Sede: Avenida de Norton de Matos, 104, 1.º, sala A, Braga
(SãoVicente), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 6779/
000321; identificação de pessoa colectiva n.º 504912658; data da
apresentação: 040630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito de documentos de prestação de contas referente ao ano de
2003.

Está conforme o original.

10 de Dezembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Lopes Dias. 2006601784

MONTAGUTE � COMÉRCIO E INDÚSTRIA
DE TÊXTEIS, L.DA

Sede: Quinta de Santa Maria, Braga (Maximinos), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 926/
690425; identificação de pessoa colectiva n.º 500528209; data da
apresentação: 040630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito dos documentos de prestação de contas, referente ao ano de
2003.

Está conforme o original.

12 de Outubro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do
Sameiro do Nascimento Gonçalves. 2006601687

MÓVEIS FAÍSCA, L.DA

Sede: Lugar do Soutinho, Tebosa, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 3097/
900223; identificação de pessoa colectiva n.º 502296879; data do
depósito: 040630.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi feito o
depósito dos documentos da prestação de contas do ano de 2003.

Está conforme o original.

14 de Outubro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2000509622

MÓVEIS FALCÃO, L.DA

Sede: Rua do Padre Cruz, 225, rés-do-chão, Maximinos, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 1053/
730615; identificação de pessoa colectiva n.º 500200386; data do
depósito: 040630.

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

Está conforme o original.

30 de Setembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Luísa
Cunha Martins Peixoto. 2005695050

MVM � CONSULTORES, L.DA

Sede: Avenida de 31 de Janeiro, 31, rés-do-chão, Braga
(São José de São Lázaro), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 6272/
990322; identificação de pessoa colectiva n.º 504324942; data da
apresentação: 040630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito dos documentos de prestação de contas, referente ao ano de
2003.

Está conforme o original.

28 de Setembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria dos
Sameiro do Nascimento Gonçalves. 2006638939

N. G. S. � MALHAS � EMPRESA DE MALHAS, L.DA

Sede: Quinta da Ponte, 21, Tenões, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 6108/
981111; identificação de pessoa colectiva n.º 504273965; data da
apresentação: 040630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito dos documentos de prestação de contas, referente ao ano de
2003.

Está conforme o original.

2 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do
Sameiro do Nascimento Gonçalves. 2005914576

NACIONALPINTA � CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Sede: Lugar de Padim, Padim da Graça, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 8028/
011214; identificação de pessoa colectiva n.º 505898772; data do
depósito: 040630.

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

Está conforme o original.

30 de Setembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Luísa
Cunha Martins Peixoto. 2006638785

NARCISA DE CARVALHO & DIAS, L.DA

Sede: Rua de D. Frei Caetano Brandão, 99, 1.º, esquerdo,
Braga (Sé), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 3722/
920804; identificação de pessoa colectiva n.º 502819979; data do
depósito: 20040630.

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

Está conforme o original.

29 de Setembro de 2004. � O Ajudante Principal, Hermógenes
Agostinho da Silva Martins Machado. 2005661082

NATURAPURA IBÉRICA � PRODUÇÃO E COMÉRCIO
DE PRODUTOS NATURAIS, S. A.

Sede: Lugar de Pinheiro Sequeira, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 6330/
990514; identificação de pessoa colectiva n.º 504621823; data do
depósito: 040630.

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

Está conforme o original.

30 de Setembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Luísa
Cunha Martins Peixoto. 2006609130
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NETEX � NOVA EMPRESA TÊXTIL, L.DA

Sede: Parque Industrial de Padim da Graça, Padim da Graça,
Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 2361/
870111; identificação de pessoa colectiva n.º 501771484; data da
apresentação: 040630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito dos documentos de prestação de contas, referente ao ano de
2003.

Está conforme o original.

30 de Setembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do
Sameiro do Nascimento Gonçalves. 2006601733

NOVA CANNELLY, CAFÉS, L.DA

Sede: Lugar de Cabanas, Edifício Stock-car, lote 3, Dume, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 7250/
010112; identificação de pessoa colectiva n.º 505257378; data da
apresentação: 040630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe foi efectuado o
depósito de documentos de prestação de contas referente ao ano de
2003.

Está conforme o original.

13 de Dezembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Lopes Dias. 2001887272

NUMICA � NUNO MIGUEL & CARLOS � COMÉRCIO
DE COMPONENTES ELECTRÓNICOS E SERVIÇOS

DE INFORMÁTICA, L.DA

Sede: Rua do Cónego Rafael Álvares da Costa, 64, São Victor,
Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 5866/
980403; identificação de pessoa colectiva n.º 504132423; data do
depósito: 040630.

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

Está conforme o original.

30 de Setembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Luísa
Cunha Martins Peixoto. 2006638971

NUNO GOMES � FOTOGRAFIA E VÍDEO, L.DA

Sede: Praça dos Arsenalistas, 67, rés-do-chão, Braga
(São José de São Lázaro), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 7701/
010824; identificação de pessoa colectiva n.º 505619946; data da
apresentação: 040630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito de documentos de prestação de contas referente ao ano de
2003.

Está conforme o original.

13 de Dezembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Lopes Dias. 2001887230

OSC � CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Rua de Monsenhor Ferreira, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 7109/
001013; identificação de pessoa colectiva n.º 505054914; data do
depósito: 040630.

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

Está conforme o original.

30 de Setembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Luísa
Cunha Martins Peixoto. 2006601954

SAC � SISTEMAS DE ASPIRAÇÃO CENTRAL, L.DA

Sede: Lugar de Pegada, Adaúfe, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 8874/
030109; identificação de pessoa colectiva n.º 506423492; data da
apresentação: 040630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito dos documentos de prestação de contas, referente ao ano de
2003.

Está conforme o original.

30 de Setembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do
Sameiro do Nascimento Gonçalves. 2002041539

RICAED COMÉRCIO DE BRINQUEDOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 9850/
041129; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 05/041129.

Certifico que foi constituída a sociedade entre Jerónimo Leite de
Araújo e mulher Isabel Maria Pereira de Azevedo, casados na separa-
ção de bens, que se rege pelos estatutos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação RICAED � Comércio de
Brinquedos, L.da, e tem a sua sede no Centro Comercial Avenida,
loja 13, freguesia de Braga (São José de São Lázaro), concelho de Braga.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em comércio de brinquedos, arti-
gos infantis e escolares, relógios e bijuteria, artigos de iluminação,
têxteis lar, louças, artigos de perfumaria e cosmética para criança,
artigos de vestuário e acessórios de moda, artigos de carnaval, dvs,
vídeos, jogos electrónicos, aparelhos de rádio, leitor de cassetes e de
cds.

ARTIGO 3.º

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

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

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, bem como a sua representação,
cabem aos gerentes que vierem a ser designados em assembleia geral,
na qual será ainda deliberado se os mesmos auferirão ou não qualquer
remuneração, ficando desde já nomeado gerente o sócio Jerónimo Leite
de Araújo.

2 � Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contratos,
é suficiente a intervenção de um só gerente.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A amortização de quotas será permitida nos seguintes casos:
a) Por acordo como seu titular;
b) Interdição ou insolvência do sócio;
c) Arresto, arrolamento ou penhora da quota, ou quando a mesma

for arrematada, adjudicada ou vendida em processo judicial, adminis-
trativo ou fiscal;

d) Cessão de quota sem prévio consentimento da sociedade.
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ARTIGO 7.º

A sociedade poderá participar em quaisquer sociedades, indepen-
dentemente do respectivo objecto.

Está conforme o original.

6 de Dezembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do
Sameiro Nascimento Gonçalves. 2006603108

HOTEL BRAGA STACION, L.DA

Sede: Largo da Estação, 13, Braga (Maximinos), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 9844/
041123; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 06/041123.

Certifico que,foi constituída a sociedade, entre José da Costa Ara-
újo Dias, casado com Maria Elena Pereira Diniz, na comunhão de
adquiridos, Maria da Costa Araújo Teixeira casada com Orlando Go-
mes Teixeira, na comunhão de adquiridos e Carolina da Costa Dias,
divorciada, que se rege pelos estatutos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação Hotel Braga Stacion, L.da,
e tem a sua sede no Largo da Estação, 13, freguesia de Braga (Maxi-
minos), concelho de Braga.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em gestão e exploração de estabe-
lecimentos turísticos, nomeadamente estabelecimentos hoteleiros e
de restauração. Exploração e gestão de hotel.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
cinco mil euros, dividido em três quotas, duas iguais do valor nominal
de dois mil duzentos e cinquenta euros, pertencentes uma a cada um
dos sócios José da Costa Araújo Dias e Maria da Costa Araújo Teixei-
ra e outra do valor nominal de quinhentos euros pertencente à sócia
Carolina da Costa Dias.

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

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, bem como a sua representação,
cabem a todos os sócios e a António Eduardo Araújo Teixeira, casa-
do, residente no Largo da Estação, 13, freguesia de Braga (Maximi-
nos), concelho de Braga, tendo a sócia Carolina da Costa Dias, um
direito especial à gerência.

2 � A sociedade obriga-se:
a) Pela intervenção da gerente Carolina da Costa Dias;
b) Pela intervenção de dois gerentes, sendo sempre obrigatória a

da gerente Carolina da Costa Dias;
3 � Em ampliação dos poderes normais da gerente Carolina da

Costa Dias, esta poderá ainda:
a) Vender e permutar quaisquer bens imóveis e móveis que perten-

çam ou venham a pertencer à sociedade;
b) Celebrar contratos de locação financeira.
c) Contrair empréstimos ou outro tipo de financiamentos e reali-

zar operações de crédito que sejam permitidas por lei, prestando as
garantias exigidas pelas entidades mutuantes.

ARTIGO 5.º

Carece do consentimento da sócia Carolina da Costa Dias a cessão
de quotas a sócios e a não sócios.

ARTIGO 6.º

A amortização de quotas será permitida nos seguintes casos:
a) Por acordo com o seu titular;
b) Insolvência do sócio;
c) Arresto, arrolamento ou penhora da quota, ou quando a mesma

for arrematada, adjudicada ou vendida em processo judicial, adminis-
trativo ou fiscal;

d) Cessão de quota sem prévio consentimento da sociedade.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá participar em quaisquer sociedades, indepen-
dentemente do respectivo objecto.

Está conforme o original.

29 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do
Sameiro Nascimento Gonçalves. 2006603000

AQUECINOVA � CANALIZAÇÕES, L.DA

Sede: Travessa Rua do Padre Cruz, 15, Ferreiros, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 9848/
041129; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 01/041129.

Certifico que foi constituída a sociedade entre Nélson Soares de
Oliveira, solteiro, maior e Cristiano Soares de Oliveira, casado com
Maria da Graça Sousa Gomes, na comunhão de adquiridos, que se rege
pelos estatutos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação AQUECINOVA �
Canalizações, L.da, e tem a sua sede na Travessa Rua do Padre Cruz,
15, freguesia de Ferreiros, concelho de Braga.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em comércio, importação, expor-
tação e instalação na obra de aparelhos de aquecimento, e de sistemas
de climatização e de gás. Indústria de construção civil e empreitadas
de obras públicas, nomeadamente instalação de redes de água, gás e
electricidade.

ARTIGO 3.º

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

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

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não confor-
me for deliberado em assembleia geral, bem como a sua represen-
tação, cabem a ambos os sócios, que desde já ficam nomeados ge-
rentes.

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

ARTIGO 5.º

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

2 � Os sócios não cedentes, em primeiro lugar, e a sociedade, em
segundo, terão sempre direito de preferência na cessão de quotas a
não sócios.

ARTIGO 6.º

A amortização de quotas será permitida nos seguintes casos:
a) Por acordo com o seu titular;
b) Interdição ou insolvência do sócio;
c) Arresto, arrolamento ou penhora da quota, ou quando a mesma

for arrematada, adjudicada ou vendida em processo judicial, adminis-
trativo ou fiscal;

d) Cessão de quota sem prévio consentimento da sociedade.
e) Falecimento do sócio a quem não sucedam herdeiros legitimários.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá participar em quaisquer sociedades, indepen-
dentemente do respectivo objecto.

ARTIGO 8.º

Falecendo um sócio é conferido aos seus herdeiros o direito de
se afastarem da sociedade, exigindo a amortização da quota do fa-
lecido.

Está conforme o original.

6 de Dezembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do
Sameiro Nascimento Gonçalves. 2006603094
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JOSÉ MOREIRA & JOÃO MOREIRA, L.DA

Sede: Lugar da Formigueira, Pavilhão 9, Frossos, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 9851/
041130; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 13/041130.

Certifico que foi constituída a sociedade entre José Marques Mo-
reira, casado com Ana Paula Vilela da Silva Moreira, na comunhão de
adquiridos e João Marques Moreira, casado com Adelaide Maria Ro-
drigues Martins Moreira, que se rege pelos estatutos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma José Moreira & João Moreira, L.da,
e tem a sua sede no lugar da Formigueira, Pavilhão 9, freguesia de
Frossos, concelho de Braga.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em manutenção e reparação de
veículos automóveis, nomeadamente de jantes. Comércio, importa-
ção e exportação de peças e acessórios para veículos automóveis.

ARTIGO 3.º

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

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

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não conforme
for deliberado em assembleia geral, bem como a sua representação,
cabem a ambos os sócios, que desde já ficam nomeados gerentes.

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

ARTIGO 5.º

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

2 � Os sócios não cedentes, em primeiro lugar, e a sociedade em
segundo, terão sempre direito de preferência na cessão de quotas não
sócios.

3 � No caso de exercício do direito de preferência, bem como no
caso do número anterior, a quota será paga pelo valor que lhe corres-
ponder segundo um balanço especialmente feito para esse fim, no prazo
de quinze dias, em três prestações trimestrais e iguais, vencendo se a
primeira sessenta dias após a respectiva resolução.

ARTIGO 6.º

A amortização de quotas será permitida nos seguintes casos:
a) Por acordo com o seu titular;
b) Interdição ou insolvência do sócio;
c) Arresto, arrolamento ou penhora da quota, ou quando a mesma

for arrematada, adjudicada ou vendida em processo judicial, adminis-
trativo ou fiscal;

d) Cessão de quota sem prévio consentimento da sociedade;
e) Falecimento do sócio.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá participar em quaisquer sociedades, indepen-
dentemente do respectivo objecto.

Está conforme o original.

6 de Dezembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do
Sameiro Nascimento Gonçalves. 2006603116

SERRALHARIA SÃO LÁZARO, L.DA

Sede: Rua do Couteiro, 245-247, Braga (São José de São
Lázaro), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 9836/
041119; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 16/041119.

Certifico que foi constituída a sociedade, entre José Manuel Rodri-
gues Gonçalves, casado com Mariana Alves Nunes, José Nunes Gonçal-

ves, casado com Maria Helena Caldas da Silva Martins, na comunhão
de adquiridos e Francisco Nunes Gonçalves, casado com Rosa Arlinda
Rodrigues Ferreira Jesus, na comunhão de adquiridos que se rege pelos
estatutos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação Serralharia São Lázaro, L.da,
tem a sua sede na Rua do Couteiro, freguesia de Braga (São José de
São Lázaro), concelho de Braga.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em exploração de serralharia civil.
Colocação na obra dos produtos por si fabricados. Comércio e fabrico
de artigos em metal, nomeadamente grades, portas e janelas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros, dividido em três quotas, uma do valor nominal de três mil
setecentos e cinquenta euros, pertencente ao sócio José Manuel Ro-
drigues Gonçalves e duas iguais do valor nominal de seiscentos e vinte
e cinco euros, pertencentes uma a cada um dos sócios José Nunes
Gonçalves e Francisco Nunes Gonçalves.

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, bem como a sua representação,
cabem aos gerentes que vierem a ser designados em assembleia geral,
na qual será ainda deliberado se os mesmos auferirão ou não qualquer
remuneração, ficando desde já nomeado gerente o sócio José Manuel
Rodrigues Gonçalves.

2 � Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contratos,
é suficiente a intervenção de um só gerente.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A amortização de quotas será permitida nos seguintes casos:
a) Por acordo com o seu titular;
b) Interdição ou insolvência do sócio;
c) Arresto, arrolamento ou penhora da quota, ou quando a mesma

for arrematada, adjudicada ou vendida em processo judicial, adminis-
trativo ou fiscal;

d) Cessão de quota sem prévio consentimento da sociedade.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá participar em quaisquer sociedades, indepen-
dentemente do respectivo objecto.

Está conforme o original.

23 de Novembro Dezembro de 2004. � A Escriturária
Superior, Maria do Sameiro Nascimento Gonçalves. 2006602985

FAFE

ANTERO COSTA � EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, L.DA

Sede: Zona Industrial do Socorro, lote 70, Quinchães, Fafe

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 2387/
041202; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 04/
20041202.

Certifico que entre Antero Jorge de Oliveira Costa e Ana Maria
Marques Mortágua, casados em comunhão de adquiridos, foi constitu-
ída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Antero Costa � Equipamentos
Industriais, L.da, e tem a sua sede na Zona Industrial do Socorro, lote
70, na freguesia de Quinchães, concelho de Fafe.

2 � Por simples deliberação da gerência a sua sede poderá ser
deslocada dentro do concelho de Fafe ou para localidade de outro
concelho limítrofe.
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ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio de ferramentas manuais,
máquinas eléctricas, tubos inox, tubos aço e respectivos acessórios,
rolamentos, material pneumático, material hidráulico, material de
fixação, acessórios têxteis e válvulas.

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 um dos sócios Antero Jorge de Oli-
veira Costa e Ana Maria Marques Mortágua.

ARTIGO 4.º

1 � Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que ela
carecer, nas condições que forem deliberadas em assembleia geral.

2 � A sociedade poderá exigir aos sócios capazes, prestações su-
plementares em numerário, até ao décuplo do capital social, nas con-
dições deliberadas em assembleia geral e com o acordo unânime dos
sócios.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, é exercida por
um ou mais gerentes, sócios ou não, a designar em Assembleia Geral,
sendo necessário , para o caso de designação de elementos estranhos
à sociedade, o acordo unânime dos sócios.

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

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a favor de estranhos depende do consentimen-
to da sociedade e dos sócios não cedentes, os quais terão direito de
preferência.

Mais deliberaram os outorgantes:
Designar gerente o sócio Antero Jorge de Oliveira Costa;
Autorizar a gerência, desde já, a levantar o capital social deposita-

do, para a instalação da sociedade e para fazer face às despesas com
a constituição e registo da mesma.

2 de Dezembro de 2004. � A Ajudante, Hermínia Ana Gonçalves.
2007148463

GUIMARÃES

TOPE E ALTE � VESTUÁRIO, L.DA

Sede: Rua de Paio Galvão, 36, 2.º, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 652,
identificação de pessoa colectiva n.º 500464421; inscrição n.º 6;
número e data da apresentação: 29/20041130.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe, que foi aumen-
tado o capital da sociedade em € 245 000 em dinheiro e alterando os
artigo 5.º do pacto social, o qual fica com a seguinte redacção.

ARTIGO 5.º

O capital social integralmente realizado nos diversos valores cons-
tantes da escuta e em dinheiro é de novecentos noventa e cinco mil
euros e corresponde à soma de duas quotas, uma do valor nominal de
oitocentos noventa e cinco mil e quinhentos euros, pertencente ao
sócio José Joaquim da Silva e outra do valor nominal de noventa e
nove mil e quinhentos euros, pertencente à sócia Maria Edviges Ruão
Dias de Castro e Silva.

Certifico ainda que foi depositado o texto completo e actualizado
do contrato da sociedade.

Está conforme o original.

2 de Dezembro de 2004. � A Ajudante Principal, Maria Alice da
Silva e Castro Lopes. 2006403818

CASA E ALGODÃO � TÊXTEIS LAR, L.DA

Sede: Rua da Boucinha, 1, Mascotelos, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 7223;
identificação de pessoa colectiva n.º 505341638; averbamento n.º 1
à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 6; números e data das apresenta-
ções: of. 37 e 38/20041203.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o registo de alteração parcial do pacto social, quanto aos seus
artigos 1.º n.º 1, 3.º, n.º 1, e 4.º, que ficam com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Casa e Algodão � Têxteis Lar, L.da,
e tem a sua sede na Rua de Cidade de Guimarães, 187, Pavilhão 3,
freguesia de São Torcato, concelho de Guimarães.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social integralmente realizado em dinheiro é de cento
e oitenta e oito mil euros, representado por duas quotas iguais, do
valor nominal de noventa e quatro mil euros, pertencentes à sócia
Filomena da Glória Barros Alves Salazar.

ARTIGO 4.º

1 � A administração e representação da sociedade, remunerada ou
não, compete a um ou mais gerentes, a designar em assembleia geral.

2 � Fica, desde já, nomeada gerente a sócia Filomena da Glória
Barros Alves Salazar.

3 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos.
é suficiente a intervenção de um gerente.

Certifico ainda, que foi também efectuado, o registo de cessação de
funções ao cargo de gerente de Maria Alexandra de Oliveira Cruz
Mendes, em 29 de Novembro de 2004, por renúncia.

Certifico ainda que foi depositado o texto actualizado do contrato
da sociedade.

6 de Dezembro de 2004. � O Ajudante, José Augusto de Oliveira
Varela. 2006428012

SATERRY � EMPRESA TÊXTEIS LAR, L.DA

Sede: Rua do Padre António da Silva, 513, freguesia
de Gandarela, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 9264;
identificação de pessoa colectiva n.º 506688771; inscrição n.º 8;
número e data da apresentação: 05/20041130.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foi aumenta-
do o capital da sociedade em € 75 000 em dinheiro e alterando os
artigo 3.º do pacto social, o qual fica com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cem
mil euros e está dividido em duas quotas sendo uma do valor nominal
de oitenta mil euros pertencente ao sócio Ivo Miguel Moreira Ribei-
ro e outra do valor nominal de vinte mil euros pertencente à sócia
Florindo Moreira Ribeiro.

Certifico ainda que foi depositado o texto completo e actualizado
do contrato da sociedade.

2 de Dezembro de 2004. � A Ajudante Principal, Maria Alice da
Silva e Castro Lopes. 2006403796

CONFAGE � AGÊNCIA DE MALHAS
E CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 9732;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 27/20041206.

Contrato de sociedade

No dia 4 de Novembro de 2004, no 1.º Cartório Notarial de Gui-
marães, perante mim, Maria Odete Freitas Ribeiro, respectiva notá-
ria, compareceram os outorgantes:

1.º José Carlos da Silva Machado, contribuinte fiscal n.º 193871980,
residente na Rua de João Paulo II, da freguesia de Infantas, deste con-
celho de Guimarães, de onde é natural, casado sob o regime da comu-
nhão de adquiridos com a segunda outorgante.

2.º Sílvia Alexandra Fernandes Lemos, contribuinte fiscal
n.º 206879504, casada, como se disse, com o primeiro outorgante,
com ele residente, natural da freguesia de Azurém, também deste con-
celho de Guimarães.
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Verifiquei a identidade dos outorgantes, por exibição dos seus bi-
lhetes de identidade, respectivamente, números 10080739 e
11093119, ambos emitidos em 2 de Março de 2001, pelos Serviços
de Identificação Civil de Lisboa.

E por eles foi dito:
Que constituem entre si uma sociedade comercial por quotas que se

regerá pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação CONFAGE � Agência de
Malhas e Confecções, L.da, vai ter a sua sede na Rua do Baluzal, da
freguesia de Infantas, do concelho de Guimarães.

2 � A gerência fica autorizada a deslocar livremente a respectiva
sede social, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
bem como abrir sucursais, agências, delegações ou outras formas lo-
cais de representação, no território nacional ou estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste no comércio de têxteis, fios, malhas e con-
fecções, compra e venda, importação e exportação, agenciamento de
encomendas.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

Mediante deliberação unânime dos sócios, poderão ser exigidas
prestações suplementares, até dez vezes o montante das suas quotas.

ARTIGO 5.º

1 � A sociedade é administrada e representada por dois ou mais
gerentes, nomeados em assembleia geral;

2 � Porém, ficam desde já designado gerentes ambos os sócios;
3 � A sociedade obriga-se com a assinatura de dois gerentes.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a favor de estranhos necessita sempre do con-
sentimento da sociedade que goza do direito de preferência na aliena-
ção em primeiro lugar, cabendo aos sócios não cedentes, em segundo
lugar, o mesmo direito.

ARTIGO 7.º

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

Está conforme o original.

7 de Dezembro de 2004. � A Ajudante Principal, Maria Alice da
Silva e Castro Lopes. 2006428152

PADARIA E PASTELARIA JANECA, SOCIEDADE
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 9730;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 33/20041119.

Certifico que João da Cunha Faria, contribuinte fiscal n.º 146573390,
casado na comunhão de adquiridos com Genoveva Conceição Cardo-
so Passos, residente na Rua de Paulino Lobo, 209, 1.°, esquerdo, fre-
guesia de Urgeses, concelho de Guimarães, portador do bilhete de iden-
tidade n.º 8662618, de 18 de Fevereiro de 2003, emitido pelos serviços
de Identificação Civil de Lisboa, não sendo sócio de qualquer outra
sociedade unipessoal, constitui uma sociedade por quotas unipessoal,
com o número de identificação de pessoa colectiva 507152913, que
se rege pelas seguintes cláusulas:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Padaria e Pastelaria Janeca, Sociedade
Unipessoal, L.da, e tem sede na Rua do Comendador Manuel Pereira
Bastos, loja n.° 3, fracção-A, rés-do-chão, da freguesia de Urgeses,
concelho de Guimarães.

A gerência fica autorizada a deslocar a sede social dentro do mes-
mo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste nas actividades de pastelaria e padaria.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro é
de € 10 000, representado por uma quota de igual valor nominal per-
tencente ao sócio único.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, fica a cargo de
sócio ou não sócio, conforme for deliberado em assembleia geral, fi-
cando desde já nomeado gerente a sócia único João da Cunha Faria.

ARTIGO 5.º

A sociedade obriga-se mediante a intervenção de um gerente.

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 empresas não coincida, no todo ou em parte, com aquele
que a sociedade está a exercer.

ARTIGO 7.º

Entre o próprio sócio e a sociedade poderão ser celebrados quais-
quer contratos de aquisição, disposição e oneração de bens, desde que
necessários ou inerentes à prossecução do objecto social, pela forma
escrita exigida por lei e de acordo com deliberação própria, quando
necessária.

Está conforme o original.

30 de Novembro de 2004. � A Ajudante Principal, Maria Alice
da Silva e Castro Lopes. 2006403753

AUGUSTA FERNANDES � SOCIEDADE TÊXTIL,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 9723;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 12/20041124.

Constituição de sociedade

No dia 18 de Outubro de 2004 no primeiro Cartório Notarial da
cidade e concelho de Santo Tirso, perante mim, licenciado José Car-
los de Abreu e Castro Gouveia Rocha, notário do mesmo Cartório,
compareceu como outorgante:

Maria Augusta Almeida Fernandes, contribuinte n.º 155650190
casada em comunhão de adquiridos com António Salazar de Oliveira,
natural da freguesia de Riba D�Ave, concelho de Vila Nova de Fama-
licão, onde residente na Rua de 25 de Abril, Edifício Riba Parque,
bloco 2, 2.º, direito.

Verifiquei a identidade da outorgante pela exibição do seu bilhete
de identidade n.º 3894366 de 23 de Setembro de 2004 emitido pelos
Serviços de Identificação Civil de Lisboa.

E por ela foi dito:
Que por esta escritura constitui uma sociedade unipessoal por quo-

tas, a qual vai reger-se pelas cláusulas constantes dos artigos seguin-
tes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma de Augusta Fernandes � Sociedade
Têxtil Unipessoal, L.da, tem a sua sede na Rua de 25 de Abril, 994-A,
freguesia de Guardizela, concelho de Guimarães.

§ único. Por simples deliberação da gerência poderá a sede social
ser transferida para outro local do mesmo concelho ou para concelho
limítrofe, ficando ainda autorizada a criar sucursais agências filiais ou
quaisquer outras formas de representação.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste na confecção de artigos de vestuário.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente subscrito e realizado em dinheiro é
de cinco mil euros distribuído por uma só quota do mesmo valor,
pertencente à sócia Maria Augusta Almeida Fernandes.
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ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade dispensada de caução e remunerada ou não
conforme for deliberado em assembleia geral incumbe a António Sa-
lazar de Oliveira, casado residente com a outorgante que desde já fica
nomeado gerente sendo suficiente a assinatura de um gerente para
obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá exigir da sócia a realização de prestações su-
plementares de capital até ao montante de duzentos e cinquenta mil
euros.

Disse ainda a outorgante que fica desde já autorizada a gerência a
proceder ao levantamento do capital depositado para proceder ao
pagamento das despesas devidas com a constituição e registo da soci-
edade e a celebrar negócios jurídicos mesmo antes do registo da soci-
edade.

Está conforme.

25 de Novembro de 2004. � O Ajudante, José Augusto de Oliveira
Varela. 2005133124

CABILA MALHAS � SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 9726;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 50/20041125.

Contrato de sociedade

No dia 16 de Novembro de 2004, foi elaborado o presente docu-
mento particular, outorgado nos termos do artigo 270.º-A do Código
das Sociedades Comerciais, por Fernando Pereira, número de identifi-
cação fiscal 118581503, casado, com Maria da Conceição Pereira da
Silva, sob o regime da comunhão geral, natural da freguesia de Selho
São Jorge, concelho de Guimarães, residente na Rua da Moura, 387,
freguesia de Selho São Jorge, concelho de Guimarães, portador do
bilhete de identidade n.º 848888, emitido a 24 de Novembro de 1999
em Lisboa pelos Serviços de Identificação Civil, que constitui uma
sociedade unipessoal por quotas que, na especialidade, se regerá pelas
cláusulas constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Cabila Malhas � Sociedade
Unipessoal, L.da, e vai ter a sua sede na Rua de 4 de Outubro, 50,
freguesia de Urgezes, concelho de Guimarães.

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

ARTIGO 2.º

1 � O objecto da sociedade consiste na comercialização de malha
têxtil e acrílica , importação e exportação.

2 � A sociedade poderá participar em agrupamentos complemen-
tares de empresas, bem como em quaisquer sociedades, inclusive como
sócia de responsabilidade ilimitada , independentemente do respecti-
vo objecto.

ARTIGO 3.º

O capital social é de cinco mil euros, integralmente realizado em
dinheiro por ele sócio, em quota de igual valor.

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não conforme
for decidido pelo sócio, bem como a sua representação, cabem ao
próprio sócio, que desde já fica nomeado gerente.

2 � Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contratos,
é suficiente a intervenção de um só gerente.

ARTIGO 5.º

Entre o próprio sócio e a sociedade poderão ser celebrados quais-
quer contratos de aquisição, disposição e oneração de bens, desde que
necessários à prossecução do objecto social, pela forma escrita exigi-
da por lei e de acordo com a deliberação própria quando necessária.

Declarou finalmente o outorgante:
Que já foi efectuado o depósito do capital social na Agência de

Covas-Guimarães, do Finibanco.
Que as operações sociais poderão iniciar-se a partir de hoje, para

que a gerência fica autorizada a celebrar quaisquer negócios jurídicos

em nome da sociedade, permitindo-lhe ainda o levantamento da to-
talidade depositado para aquisição de equipamento e despesas inicias
de constituição de sociedade.

Está conforme o original.

29 de Novembro de 2004. � A Ajudante, Maria Alice da Silva e
Castro Lopes. 2006403680

CONSTRUÇÕES FERNANDO MENDES & MIGUEL
MENDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 9729;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 22/20041130.

Contrato de sociedade

No dia 26 de Novembro de 2004, na cidade de Braga e Cartório
Notarial do Centro de Formalidades das Empresas, sito na Avenida
do Dr. Francisco Pires Gonçalves, perante mim, licenciada Olinda de
Fátima Esteves, notária deste cartório, compareceram:

1 � Miguel António da Silva Mendes, número de identificação fis-
cal 228208548, solteiro, natural da freguesia de Azurém, residente na
Rua das Mondas, 1372, freguesia de Candoso (S. Tiago), ambas do
concelho de Guimarães, portador do bilhete de identidade 11867156,
emitido em 19 de Junho de 2002, por Lisboa;

2 � Luís Fernando da Silva Mendes, número de identificação fis-
cal 156119579, natural da dita freguesia de Candoso (Santiago), resi-
dente na referida Rua das Mondas, 1372, casado com Rosa Salgado
Silva sob o regime de comunhão de adquiridos, portador do bilhete de
identidade n.º 8287234, emitido em 21 de Julho de 1998, por Lisboa.

Verifiquei a identidade dos outorgantes pelos seus respectivos bi-
lhetes de identidade.

E por eles foi dito:
Que pela presente escritura celebram entre si um contrato de soci-

edade comercial por quotas, nos termos dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Construções Fernando Mendes &
Miguel Mendes, L.da, e tem a sua sede na Rua das Mondas, 1372, fre-
guesia de Candoso (Santiago), concelho de Guimarães.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em indústria de construção civil,
nomeadamente, construção e reparação de edifícios.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não conforme
for deliberado em assembleia geral, bem como a sua representação,
cabem a ambos os sócios, que desde já ficam nomeados gerentes.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A amortização de quotas será permitida nos seguintes casos:
a) Por acordo com o seu titular;
b) Interdição ou insolvência do sócio;
c) Arresto, arrolamento ou penhora da quota, ou quando a mesma

for arrematada, adjudicada ou vendida em processo judicial, adminis-
trativo ou fiscal;

d) Cessão de quota sem prévio consentimento da sociedade.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá participar em quaisquer sociedades, indepen-
dentemente do respectivo objecto.
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Disposição transitória

Que a gerência fica desde já autorizada a proceder ao levantamen-
to da totalidade do capital social depositado, a fim de custear as des-
pesas de constituição, instalação da sede social e registo da sociedade.

Está conforme o original.

2 de Dezembro de 2004. � A Ajudante Principal, Maria Alice da
Silva e Castro Lopes. 2006403532

FIMPRESA � IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
DE TÊXTEIS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 9727;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 51/20041125.

Constituição de sociedade

No dia 28 de Outubro de 2004, no Cartório Notarial do Centro de
Formalidades das Empresas do Porto, perante mim, respectivo notá-
rio, licenciado Rui Jorge Pereira Mendes, compareceu como outor-
gante:

Luís Filipe dos Santos e Sousa Cerejeira Fontes, casado com Mar-
garida Alexandra de Almeida Santos Cerejeira Fontes, no regime de
comunhão de adquiridos, natural da freguesia e concelho de Cascais,
residente na Avenida de Menéres, 234, bloco 9, 2.º, direito, na cidade
de Matosinhos, titular do bilhete de identidade n.º 8551776, emitido
pelos Serviços de Identificação Civil de Lisboa em 12 de Maio de
2003, número de identificação fiscal 179783602.

Verifiquei a identidade do outorgante em face da exibição do refe-
rido documento de identificação.

E pelo outorgante foi dito:
Que constitui uma sociedade unipessoal por quotas, que fica a re-

ger-se nos termos e condições constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma FIMPRESA � Importação e Ex-
portação de Têxteis, Unipessoal, L.da

2 � Tem a sua sede na Zona Industrial de Sande Vila Nova, Rua da
Indústria, 17, freguesia de Sande (Vila Nova), concelho de Guimarães.

3 � A gerência poderá deslocar a sede social para outro local do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe , podendo ainda criar
sucursais, filiais, agência ou outras formas locais de representação no
território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste no comércio, importação e exportação de
têxteis e vestuário.

ARTIGO 3.º

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

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

ARTIGO 4.º

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

Entre o próprio sócio e a sociedade poderão ser celebrados quais-
quer contratos de aquisição, disposição e oneração de bens, desde que
necessários ou inerentes à prossecução do objecto social.

Declarou finalmente:
Que não é sócio de qualquer outra sociedade unipessoal;
E que a gerência fica autorizada a levantar o capital social já depo-

sitado, a fim de custear as despesas de constituição e registo da soci-
edade, aquisição de equipamento e instalação da sede social,e a adqui-
rir para esta quaisquer bens móveis, imóveis ou direitos, mesmo antes

do seu registo definitivo, assumindo a sociedade todos os actos prati-
cados pela

gerência, nesse período, logo que definitivamente matriculada.

Esta conforme.

25 de Novembro de 2004. � O Ajudante, José Augusto de Oliveira
Varela. 2006403958

GUIDECORTÍLIA � MÓVEIS E CORTINADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 9725;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 01/20041125.

Constituição de sociedade

No dia 22 de Novembro de 2004, na cidade de Braga e Cartório
Notarial do Centro de Formalidades das Empresas, sito na Avenida
do Dr. Francisco Pires Gonçalves, perante mim, licenciada Olinda de
Fátima Esteves, notaria deste cartório, compareceram:

1.º Sérgio Miguel Ribeiro de Oliveira, número de identificação fis-
cal 225128632, solteiro, natural da freguesia de Azurém, residente na
Rua do Dr. Avelino Germano, 66, 2.º, freguesia de Guimarães (São
Paio), ambas do concelho de Guimarães, portador do bilhete de iden-
tidade n.º 11871804, emitido em 2 de Junho de 2003, por Lisboa.

2.º António Miguel Ribeiro de Oliveira, número de identificação
fiscal 214660788, natural da freguesia e concelho de Santo Tirso,
residente na Rua de 24 de Junho, n.º 2185, da referida freguesia de
Azurém, casado com Sílvia Sofia Ribeiro da Silva sob o regime de
comunhão de adquiridos, portador do bilhete de identidade
n.º 11286453, emitido em 25 de Outubro de 2004, por Lisboa.

Verifiquei a identidade dos outorgantes pelos seus respectivos bi-
lhetes de identidade.

E por eles foi dito:
Que pela presente escritura celebram entre si um contrato de soci-

edade comercial por quotas, nos termos dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação GUIDECORTÍLIA � Mó-
veis e Cortinados, L.da, e tem a sua sede na Rua de Teixeira de Pas-
coais, 419, freguesia de Azurém, concelho de Guimarães.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em comércio, importação e ex-
portação de mobiliário, artigos de iluminação e artigos de decoração.
Comércio, comercialização e instalação de cortinados, bem como a
sua confecção.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A amortização de quotas será permitida nos seguintes casos:
a) Por acordo com o seu titular;
b) Interdição ou insolvência do sócio;
c) Arresto, arrolamento ou penhora da quota, ou quando a mesma

for arrematada, adjudicada ou vendida em processo judicial, adminis-
trativo ou fiscal;

d) Cessão de quota sem prévio consentimento da sociedade.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá participar em quaisquer sociedades, indepen-
dentemente do respectivo objecto.
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Disposição transitória

Que a gerência fica desde já autorizada a proceder ao levantamen-
to da totalidade do capital social depositado, a fim de custear as des-
pesas de constituição, instalação da sede social e registo da sociedade.

Está conforme.

26 de Novembro de 2004. � O Ajudante, José Augusto de Oliveira
Varela. 2006403966

ELECTRO COVENSE, L.DA

Sede: Rua de António da Costa Guimarães, Urbanização Vila
das Trofas (Covas), freguesia de Urgeses, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 3928;
identificação de pessoa colectiva n.º 502741317; averbamento n.º 1
à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 5; números e data das apresenta-
ções: 46 e 47/20041130.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi alterado
o pacto social, quanto aos artigos 3.º e 5.º, os quais ficam com a se-
guinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco-
mil euros, dividido em três quotas, sendo uma do valor nominal de
dois mil e quinhentos euros pertencente à sócia Deolinda da Costa
Gonçalves e duas quotas iguais do valor nominal de mil duzentos e
cinquenta euros, pertencendo uma a cada um dos sócios Sofia Paula
Gonçalves Soares e Jorge Edmundo Gonçalves Soares.

ARTIGO 5.º

1 � A sociedade é administrada e representada por um ou mais
gerentes, conforme for deliberado em assembleia geral.

2 � Porém, continua designada gerente a sócia Deolinda da Costa
Gonçalves.

Mais certifico que Paulo Gonçalves Soares, renunciou à gerência.

2 de Dezembro de 2004. � A Ajudante Principal, Maria Alice da
Silva e Castro Lopes. 2006403850

PÓVOA DE LANHOSO

MACEDO & LOPES � REPRESENTAÇÕES
DE VESTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Póvoa de Lanhoso. Matrícula
n.º 283/950106; identificação de pessoa colectiva n.º 503343722;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 08/20041230.

Certifico que, foi registada a alteração parcial do contrato da supra
mencionada sociedade, passando os artigos 1.º, 3.º, 5.º e 6.º a ter a
seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Macedo & Lopes � Representações
de Vestuário, L.da, e tem a sua sede na Rua Neuves Maisons, 121-125,
da freguesia e concelho de Póvoa de Lanhoso.

§ único. A gerência poderá livremente deslocar a sede social para
outro local dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
bem como abrir, transferir, ou encerrar agências, filiais ou quaisquer
outras formas de representação.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de dois mil
quatrocentos e noventa e quatro euros e corresponde à soma de qua-
tro quotas iguais de seiscentos e vinte e três euros e cinquenta cênti-
mos, pertencentes uma a cada um dos sócios Manuel José Veloso
Lopes, Jorge Hugo Matos Macedo, Jorge Alexandre Magalhães da Silva
Reis e Domingos Carlos Gomes Vieira.

ARTIGO 5.º

A sociedade é administrada e representada por todos os sócios os
quais ficam desde já designados gerentes.

ARTIGO 6.º

A sociedade fica vinculada em todos os seus actos e contratos pela
intervenção conjunta de três dos gerentes.

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

6 de Janeiro de 2005. � A Primeira-Ajudante, Maria do Rosário
Ribeiro Barroso. 2008569187

CASTELO BRANCO
BELMONTE

OLIVEIRA & QUINTINO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Belmonte. Matrícula n.º 270/
041109; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 08/041109.

Certifico que, Manuel João de Matos Oliveira e mulher Ana Maria
Quintino Pinheiro Oliveira, casados sob o regime da comunhão de
adquiridos, constituíram a sociedade em epígrafe, da qual são os úni-
cos sócios e que fica a reger-se pelo contrato que se segue:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Oliveira & Quintino, L.da, e tem
a sua sede no Sítio do Sobral, freguesia de Inguias, concelho de Bel-
monte.

2 � Por simples deliberação da gerência, poderá a sede social ser
deslocada para qualquer outra zona do concelho ou para concelho li-
mítrofe, bem como criar e encerrar sucursais, agências, delegações ou
outras formas locais de representação, em qualquer ponto do país.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o exercício da actividade de transpor-
te rodoviário de mercadorias.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

1 � Poderão ser exigidas prestações suplementares aos sócios até
ao montante correspondente ao décuplo do valor do capital social,
na proporção das suas quotas.

2 � Poderão ser feitos suprimentos à sociedade nas condições a
estabelecer em assembleia geral.

ARTIGO 5.º

1 � A administração e representação da sociedade, dispensada de
caução e remunerada ou não, conforme for deliberado em assembleia
geral, será exercida por um gerente.

2 � A sociedade obriga-se com a intervenção de um gerente.
3 � Fica desde já designada gerente a sócia Ana Maria Quintino

Pinheiro Oliveira.
ARTIGO 6.º

A sociedade poderá adquirir livremente participações noutras soci-
edades já existentes ou a constituir, ainda que com o objecto diferen-
te do seu, em sociedades reguladas por leis especiais e em agrupamen-
tos complementares de empresas.

ARTIGO 7.º

Além da reserva legal à assembleia geral poderá criar as reservas
que entender convenientes ao desenvolvimento dos negócios sociais.

ARTIGO 8.º

A cessão total ou parcial de quotas e a sua divisão é livre entre os
sócios. A cessão a estranho depende do consentimento da sociedade,
que terá sempre direito de preferência o qual, de seguida, se defere aos
sócios não cedentes.

ARTIGO 9.º

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

22 de Novembro de 2004. � A Ajudante, em exercício, (Assinatura
ilegível.) 2001535708

ENTRE � ARTESANATO, SABORES E AROMAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Belmonte. Matrícula n.º 271/
041118; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 02/041118.

Certifico que Maria Inês Freire de Matos Pacheco, solteira, maior
e Ana Maria Pacheco Freire de Matos Pacheco, casada com António
Freire de Matos Pacheco, na comunhão geral, constituíram entre si a
sociedade em epígrafe, da qual são as únicas sócias e que fica a reger-
se pelo contrato que se segue:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Entre � Artesanato, Sabores e Aro-
mas, L.da, e tem a sua sede na freguesia e concelho de Belmonte.

2 � Por simples deliberação da gerência, poderá a sede social ser
deslocada para qualquer outra zona do concelho ou para concelho li-
mítrofe, bem como criar e encerrar sucursais, agências, delegações ou
outras formas locais de representação, em qualquer ponto do país.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o exercício da actividade de comércio
a retalho de produtos alimentares regionais, artesanato e artigos de
arte, serviços de restauração.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de cinco mil euros e
corresponde à soma de duas quotas iguais, no valor nominal de dois
mil e quinhentos euros cada uma, pertencentes uma a cada uma das
sócias.

ARTIGO 4.º

1 � Poderão ser exigidas prestações suplementares aos sócios até
ao décuplo do capital social, conforme condições a fixar em assem-
bleia geral convocada para o efeito.

2 � Poderão ser feitos suprimentos à sociedade nas condições a
estabelecer em assembleia geral.

ARTIGO 5.º

1 � A administração e representação da sociedade, dispensada de
caução e remunerada ou não, conforme for deliberado em assembleia
geral, será exercida por um gerente.

2 � A sociedade obriga-se com a intervenção de um gerente.
3 � Fica desde já designada gerente a sócia Ana Maria Pacheco

Freire de Matos Pacheco.
ARTIGO 6.º

A sociedade poderá adquirir livremente participações noutras soci-
edades já existentes ou a constituir, ainda que com o objecto diferen-
te do seu, em sociedades reguladas por leis especiais e em agrupamen-
tos complementares de empresas.

ARTIGO 7.º

Além da reserva legal a assembleia geral poderá criar as reservas
que entender convenientes ao desenvolvimento dos negócios sociais.

ARTIGO 8.º

A cessão total ou parcial de quotas e a sua divisão é livre entre os
sócios. A cessão a estranhos depende do consentimento da sociedade,
que terá sempre direito de preferência o qual, de seguida, se defere aos
sócios não cedentes.

ARTIGO 9.º

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

Conferida, está conforme.

7 de Dezembro de 2004. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2001535732

COIMBRA
LOUSÃ

TELOMIR � DISTRIBUIÇÃO DE GÁS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lousã. Matrícula n.º 397/
860114; identificação de pessoa colectiva n.º 501649832; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 06/041125.

Certifico que a sociedade em epígrafe alterou o objecto, aumentou
o capital e aditou o artigo 7.º ao contrato pelo que os artigos 2.º, 3.º
e 7.º passaram a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a revenda de gás, comércio de elec-
trodomésticos, instalação de redes de gás e montagem de aparelhos
de gás.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de trezen-
tos mil euros e corresponde à soma de duas quotas no valor nominal
de cento e cinquenta mil euros cada uma, pertencentes uma a cada
um dos sócios Rui Cunha Simões Fernandes e Maria Joaquina Carva-
lhinho Francisco Cunha Fernandes.

ARTIGO 7.º

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao quíntuplo do valor capital social, desde que deliberado
por unanimidade dos sócios que representem a totalidade do capital
social.

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

O contrato actualizado encontra-se arquivado na pasta respectiva.

Está conforme com o original.

13 de Dezembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Filomena Maria
Ramalheiro Martins Serra. 2005593524

TÁBUA

CONSTRUÇÕES JOSÉ LUÍS LOPES MARTINS,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: freguesia de Covas, Concelho de Tábua

Conservatória do Registo Comercial de Tábua. Matrícula n.º 00558/
041202; identificação de pessoa colectiva n.º P 507178769; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 01/041202.

Certifico que José Luís Lopes Martins, casado com Maria do Céu
Coelho Abranches Martins, na comunhão de adquiridos, residente no
lugar Venda da Esperança, freguesia de Covas, concelho de Tábua,
constituiu a sociedade em epígrafe a qual se rege pelo contrato cons-
tante dos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação Construções José Luís Lopes
Martins, Unipessoal, L.da, e tem da sua sede na freguesia de Covas,
concelho de Tábua;

§ único. Por simples decisão, a gerência da sociedade poderá trans-
ferir a sua sede social para outro local, dentro do mesmo concelho ou
para concelhos limítrofes, bem como poderá criar ou encerrar filiais,
sucursais, delegações ou quaisquer outras formas de representação so-
cial.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a construção civil e venda de imó-
veis.

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 único sócio.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, fica a cargo do
sócio ou de não sócios, conforme for deliberado em assembleia geral,
ficando desde já nomeado gerente o sócio único.
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§ 1.º Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos
basta a assinatura de um gerente.

§ 2.º Fica proibido a qualquer sócio envolver a sociedade em actos
ou contratos estranhos ao objecto social, tais como fianças, abona-
ções, letras de favor e responsabilidades semelhantes, o que a aconte-
cer será da responsabilidade única da interveniente, que ainda ficará
obrigado a indemnizar a sociedade por qualquer prejuízo que, com isso
lhe cause.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar noutras sociedades, de igual objecto
ou diferentes do seu, nos termos permitidos por lei, ficando igual-
mente o sócio único autorizado a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do objecto
social.

ARTIGO 6.º

O sócio único está autorizado a fazer prestações suplementares de
capital à sociedade, até ao montante global correspondente ao quín-
tuplo do capital social.

Conferida, está conforme o original.

6 de Dezembro de 2004. � A Conservadora, Marinha da Conceição
dos Reis Fevereiro. 2008590704

URBITÁBUA � CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Lugar de Covelo de Cima, freguesia de Covelo, concelho
de Tábua

Conservatória do Registo Comercial de Tábua. Matrícula n.º 00479/
020617; identificação de pessoa colectiva n.º 506118967.

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

Pelo averbamento n.º 3 à inscrição n.º 1, apresentação n.º 01/041203,
deslocada a sede da sociedade para Rua de Fortunato Vieira das Neves,
Edifício Tabualar, rés-do-chão, vila, freguesia e concelho de Tábua.

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

Está conforme o original.

3 de Dezembro de 2004. � A Conservadora, Marinha da Conceição
dos Reis Fevereiro. 2008590682

VILA NOVA DE POIARES

JARDIPOIARES � CONCEPÇÃO, CONSTRUÇÃO
E MANUTENÇÃO DE JARDINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Poiares. Matrí-
cula n.º 00387; identificação de pessoa colectiva n.º P 505995573;
inscrição n.º 001; número e data da apresentação: 07/20020213.

Certifico que foi registado o contrato de sociedade por quotas em
epígrafe, que se rege pelas cláusulas a seguir indicadas, sendo sócios
Nuno Miguel dos Santos Pereira e Paulo Henrique da Silva Simões,
ambos solteiros maiores.

1.º

A sociedade adopta a firma JARDIPOIARES � Concepção, Cons-
trução e Manutenção de Jardins, L.da, e tem a sua sede no lugar de
Algaça, freguesia de Arrifana, concelho de Vila Nova de Poiares.

2.º

A sociedade tem por objecto a construção e manutenção de jardins
e de outros espaços verdes e de lazer, bem como a sua execução.

3.º

O capital social, integralmente subscrito em dinheiro, já realizado,
é de cinco mil euros, dividido em duas quotas iguais de dois mil e
quinhentos euros, cada, pertencentes uma a cada um deles sócios Nuno
Miguel dos Santos Pereira e Paulo Henrique da Silva Simões.

4.º

A gerência da sociedade, dispensada de caução e com ou sem remu-
neração, conforme for deliberado em assembleia geral, pertence a
ambos os sócios que desde já ficam nomeados gerentes.

Poderão posteriormente ser nomeados gerentes em assembleia ge-
ral, quaisquer outras pessoas mesmo estranhas à sociedade.

5.º

Para obrigar validamente a sociedade, activa e passivamente, em
juízo ou fora dele, em quaisquer actos e contratos, são necessárias as
assinaturas conjuntas de dois gerentes, não lhes sendo permitido, por
si ou por procuração, obrigar a sociedade em fianças, letras de favor
e outros actos ou contratos estranhos aos negócios sociais.

Em actos de mero expediente basta a assinatura de qualquer gerente.

6.º

Nos casos de falecimento ou interdição de quaisquer dos sócios, a
sociedade continuará com o sócio ou sócios sobreviventes e os her-
deiros ou representante legal do sócio falecido ou interdito, devendo
aqueles nomear um de entre si, que a todos represente na sociedade,
enquanto a quota se mantiver indivisa.

7.º

A divisão e cessão de quotas entre os sócios é livremente permitida.
A cessão a terceiros depende sempre do consentimento da socieda-

de, à qual é conferido o direito de preferência, em primeiro lugar e
em segundo, aos sócios individualmente considerados.

8.º

As assembleias gerais, quando a lei não estabelecer outras formali-
dades e prazos, serão convocadas por meio de cartas registadas dirigi-
das aos sócios com a antecedência mínima de 15 dias.

9.º

Disposição transitória

Nos termos da alínea b) do n.º 4 do artigo 202.º do Código das
Sociedades Comerciais, ficam desde já autorizados os gerentes a efec-
tuar levantamentos da conta de depósito em nome da sociedade, até
ao montante global do capital, afim de fazer face às despesas com
esta escritura, seus registos e publicações e despesas de instalações,
aquisição de equipamentos e início de actividade.

Está conforme o original.

27 de Fevereiro de 2002. � A Conservadora, Maria Cesaltina
Torres Padilha Simões Lopes Ferreira Dias. 1000045701

ÉVORA
ARRAIOLOS

AGROSMART � GESTÃO AGRÍCOLA E TÉCNICAS
AGRÁRIAS, L.DA

Sede: Herdade da Calada, Estrada de Évora-Estremoz,
quilómetro 12, freguesia de Igrejinha, concelho de Arraiolos

Capital social: € 5000

Conservatória do Registo Comercial de Arraiolos. Matrícula n.º 00287/
030227; identificação de pessoa colectiva n.º 506415805; inscri-
ção n.º 02; número e data da apresentação: 01/071204.

Certifico que, em relação à referida sociedade foi efectuado o se-
guinte acto de registo:

Alteração parcial do contrato: artigo alterado: 3.º

ARTIGO 3.º

Objecto

1 � A sociedade tem por objecto principal:
a) A consultoria em gestão de explorações agrícolas, agro-industri-

ais e agro-pecuários e técnicas agrárias;
b) A consultoria, elaboração e participação em projectos no âmbi-

to da agricultura, indústria e das energias alternativas e renováveis;
c) A gestão e administração de explorações agrícolas;
d) A importação e exportação de produtos, máquinas e equipamen-

tos agrícolas e acessórios;
e) A formação, organização e realização de viagens de estudo;
f) A organização e realização de feiras;
g) Bem como a prestação de quaisquer serviços afins relacionados

com a agricultura, indústria e energias alternativas e renováveis;
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h) A compra e venda, importação e exportação de produtos ali-
mentares, bebidas alcoólicas e outros.

2 � A sociedade pode livremente ou em associação com outras
sociedades, ocupar-se de quaisquer negócios que, directa ou indirecta-
mente, estejam conexos ou sirvam o objecto social da sociedade e,
nesse sentido, tomar todas as medidas adequadas.

3 � A sociedade pode participar noutras sociedades de idêntica ou
diferente natureza, adquirir e alienar participações de toda a espécie,
designadamente noutras sociedades, empresas em nome individual,
consórcios, agrupamentos europeus de interesse económico, já exis-
tentes ou a constituir, seja qual for o seu objecto, tipo e lei regulado-
ra, bem como participar directamente ou fazer-se representar nos
respectivos órgãos sociais e praticar todos os actos necessários para
tais fins, e ainda criar sucursais e delegações, mantendo-as com carac-
ter duradouro ou transitório.

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

Está conforme o original.

13 de Dezembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Graça Maria
Tirapicos Pacheco Barreiros. 2004345500

FARO
VILA REAL DE SANTO ANTÓNIO

ALGARGREEN � MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real de Santo António.
Matrícula n.º 1209/020214; inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 02/020214.

Certifico que por Paulo Jorge Tamankira Ferraz, casado com Eli-
sabete Pinto Filipe Ferraz, foi constituída a sociedade em epígrafe
que se rege pelos seguintes estatutos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma ALGARGREEN � Mediação Imo-
biliária, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Urbanização Monte Fino, lote
102-A, freguesia de Monte Gordo, concelho de Vila Real de Santo
António.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na mediação de compra e venda de
bens imóveis e prestação de serviços conexos, construção e repara-
ção e edifícios.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de € 5000
e corresponde à quota do único sócio.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração confor-
me for deliberado em assembleia geral, fica a cargo do seu único
sócio Paulo Jorge Tamankira Ferraz, que desde já fica nomeado
gerente.

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

3 � Para além dos poderes normais de gerência, poderá:
a) Comprar, vender e alugar viaturas automóveis, ou quaisquer outros

bens móveis ou imóveis para a sociedade.
b) Tomar de arrendamento quaisquer locais para a sociedade, inde-

pendentemente do prazo, assim como alterar contratos de arrenda-
mento.

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.

ARTIGO 6.º

O sócio poderá decidir efectuar prestações suplementares até ao
montante global correspondente a dez vezes do capital social.

28 de Fevereiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Graça Maria
Simões Marques Gonçalves. 1000046680

GUARDA
FIGUEIRA DE CASTELO RODRIGO

SAPCR � SOCIEDADE AGRO-PECUÁRIA DE CASTELO
RODRIGO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Figueira de Castelo Rodrigo.
Matrícula n.º 002: identificação de pessoa colectiva n.º 506564142;
inscrição n.º 2: número e data da apresentação: 01/22112004.

Certifico que a sociedade em epígrafe constituída entre Ricardo
Jorge Pinto Lopes Ferro e José António Lopes Ferro, alterou o seu
contrato de sociedade no que diz respeito aos artigos: 2.º, 4.º, 5.º, 6.º,
7.º, 8.º, 9.º e 10.º, os quais passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em agro-pecuária, comércio, im-
portação, exportação, transformação e representação de produtos
alimentares e serviços de auditoria, consultoria, formação e inspec-
ção nas áreas de agricultura, comércio e indústria.

ARTIGO 4.º

A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementares de
capital até cinco vezes o valor do capital.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas e a sua divisão é livre entre os sócios. A cessão
a estranhos depende do consentimento da sociedade, que terá sempre
direito de preferência o qual, de seguida, se defere aos sócios não
cedentes.

ARTIGO 6.º

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

2 � Os gerentes poderão nomear um procurador da sociedade a
quem deleguem poderes para determinados efeitos.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade obriga-se:
a) Pela assinatura de um gerente;
b) Pela assinatura dos procuradores nomeados dentro dos limites

dos poderes das respectivas procurações.

ARTIGO 8.º

1 � As assembleias gerais serão convocadas por carta registada, com
aviso de recepção, dirigidas aos sócios, com pelo menos quinze dias de
antecedência, salvo quando a lei impuser outra forma de convocação.

2 � Os sócios poderão reunir-se em assembleia geral, sem obser-
vância das formalidades prévias de convocação, desde que todos este-
jam presentes e todos manifestem a vontade de que a assembleia se
constitua e delibere sobre determinado assunto.

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

A sociedade dissolver-se-á nos casos expressamente previstos na
lei ou quando for deliberado pela assembleia geral por uma maioria
de, pelo menos três quartos do capital social.

O texto do contrato no versão actualizada está depositado na pas-
ta respectiva.

Está conforme o original.

Novembro de 2004. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2001493231
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LEIRIA
ANSIÃO

ALBERTINO DOS SANTOS & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ansião. Matrícula n.º 00839/
041117; identificação de pessoa colectiva n.º P 507142667; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 03/041117.

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

1.º Albertino dos Santos, número de identificação fiscal 123647649,
casado com Maria Freire dos Santos, sob o regime da separação de bens;

2.º Paulo Alexandre Freire dos Santos, número de identificação fiscal
215947207, solteiro, maior.

Os outorgantes são ambos naturais da freguesia de Coimbra (Sé
Nova), concelho de Coimbra, residentes no lugar de Casal João Fer-
nandes, freguesia de Santiago da Guarda, concelho de Ansião.

Verifiquei a identidade dos outorgantes por exibição dos respecti-
vos bilhetes de identidade n.os 4164706, de 6 de Julho de 1998, e
11591477, de 9 de Novembro de 2001, emitidos pelos Serviços de
Identificação Civil de Leiria.

Disseram os outorgantes:
Que, pela presente escritura, constituem entre si uma sociedade

comercial por quotas, que se regerá pelo pacto social constante, dos
artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Albertino dos Santos & Filho, L.da,
e tem a sua sede no lugar de Casal João Fernandes, freguesia de San-
tiago da Guarda, concelho de Ansião.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na exploração florestal, comércio,
abate e distribuição de madeira e limpeza de florestas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de vinte e
cinco mil euros e corresponde à soma de duas quotas iguais dos valo-
res nominais de doze mil e quinhentos euros cada, pertencentes uma
a cada uma dos sócios Albertino dos Santos e Paulo Alexandre Freire
dos Santos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme
for deliberado, ficará a cargo de quem vier a ser designado em assem-
bleia geral, ficando desde já nomeado gerente o sócio Albertino dos
Santos.

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

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

sócio;

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

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

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

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

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

ARTIGO 8.º

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

ARTIGO 9.º

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

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

Está conforme o original.

2 de Dezembro de 2004. � O Escriturário Superior, (Assinatura
ilegível.) 2005216402

RICARDO SANTOS � COMÉRCIO DE CAFÉS,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ansião. Matrícula n.º 00840/
041119; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 01/041119.

Certifico que Ricardo Fernando Marto Margarido Santos, solteiro,
maior, residente em Venda do Brasil, Santiago da Guarda, Ansião,
constituiu a sociedade em epígrafe que se rege pelos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Ricardo Santos � Comércio de
Cafés, Sociedade Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no lugar da Venda do Brasil; fre-
guesia de Santiago da Guarda, concelho de Ansião.

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 estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em comércio, distribuição, impor-
tação e exportação de produtos alimentares e cafés; indústria de tor-
refacção de cafés.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de cinco mil euros, encontra-se integral-
mente realizado em dinheiro e corresponde uma quota de igual valor
pertencente ao sócio Ricardo Fernando Marto Margarido Santos.

2 � Ao sócio poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de cinco mil euros.

3 � Depende de deliberação do gerente a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração confor-
me for deliberado em assembleia geral, compete ao Sócio Ricardo
Fernando Marto Margarido Santos que, desde já, fica nomeado ge-
rente.

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos é ne-
cessária a intervenção do seu 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.
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ARTIGO 6.º

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

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar a totalidade do ca-
pital social depositado, a fim de custear as despesas de constituição e
registo da sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede
social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis, imóveis ou direi-
tos, mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a sociedade todos
os actos praticados pela gerência, nesse período, logo que definitiva-
mente matriculada.

Está conforme o original.

2 de Dezembro de 2004. � O Escriturário Superior, (Assinatura
ilegível.) 2005216470

TEIXEIRA & SIMÕES � PROMOÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ansião. Matrícula n.º 00842/
041123; identificação de pessoa colectiva n.º P 507056760; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 01/041123.

Certifico que entre Fernando Manuel Mano Simões e mulher Ma-
ria de Fátima Sardinha Alves, casados na separação de bens, residen-
tes em Avelar, Ansião, e Carlos Manuel Faustino Teixeira, casado
com Carla Maria Veríssimo de Carvalho, na comunhão de adquiridos,
residente em Calçada da Quintinha, 4, 7.º, A, Campolide, foi consti-
tuída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Teixeira & Simões � Promoção
Imobiliária, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no lugar da Lagoa Parada, fregue-
sia de Santiago da Guarda, concelho de Ansião.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em promoção imobiliária, compra
e venda de bens imobiliários; elaboração de projectos de arquitectura
e engenharia; prestação de serviços a empresas de construção civil;
coordenação de obras; gestão de condomínios; construção civil e su-
bempreitadas; importação, exportação representação e comércio de
materiais para a construção civil e actividades conexas.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de cinquenta mil euros, encontra-se inte-
gralmente realizado em dinheiro e corresponde à soma de três quotas:
duas de doze mil e quinhentos euros cada, pertencentes aos sócios
Maria de Fátima Sardinha Alves Pereira e Fernando Manuel Mano
Simões e outra de vinte e cinco mil euros pertencente ao sócio Car-
los Manuel Faustino Teixeira.

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

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

ARTIGO 4.º

1 � A nomeação da gerência da sociedade, com ou sem remunera-
ção, compete à assembleia geral, ficando desde já nomeados como
gerentes os sócios Maria de Fátima Sardinha Alves Pereira e Carlos
Manuel Faustino Teixeira.

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos é ne-
cessária a intervenção de ambos os gerentes, excepto nos actos de
expediente geral, para os quais basta a intervenção de um gerente.

ARTIGO 5.º

Por deliberação da assembleia geral, 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 agrupamen-
tos 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 ao sócio não cedente.

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.

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantara totalidade do capi-
tal 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.

Conferida, está conforme.

7 de Dezembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Teresa de Jesus
da Conceição Fernandes. 2005216488

CALDAS DA RAINHA

COSTA & PASCOAL � TRANSPORTES
DE MERCADORIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial das Caldas da Rainha. Matrícula
n.º 3732; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 08/
20041206.

Certifico que por Jorge Crespo da Costa Pereira e mulher, Maria
Fernanda Rodrigues Pascoal, casados na comunhão de adquiridos, foi
constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato cons-
tante dos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma Costa & Pascoal � Transportes de
Mercadorias, L.da, tem a sua sede no Beco Lar do Montepio, 7, fre-
guesia de Nossa Senhora do Pópulo, concelho das Caldas da Rainha, e
durará por tempo indeterminado.

§ único. A gerência poderá deslocar a sede social dentro do mesmo
concelho ou concelhos limítrofes, assim como vir a abrir filiais onde
ficar decidido em assembleia geral.

2.º

A sociedade tem por objecto Transportes Rodoviários de Merca-
dorias.

3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de euros cinquenta mil euros e corresponde à soma de duas quotas,
uma de euros vinte e cinco mil euros, pertencente ao sócio Jorge
Crespo da Costa Pereira, e outra de euros vinte e cinco mil euros,
pertencente ao sócio Maria Fernanda Rodrigues Pascoal.

4.º

A gerência, com ou sem remuneração, conforme for deliberado em
assembleia geral, fica a cargo de sócio ou não sócio, ficando nomeado
gerente o sócio Jorge Crespo da Costa Pereira, e não sócio Sandra
Lamela do Coito Santos, casada no regime de comunhão geral de bens,
com Henrique do Couto, e residente na Rua da Senhora Mercês, 179,
Mestras, Carvalhal Benfeito, Caldas da Rainha.

§ único. Para obrigar a sociedade é necessário a assinatura de dois
gerentes.

5.º

Em caso alguma sociedade poderá ser obrigada em encargos estra-
nhos aos fins sociais, designadamente em fianças, letras de favor e
outros semelhantes.
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6.º

A cessão total ou parcial de quotas carece do consentimento da
sociedade, a qual, em primeiro lugar, e o sócio não cedente em segun-
do, é reservado o direito de preferência.

7.º

A sociedade não se dissolve por morte, inabilidade ou interdição de
qualquer dos sócios, devendo no entanto, um delegado eleito pelos
herdeiros do falecido, ou representante interdito ou do inabilitado
assumir o seu lugar na sociedade.

Está conforme o original.

10 de Dezembro de 2004. � A Ajudante, Bárbara Pereira Marques.
2007156458

A. SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial das Caldas da Rainha. Matrícula
n.º 914; identificação de pessoa colectiva n.º 500765553; inscri-
ção n.º 14; número e data da apresentação: 10/20041125.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuada
a alteração parcial do contrato, tendo sido alterado, os artigos 6.º, 7.º
e 8.º, os quais ficaram com a seguinte redacção:

ARTIGO 6.º

1 � A cessão de quotas entre sócios é livre.
2 � A cessão de quotas a terceiros, incluindo cônjuges, ascenden-

tes e descendentes depende do consentimento da sociedade.
3 � A sociedade, em primeiro lugar, e os sócios, em segundo lu-

gar, gozam do direito de preferência na cessão de quotas a terceiros.

ARTIGO 7.º

1 � A gerência da sociedade será confiada a um ou mais gerentes,
nomeados pela assembleia geral.

2 � Poderão se outorgados poderes a procuradores.
3 � Para obrigar a sociedade é necessária a assinatura do gerente

Peter Andreas Baumann ou duas assinaturas, em conjunto, sendo uma
de qualquer outro gerente e outra de um procurador da sociedade.

ARTIGO 8.º

A convocação das assembleias gerais deve ser feita por meio de
carta registada, expedida com a antecedência mínima de quinze dias.

Encontra-se depositado o texto completo do contrato, na sua re-
dacção actualizada.

Foi conferida e está conforme.

9 de Dezembro de 2004. � A Ajudante, Bárbara Pereira Marques.
2007156393

CIPRIANO & COUTINHO � COMPRA E VENDA
DE IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial das Caldas da Rainha. Matrícula
n.º 3730; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 03/
20041123.

Certifico que entre Gabriel Coutinho Pereira, casado com Maria do
Rosário Barreiras Loureiro Pereira, na comunhão geral, e Manuel Ci-
priano, casado com Adélia Santos da Silva Cipriano, na comunhão
geral, foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo con-
trato constante dos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma Cipriano & Coutinho � Compra e
Venda de Imóveis, L.da, que tem a sua sede na Rua do Engenheiro
Duarte Pacheco, número dezasseis, rés-do-chão direito, na cidade e
concelho das Caldas da Rainha, freguesia de Caldas da Rainha-Nossa
Senhora de Pópulo.

2.º

O objecto da sociedade consiste na compra e venda de imóveis e
revenda dos adquiridos para esse fim. Construção civil.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de dez mil
euros, e corresponde à soma de duas quotas, no valor nominal de cin-
co mil euros cada, uma de cada um dos sócios, Gabriel Coutinho Pe-
reira e Manuel Cipriano.

4.º

A administração e representação da sociedade incumbem à gerên-
cia, cujos membros podem ser escolhidos de entre os sócios e estra-
nhos à sociedade, ficando desde já nomeados gerentes ambos os sócios.

§ 1.º Os gerentes ficam dispensados de caução e serão remunerados
ou não conforme for deliberado em assembleia geral.

§ 2.º A sociedade vincula-se com a assinatura de dois gerentes.
§ 3.º Os gerentes não podem obrigar a sociedade em fianças, sub-

fianças, letras de favor e quaisquer outros actos estranhos aos negó-
cios sociais.

5.º

A cessão de quotas, total ou parcial, é livremente permitida entre
os sócios, a estranhos depende do consentimento da sociedade, que
terá direito de preferência em primeiro lugar e os sócios em segundo.

6.º

Mediante deliberação da assembleia geral, por unanimidade dos
sócios, podem ser-lhes exigidas prestações suplementares até ao mon-
tante global de cinquenta mil euros.

Foi conferida e está conforme.

2 de Dezembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Emília
Gomes Coutinho Rocha. 2007156369

LISBOA
ALENQUER

FEITORIA ALIMENTAR � IMPORT EXPORT, VENDA
DE ARTIGOS PARA O LAR, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º  01898/
011120; identificação de pessoa colectiva n.º 505877686; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 09/011120.

Certifico que em 19 de Novembro de 2001 por Joaquim Capinha
Pereira casado com Maria da Luz Fernandes Correia Pereira em co-
munhão de adquiridos, foi constituída a sociedade em epígrafe que se
rege pelo contrato constante dos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação Feitoria Alimentar � Import
Export, Venda de Artigos para o Lar, Unipessoal, L.da, e vai ter a sua
sede na Praceta do Infante D. Henrique, lote 45-A, 1.º, esquerdo, na
freguesia de Carregado, concelho de Alenquer.

ARTIGO 2.º

A gerência poderá deslocar a sede dentro do mesmo concelho ou
para concelho limítrofe.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto importação e exportação e venda de
artigos para o lar distribuição alimentar (supermercados).

ARTIGO 4.º

O capital social é de cinco mil euros, integralmente realizado em
dinheiro e que pertence ao sócio Joaquim Capinha Pereira.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade cabe ao sócio único, que desde já fica no-
meado gerente, bastando a sua assinatura para vincular a sociedade.

ARTIGO 6.º

A sociedade não se dissolve por morte do sócio, podendo continu-
ar com os seus herdeiros, que elegerão um entre eles que a todos re-
presente na sociedade enquanto a quota se mantiver indivisa.

ARTIGO 7.º

Fica desde já o único sócio deste sociedade, autorizado, a celebrar
todos os tipos de negócios jurídicos entre o mesmo e a sociedade que
devem servir a prossecução do objecto da referida sociedade.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 44 � 3 de Março de 20054744-(50)

Disposição transitória

Nos termos e para os efeitos do artigo 202.º, n.º 4, alínea b) do
Código das Sociedades Comerciais, a gerência fica desde já autorizada
a proceder ao levantamento parcial ou total do capital social, a fim
de suportar as despesas de constituição e registos e outras inerentes à
própria actividade da sociedade.

Conferida, está conforme.

25 de Janeiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Marques Bacelar Inês David. 1000041818

CASCAIS

TECNIREBOQUES � MONTAGEM DE REBOQUES
E TRANSPORTE DE VIATURAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 9071/
940707 (Sintra); inscrição n.º 2; número e data da apresentação:
59/980218.

Certifico que foi efectuado o registo:
Alteração total do contrato, alterando os artigos 2.º e 3.º

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de quatro-
centos mil escudos e divide-se em duas quotas, uma de trezentos e
vinte mil escudos do sócio João Carlos Brandão Rosária e outra de
oitenta mil escudos da sócia Maria Deolinda de Araújo Carvalho.

4.º

1 � A gerência e representação da sociedade, com ou sem remu-
neração conforme for deliberado, fica afecta ao sócio João Carlos
Brandão Rosária, desde já designado gerente.

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

O texto actualizado ficou depositado na pasta respectiva.

Esta certidão está conforme o original.

13 de Fevereiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Gabriela
da Cruz de Brito Trindade. 1000040068

2.8 � IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO,
REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 10 282/
951110 (Sintra); inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
26/951110.

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

1.º

A sociedade adopta a firma de 2.8 � Importação, Exportação,
Representações e Serviços, L.da, e tem a sua sede na Rua de Almada
Negreiros, lote 167, Garagem A, Massamá, freguesia de Queluz, con-
celho de Sintra, e durará por tempo indeterminado a partir de hoje.

§ único. Por deliberação dos sócios, a sociedade poderá transferir a
sua sede, bem como criar, onde e quando quiser, sucursais ou qualquer
outra forma de representação social.

2.º

A sociedade tem por objecto o comércio, distribuição, importação
e exportação de aparelhos e acessórios para a fotografia, comércio,
distribuição, importação e exportação de produtos e artigos desporti-
vos, comércio, distribuição, importação e exportação de bens alimen-
tares; comércio, distribuição, importação e exportação de produtos
fonográficos (CD�S, Cassetes), comércio, distribuição, importação e
exportação de produtos, acessórios e programas informáticos, distribui-
ção, importação e exportação de artigos de vestuário, comércio, dis-
tribuição, importação e exportação de artigos escolares, comércio,
distribuição, importação e exportação de componentes e acessórios
para aquários, comércio, distribuição, importação e exportação de
materiais de construção, comércio, distribuição, importação e expor-
tação de pedras preciosas e representações.

Prestação de serviços de fotografia, montagem de aquários, gestão
e administração de condomínios, formação profissional, consultoria,

contabilidade, fiscalidade, estudos económicos e financeiros, informá-
tica, estudo e mercado, avaliação de empresas, engenharia civil e de
maquinas, conferências e seminários podendo ainda adquirir ou parti-
cipar por qualquer forma no capital de outras sociedades, independen-
temente do seu objecto social.

3.º

O capital social é de um milhão e quatrocentos mil escudos, cor-
respondente à soma das quotas pertencentes aos sócios:

Joaquim António Fernandes Lima � duzentos mil escudos;
José Carlos Fernandes Lima � quatrocentos mil escudos;
Maria de Fátima Matos Labronso � duzentos mil escudos;
Carlos Alberto dos Santos Soares � duzentos mil escudos;
Maria Helena Lapido Loureiro Alvarinho � duzentos mil escudos;
Luís Filipe Palma Barroso � duzentos mil escudos, estando inte-

gralmente realizado em dinheiro a soma de sete mil escudos corres-
pondente às seguintes quotas:

Joaquim António Fernandes Lima � cem mil escudos;
José Carlos Fernandes Lima � duzentos mil escudos;
Maria dê Fátima Matos Labronso � cem mil escudos;
Carlos Alberto dos Santos Soares � cem mil escudos;
Maria Helena Lapido Loureiro Alvarinho � cem mil escudos;
Luís Filipe Palma Barroso � cem mil escudos, ficando por realizar

no prazo previsto por lei os restantes cinquenta por cento do capital
social.

§ único. Não são exigíveis prestações suplementares de capital, mas
os sócios poderão fazer suprimentos à sociedade, mediante as condi-
ções estabelecidas por deliberação a tomar em assembleia geral.

4.º

1 � A gerência da sociedade será exercida por um gerente.
2 � O gerente não será remunerado, salvo deliberação da assem-

bleia geral.
3 � A sociedade será validamente obrigada pela assinatura de um

gerente.
5.º

Os sócios podem delegar todos ou parte dos seus poderes em quem
entenderem por procuração, mediante a aprovação dos restantes só-
cios, no próprio instrumento ou em assembleia geral.

6.º

Não é permitida aos sócios a utilização dos fundos da sociedade
para fins alheios à actividade normal da empresa, bem como lhes é
vedado prestar fianças, avales, abonações, compromissos de favor,
salvo prévia deliberação por maioria de três quartos do capital social
tomada em assembleia geral.

7.º

A divisão e a cessão de quotas carecem do consentimento dos só-
cios ficando reservado o direito de preferência, em primeiro lugar para
a sociedade e só depois para os Sócios.

§ único. No caso de qualquer quota ou parte da quota vier a ser
penhorada, a Sociedade reserva o direito de proceder a amortização
dessa quota ou parte de quota pelo valor que resultar do ultimo balan-
ço aprovado.

8.º

Por morte ou interdição de qualquer sócio, a sociedade continuará
com os sobrevivos ou capazes e os herdeiros do falecido ou interdito
legalmente representado, devendo aqueles nomear um de entre si que
a todos represente enquanto a quota se mantiver indivisa.

9.º

As assembleias gerais para as quais a lei não preveja condições nem
prazos especiais serão convocadas por meio de carta registada com a
antecedência mínima de quinze dias.

10.º

A assembleia geral deliberará o destino a dar aos lucros da socieda-
de, depois de retiradas as quantias necessárias para o fundo de reserva
legal.

11.º

No caso de dissolução da sociedade, todos os sócios serão liquidatá-
rios, devendo proceder à sua liquidação e partilha conforme entre si
combinarem.

12.º

Em tudo o que não estiver especialmente regulado no presente
contrato; observar-se-á o disposto no Código das Sociedades comer-
ciais, e demais disposições legais aplicáveis.
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Disposição transitória

Fica desde já nomeado gerente, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado em assembleia geral, Joaquim António Fernandes
Lima, casado, residente na Rua de Adolfo Simões Muller, lote 50,
rés-do-chão, direito, Massamá, 2745 Queluz.

O gerente fica desde já autorizado, nos termos do n.º 4 do arti-
go 202.º do Código das Sociedades Comerciais, a proceder à movi-
mentação e levantamento do capital social, para fazer face as despe-
sas de constituição, registo e início de actividade da sociedade.

O gerente fica também autorizado, nos termos e para os efeitos do
disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 19.º do Código das Sociedades
Comerciais, a praticar imediatamente em nome da sociedade qualquer
acto ou contrato ou promessa de contrato relativo as actividades que
constituem o objecto social desta e ainda celebrar qualquer contrato
ou promessa de contrato de arrendamento comercial e contrato ou
promessa de contrato de trabalho.

Está conforme o original.

4 de Fevereiro de 2002. � O Conservador Destacado, José António
Dias Pestana. 100040106

CONSULCINTRA � CONSULTORIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 10 245/
951102 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 503530999;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 23/951102.

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

1.º

A sociedade adopta a firma CONSULCINTRA � Consultoria, L.da,
e tem a sua sede no Pinhal da Tomadia, Bairro Moniz da Maia, lote
31, Praia das Maçãs, freguesia de Colares, concelho de Sintra.

§ único. Por simples deliberação da gerência pode a sede ser deslo-
cada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem com
criar, transferir ou encerrar sucursais, agências, delegações ou quais-
quer outras formas de representação.

2.º

A sociedade tem por objecto a consultoria, contabilidade e fiscali-
dade.

3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de quatro-
centos mil escudos e corresponde a quatro quotas iguais de cem mil
escudos cada, uma de cada um dos sócios Américo Pereira Pires, Ali-
ce Maria dos Santos Pacheco Pires, João António Braga Simões dos
Reis e Maria Odete Bandeira dos Reis.

4.º

A cessão de quotas a não associados depende do consentimento da
sociedade.

5.º

A gerência da sociedade, com ou remuneração conforme for deli-
berado em assembleia geral, fica a cargo de todos os sócios, desde já
nomeados gerentes.

§ único. Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contra-
tos é suficiente a assinatura de qualquer um dos gerentes.

Está conforme o original.

14 de Fevereiro de 2002. � O Conservador Destacado, José António
Dias Pestana. 1000040123

SANTOS MARTINS & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 10 260/
951107; identificação de pessoa colectiva n.º 503545317; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 03/951107.

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

1.º

A sociedade adopta a firma Santos Martins & Filho, L.da, e tem a
sua sede na Praceta da República, lote 10, 1.º, esquerdo, na Vila e
freguesia de Algueirão-Mem Martins, concelho de Sintra.

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

2.º

A sociedade tem por objecto a exploração de estabelecimentos de
restaurante, confecção, preparação e comercialização de refeições e
aperitivos, cafetaria e churrascaria ao domicílio.

§ único. A sociedade poderá adquirir participações noutras socieda-
de com objecto diferente da do seu e associar-se em agrupamentos
complementares de empresas.

3.º

O capital social, integralmente realizado, é de um milhão de escu-
dos e corresponde à soma das seguintes quotas: uma do valor nominal
de quinhentos e cinquenta mil escudos do sócios Cristiano Valter dos
Santos Martins, e uma do valor nominal de quatrocentos e cinquenta
mil escudos da sócia Maria Amélia Santos Martins.

4.º

A gerência, com ou sem remuneração, conforme for deliberado em
assembleia geral fica a cargo de ambos os sócios, desde já nomeados
gerentes.

§ único. Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contra-
tos são necessárias as assinaturas conjuntas de ambos os gerentes.

5.º

A cessão de quotas, no todo ou em parte é livremente permitida
entre os sócios. A cessão a estranhos necessita do consentimento da
sociedade, tendo os outros sócios direito de opção quanto à mesma
cessão em primeiro lugar e a sociedade em segundo lugar.

6.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestação suplementares até vinte
vezes o valor do capital social e os sócios poderão fazer à sociedade
os suprimentos de que ela carecer, os quais na falta de condições, não
vencerão juros.

7.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota, por deliberação da
assembleia geral realizada dentro de 120 dias que tomou conhecimen-
to do respectivo facto, e nos seguintes casos:

a) Acordo dos sócios;
b) Penhora, arresto ou qualquer outro acto que implique a arrema-

tação ou adjudicação de qualquer quota;
c) Partilha judicial ou extrajudicial de quota na parte que não for

adjudicada ao seu titular
d) Por quebra da preferência da sociedade na alienação da quota

nos termo do artigo 5.º deste contrato.

8.º

A contrapartida pela amortização da quota nas indicadas condições
será o valor desta ao tempo do último balanço aprovado.

A gerência fica desde já autorizada a proceder ao levantamento das
entradas afim de poder fazer face a despesas com o início da activi-
dade social.

Está conforme o original.

14 de Fevereiro de 2002. � O Conservador Destacado, José António
Dias Pestana. 1000040129

DELMINA & GONÇALOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 9950/
950713 (Sintra); inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
55/950713.

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

1.º Gonçalo Maria Poerinha Cartaxo Laboreiro, número de identi-
ficação fiscal 212525697, solteiro, maior, natural de Cascais, resi-
dente na Rua de Cinco de Outubro, lote 6, Parede, Cascais.

2.º Gonçalo Maria Laboreiro, número de identificação fiscal
112044093, solteiro, maior, natural de Évora (Santo Antão), Évora,
residente na morada indicada ao primeiro outorgante.

3.º Delmina da Silva Cartaxo, número de identificação fiscal
112044085, solteira, maior, natural de Campo Grande, Lisboa, resi-
dente na morada indicada ao primeiro outorgante.

Verifiquei a identidade dos outorgantes por exibição dos seus bilhe-
tes de identidade, respectivamente n.os 12286393, de 30 de Dezem-
bro de 1992, 6559554, de 11 de Maio de 1993 e 8558113, de 17 de
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Novembro de 1993, emitidos em Lisboa, este pelos Serviços de Iden-
tificação Civil, os restantes pelo CICC.

Pelos outorgantes foi declarado:
Que celebram entre si um contrato de sociedade comercial por

quotas que se regerá nos termos dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Delmina & Gonçalos, L.da, e tem
a sua sede na Avenida de António Enes, 12, em Queluz, freguesia do
mesmo nome, 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 o comércio de roupas e calçado.
2 � A sociedade poderá adquirir participações como sócia de res-

ponsabilidade limitada, em sociedades com objecto diferente do seu,
em sociedades reguladas por leis especiais e associar-se em agrupa-
mentos complementares de empresas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de quatro-
centos mil escudos e está dividido em três quotas, sendo uma de du-
zentos mil escudos pertencente ao sócio, Gonçalo Maria Poerinha
Cartaxo Laboreiro e duas iguais de cem mil escudos, uma de cada sócio,
Gonçalo Maria Loboreiro e Delmina da Silva Cartaxo.

ARTIGO 4.º

1 � A administração e representação da sociedade, fica a cargo de
todos os sócios, desde já designados gerentes, com ou sem remunera-
ção conforme vier a ser deliberado em assembleia geral.

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

ARTIGO 5.º

1 � Apenas a cessão total ou parcial de quotas entre sócios é li-
vre.

2 � Fica reservado o direito de preferência aos sócios não ceden-
tes nas cessões onerosas a estranhos.

ARTIGO 6.º

Por deliberação dos sócios podem ser derrogadas as normas legais
dispositivas.

Declararam ainda os outorgantes:
Que ficam desde já autorizados os gerentes designadas a proceder

ao levantamento do capital social, depositado nos termos legais, para
fazer face às despesas de constituição, respectivo registo, publicações
e instalação da sede social.

Está conforme o original.

13 de Fevereiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Gabriela
da Cruz de Brito Trindade. 1000040082

FIDALGO & JESUS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 10 405;
identificação de pessoa colectiva n.º 503567507; inscrição n.º 4;
número e data da apresentação: 76/961226.

Certifico que foi alterado parcialmente o contrato social, tendo
sido alterados os artigos 3.º, 7.º e 9.º, os quais passam a ter a seguinte
redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é quatro milhões de escudos, totalmente realizado,
correspondendo à soma de quatro quotas, sendo uma de dois milhões
e quatrocentos mil escudos pertencente ao sócio Fernando Paulo da
Silva Fidalgo, outra de oitocentos mil escudos pertencente à sócia
Arminda de Jesus Silva Fidalgo, uma de quatrocentos mil escudos per-
tencente ao sócio Abílio Fernandes da Silva Rio e outra de quatrocen-
tos mil escudos pertencente à sócia Adelaide da Conceição Ferreira
Peixoto Pereira.

ARTIGO 7.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, será exercida pelos sócios Fernando
Paulo Silva Fidalgo, Abílio Fernandes da Silva Rio e Adelaide da Con-
ceição Ferreira Peixoto Pereira.

ARTIGO 9.º

A sociedade obriga-se com a assinatura de dois gerentes, sendo uma
delas, obrigatoriamente, a do sócio-gerente Fernando Paulo Silva Fi-
dalgo.

Mais declararam que já se acham realizadas as entradas subscritas
no presente aumento, não sendo devidas por lei ou por força do con-
trato social a realização de outras entradas.

Adverti os outorgantes da obrigatoriedade do registo deste acto no
prazo de três meses.

Arquivo uma certidão passada pela referida Conservatória, com-
provativa da qualidade de únicos sócios dos outorgantes.

Esta escritura foi lida aos outorgantes e o seu conteúdo explicado
em voz alta, na presença simultânea de todos.

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

16 de Fevereiro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria de
Fátima Gomes Ferreira Marques da Silva. 1000040079

PADARIA E PASTELARIA SENO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 10 020;
identificação de pessoa colectiva n.º 503490377; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 49/950605.

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 Padaria e Pastelaria Seno, L.da, e
tem a sua sede na Urbanização Serrado da Bica, 9, cave, esquerda, em
Massamá, na freguesia de Agualva-Cacém, concelho de Sintra.

2 � Por simples deliberação da gerência, a sede social pode ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e
criar, ou encerrar filiais, sucursais, estabelecimentos ou outras formas
de representação, em qualquer ponto do País.

2.º

O objecto da sociedade consiste no fabrico de padaria e pastelaria.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de um mi-
lhão de escudos e corresponde à soma de duas quotas: uma do valor
nominal de setecentos e cinquenta mil escudos, pertencente ao sócio
Manuel Fernandes Seno e outra do valor nominal de duzentos e cin-
quenta mil escudos, pertencente à sócia, Lúcia Leandro Dionísio.

4.º

1 � A gerência da sociedade, dispensada de caução e remunerada
ou não, conforme for deliberado em assembleia geral, pertence a
ambos os sócios, desde já nomeados gerentes, sendo necessário a as-
sinatura de qualquer um dos gerentes para obrigara sociedade nos seus
actos e contratos.

2 � É expressamente vedado aos gerentes obrigar a sociedade em
quaisquer actos ou contratos que lhes sejam estranhos, nomeadamen-
te abonações, fianças, avales e letras de favor.

5.º

A cessão, total ou parcial de quotas entre cônjuges, ascendentes,
descendentes e entre sócios é livre, mas a estranhos, fica dependente
do consentimento da sociedade e dos restantes sócios, tendo direito
de preferência a sociedade em primeiro lugar e os sócios em segundo.

6.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio:
a) Por acordo com o seu titular;
b) Quando a quota tiver sido objecto de arresto, arrolamento ou

penhora;
c) No caso de venda ou adjudicação judicial;
d) Por insolvência ou falência do titular da quota.

7.º

As reuniões da assembleia geral serão convocadas por cartas regis-
tadas, dirigidas aos sócios com a antecedência mínima de quinze dias,
salvo diversa imposição legal de forma ou de prazo.
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Mais disseram os outorgantes:
A sociedade ora constituída assume os encargos com a constituição

e registo e os gerentes ficam autorizados desde já e independente-
mente do registo definitivo da constituição da sociedade:

a) A iniciar e prosseguir a actividade que constitui o objecto social,
podendo celebrar, em nome da sociedade e nos limites dos seus pode-
res de gerência, os negócios juridicos que se tornem necessários, no-
meadamente a aquisição de bens;

b) A levantar do depósito constituído no Banco Nacional Ultra-
marino, S. A., o montante ali depositado em nome da sociedade com
as entradas, correspondentes à realização do capital, até à totalidade
do mesmo; depósito, para pagamento de despesas de primeira insta-
lação, incluindo de equipamento e prestação de serviços.

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

Está conforme o original.

16 de Fevereiro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria de
Fátima Gomes Ferreira Marques da Silva. 1000040169

CAFÉ SIMPÁTICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 10 387/
951220 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 503568252;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 18/951220.

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

1.º

A sociedade adopta a denominação de Café Simpático, L.da, e tem
a sua sede na Rua do Forno, lote 14, rés-do-chão, loja 1, no lugar de
Abrunheira, freguesia de São Pedro, concelho de Sintra.

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

2.º

O objecto social é o de café, cervejaria e churrasqueira, prestação
de serviços de refeições rápidas, actividades hoteleiras e similares.

§ único. A sociedade poderá adquirir participações noutras socieda-
de com objecto diferente da do seu e associar-se em agrupamentos
complementares de empresas.

3.º

O capital social, integralmente realizado, é de quatrocentos e cin-
quenta mil escudos e corresponde à soma de três quotas iguais de cen-
tro e cinquenta mil escudos cada, sendo uma de cada um dos sócios
Sabino dos Santos Ramalho, Maria de Fátima Loureiro dos Santos
Fernando e Isabel Cristina Loureiro dos Santos.

4.º

A gerência, com ou sem remuneração, conforme for deliberado em
assembleia geral fica a cargo de todos os sócios, desde já nomeados
gerentes.

§ 1.º Para obrigar a sociedade são necessárias as assinaturas em
conjunto de dois os gerentes.

5.º

A cessão de quotas, no todo ou em parte é livremente permitida
entre os sócios. A cessão a estranhos necessita do consentimento da
sociedade, tendo os outros sócios direito de opção quanto à mesma cessão.

A gerência fica desde já autorizada a efectuar o levantamento das
entradas afim de poder fazer face a despesas com o início da activi-
dade social e a comprar para a sociedade quaisquer bens imóveis con-
traindo para o efeito quaisquer empréstimos bancários.

Está conforme o original.

18 de Fevereiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Gabriela
da Cruz de Brito Trindade. 1000040178

AUTO URGENTE � COMÉRCIO E REPARAÇÃO
AUTOMÓVEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 565
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 504543482;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; número e data
da apresentação: of./011130, 114/011130.

Certifico o seguinte:
1 � Averbamento n.º 1, Of./011130
Cessação de funções de gerente de Tomás Bruno Nunes de Sousa,

por renúncia em 9 de Novembro de 2001.
4 �  Apresentação n.º 114/011130.
Facto: alteração parcial do contrato.
Artigos alterados: 4.º; e n.º 2 e 3 do 8.º

4.º

O capital social, integralmente realizado, é de cinco mil euros e
corresponde à soma de duas quotas: uma de quatro mil setecentos e
cinquenta euros pertencente do sócio João Carlos Castelo Rodrigues,
e uma de duzentos e cinquenta euros, pertencente à sócia Maria Fer-
nanda Bento dos Santos Mateus.

8.º

1 � (Mantém-se.)
2 � A sociedade obriga-se pela assinatura de um gerente.
3 � Ficam designados gerentes João Carlos Castelo Rodrigues e

Maria Fernanda Bento dos Santos Mateus.

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

Esta certidão está conforme o original.

17 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante. Ana Maria
Correia dos Santos Neves Galrito. 1000040308

MOTOBARCO � COMÉRCIO E REPARAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 4498/
910403; identificação de pessoa colectiva n.º 502188260; inscri-
ções n.os 1 e 7; números e data das apresentações: 3 e 4/961031.

Certifico o seguinte:
1 � Apresentação n.º 03/961031, averbamento n.º 2.
Cessação de funções do gerente José Manuel de Abreu em 28 de

Outubro de 1996, por renúncia.
7 � Apresentação n.º 04/961031
Facto inscrito: alteração parcial do contrato.
Artigos alterados: 5.º e 6.º

ARTIGO 5.º

1 � O capital social, integralmente realizado, é de cinco milhões
de escudos e está dividido em duas quotas, uma de dois milhões qui-
nhentos e cinquenta mil escudos e outra de dois milhões quatrocentos
e cinquenta mil escudos, ambas do sócio Luís Filipe Figueiredo Sobreira.

2 � Poderão ser exigidas prestações suplementares de capital até
ao montante global de dez milhões de escudos.

ARTIGO 6.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme
vier a ser deliberado em assembleia geral, fica a cargo do sócio Luís
Filipe Figueiredo Sobreira, que desde já fica nomeado gerente.

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

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

Esta certidão está conforme o original.

6 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Correia
dos Santos Neves Galrito. 1000040220

RUI MANUEL MARTINS & JOSÉ EVARISTO FALÉ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 3037
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 501498753;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 5; números e
data das apresentações: 12 e 14/959131.

Certifico o seguinte:
1 � Apresentação n.º 12/950131, averbamento n.º 1.
Renúncia à gerência de José Evaristo Valério Falé, em 29 de De-

zembro de 1994.
5 � Apresentação n.º 14/950131.
Facto inscrito: alteração parcial do contrato.
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Artigos alterados: 3.º e 5.º
3.º

O capital social, integralmente realizado, é de quatrocentos mil
escudos, e corresponde à soma de duas quotas iguais de duzentos mil
escudos cada, uma de cada um dos sócios João Carlos Amaral Ferreira
dos Santos e Sílvia Maria Fernandes Domingos Santos.

5.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme vier a
ser deliberado em assembleia geral, fica a cargo do sócio João Carlos
Amaral Ferreira dos Santos, já nomeado gerente, bastando a sua assina-
tura para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos.

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

Está conforme o original.

6 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Correia
dos Santos Neves Galrito. 1000040215

MAXIBUS � AUTOCARROS DE ALUGUER, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 9481-
A (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 501151931; ins-
crição n.º 05; número e data da apresentação: 19/950302.

Certifico que foi alterado parcialmente o contrato social com re-
forço do capital de 400 000$ para 50 000 000$, tendo sido alterados
os artigos 1.º, 3.º, 4.º, 5.º, 6.º e 7.º, os quais passam a ter a seguinte
redacção:

1.º

A sociedade adopta a firma MAXIBUS � Autocarros de Aluguer,
L.da, e tem a sua sede na Avenida de Américo Ferrer Lopes, 5, sobre-
loja, direita, Massamá, freguesia de Queluz, concelho de Sintra.

3.º

O objecto da sociedade é a exploração de transportes colectivos de
passageiros e actividades turísticas.

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinquenta
milhões de escudos e corresponde à soma de duas quotas iguais de vinte
e cinco milhões de escudos cada, pertencendo uma a cada um dos sócios.

5.º

Poderão ser exigidas prestações suplementares de capital desde que
a respectiva deliberação obtenha os votos correspondentes a uma
maioria qualificada de 75 % do capital social da sociedade.

6.º

A gerência dispensada de caução será exercida pelos sócios Carlos
José Ribeiro da Silva e Sónia Maria da Conceição Ramires Silva, com
ou sem remuneração, conforme for deliberado em assembleia geral,
sendo suficiente a assinatura de qualquer dos gerentes para obrigar a
sociedade.

7.º

A cessão de quotas entre sócios é livre, ficando a cessão de quotas
a não sócios dependente do consentimento da sociedade.

Disseram ainda os segundo e terceira outorgantes, sob sua respon-
sabilidade, que todas as entradas já foram realizadas e que não é exi-
gida pela lei, pelo contrato ou por qualquer deliberação, a realização
de outras entradas.

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

Está conforme o original.

16 de Fevereiro de 2002. � A Ajudante Principal, Lucília Maria
Gomes Jacinto. 1000040288

DECORKAVI � COMÉRCIO DE MÓVEIS
E DECORAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 899/
981231 (Sintra); inscrição n.º 01; número e data da apresentação:
04/981231.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe entre os sóci-
os Irene Vitória Palma Guerreiro Soares e Carlos Alberto Rosa Vio-
lante, que se rege pelos artigos constantes do seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma DECORKAVI � Comércio de Móveis
e Decorações, L.da

2.º

A sociedade tem por objecto o comércio de móveis e decorações.

3.º

A sociedade tem a sua sede na Rua de João Maria Magalhães Fer-
raz, 3, loja 3, Algueirão-Mem Martins, freguesia do concelho de Sin-
tra.

§ único. Por simples deliberação, a gerência poderá deslocar a sede
da sociedade dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

4.º

O capital social é de um milhão de escudos e corresponde à soma
de duas quotas iguais pertencentes uma a cada um dos sócios no valor
nominal de quinhentos mil escudos, realizadas apenas cada uma delas,
quanto a metade do seu valor, devendo o restante ser realizado até 31
de Dezembro de 1998.

5.º

1 � A gerência da sociedade pertence a ambos os sócios.
2 � Para obrigar a sociedade é necessária a assinatura de dois ge-

rentes.
6.º

A cessão de quotas a estranhos depende do consentimento da so-
ciedade tendo os sócios não cedentes o direito de preferência na sua
aquisição.

A sociedade iniciará imediatamente a actividade com incumbência
para a gerência de praticar desde já todos os actos da sua competên-
cia, podendo proceder ao levantamento do capital social depositado
no Banco Comercial Português, Nova Rede, agência do Estoril, que
seja necessário para a aquisição de equipamentos, bem como custear
as despesas inerentes ao presente contrato e seu registo.

Está conforme o original.

18 de Fevereiro de 2002. � A Conservadora Interina, Ana Maria
Maia Taborda. 1000040332

A. B. C. � COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE TACOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 9813
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 503443247; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 37/950322.

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

1.º

É constituída uma sociedade comercial por quotas entre Adriano
Baião Carrasco e José Manuel Ramos Gonçalves.

2.º

A sociedade adopta a firma A. B. C. � Comércio e Indústria de
Tacos, L.da

3.º

A sociedade tem por objecto o comércio de materiais de revesti-
mento e indústria de materiais de revestimento.

§ único. A sociedade poderá adquirir participações noutras socieda-
des ainda que com objecto diferente, bem como participar em agru-
pamentos complementares de empresas, ou por qualquer forma asso-
ciar-se a outras sociedades.

4.º

A sociedade tem sede na Quinta da Samaritana, lote 62, loja C,
freguesia de Belas, concelho de Sintra.

§ único. Por simples deliberação a gerência poderá deslocar a sede
da sociedade dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
assim como abrir filiais e sucursais em qualquer ponto do país ou no
estrangeiro.
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5.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de quatro-
centos mil escudos, dividido em duas quotas: uma de trezentos e oi-
tenta mil escudos pertencente ao sócio Adriano Baião Carrasco e a
outra de vinte mil escudos pertencente ao sócio José Manuel Ramos
Gonçalves.

6.º

1 � A gerência da sociedade pertence ao sócio Adriano Baião
Carrasco.

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

7.º

A cessão de quotas a favor de estranhos carece sempre do consen-
timento da sociedade, a qual terá direito de preferência em primeiro
lugar e em segundo lugar os sócios não cedentes.

8.º

A amortização de quotas será permitida:
Por acordo com o respectivo titular;
Nos casos de falência ou insolvência do sócio ou por qualquer

motivo sujeita a apreensão ou venda judicial;
Cessão gratuita, arresto, arrolamento ou penhora da quota;
No caso de uma cessão de quota efectuada sem prévio consenti-

mento da sociedade;
No caso de qualquer sócio prejudicar gravemente a sociedade, le-

sando os seus interesses.
9.º

Os sócios poderão fazer suprimentos à sociedade que vencerão ju-
ros, ou não, conforme o que for deliberado em assembleia geral.

10.º

A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementares de
capital até ao triplo do capital social, na proporção das respectivas
quotas, por unânimidade de todo o capital social.

As operações sociais e início de actividade começam nesta data,
pelo que a gerência, fica desde já autorizada a proceder a quaisquer
negócios jurídicos em nome da sociedade.

Mais declararam, ficar desde já, a gerência autorizada a proceder
ao levantamento do capital social depositado no Banco Nacional
Ultramarino, S. A., para ocorrer a despesas inerentes ao seu objecto
e início de actividade.

Está conforme o original.

16 de Fevereiro de 2002. � A Ajudante Principal, Lucília Maria
Gomes Jacinto. 1000040319

BORDIBRINDE � BORDADOS E BRINDES
PUBLICITÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 902/
990104 (Sintra); inscrição n.º 01; número e data da apresentação:
23/990104.

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

1.º

1 � A sociedade adopta a denominação BORDIBRINDE � Bor-
dados e Brindes Publicitários, L.da

2 � A sua sede é na Urbanização da Anta, fase D, lote 15, loja 1,
no Cacém, freguesia de Agualva-Cacém, concelho de Sintra.

3 � Por simples deliberação da gerência pode a sede ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e criar filiais,
sucursais ou outras formas locais de representação.

2.º

A sociedade tem por objecto a fabricação de bordados e brindes
publicitários e sua comercialização.

§ único. A sociedade pode adquirir participações noutras sociedades
com objecto diferente e associar-se em agrupamentos complementa-
res de empresas.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, já entrado
na Caixa Social, é de um milhão de escudos e corresponde à soma de

duas quotas: uma de setecentos mil escudos da sócia Sónia Maria Fi-
gueiredo Lopes de Almeida Martinho, e uma de trezentos mil escudos
da sócia Maria Manuela de Jesus Figueiredo Lopes Almeida.

4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme vier
a ser deliberado em assembleia geral, compete às referidas sócias des-
de já nomeadas gerentes.

§ único. Para obrigar a sociedade é suficiente a intervenção de um
gerente.

5.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade a qual tem direito de preferência na sua aquisição e, no caso
de o não querer exercer, serão os sócios não cedentes a gozar desse
direito.

6.º

Os sócios poderão efectuar suprimentos à sociedade após delibera-
ção da assembleia geral, nas condições referentes a prazos, formas de
reembolso e condições de juros.

7.º

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

a) Falência ou insolvência, fusão ou cisão do respectivo titular, ou
ainda quando a quota seja objecto de qualquer deligência judicial que a
afecte, designadamente penhora, arrolamento e arresto;

b) Transmissão da quota sem observância do disposto no pacto
social;

c) Por acordo com o respectivo titular ou por morte ou interdição
do mesmo;

d) Exclusão ou exoneração do sócio titular da quota.
2 � O valor da amortização da quota será o que resultar do último

balanço aprovado.
8.º

Os lucros de exercício, depois de deduzida a reserva legal, terão o
destino que for deliberado em assembleia geral.

9.º

No caso de dissolução da sociedade serão liquidatários os sócios.
A gerência fica desde já autorizada a efectuar o levantamento das

entradas para compra de material para laboração da sociedade, e ce-
lebrar quaisquer negócios jurídicos que se mostrem necessários e con-
venientes à prossecução dos fins sociais.

Está conforme o original.

18 de Fevereiro de 2002. � A Conservadora Interina, Ana Maria
Maia Taborda. 1000040329

MAURÍCIO & MARQUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 967
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 505111225; inscri-
ção n.º 02; número e data da apresentação: 23/041115.

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

ARTIGO 1.º

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Fanares, 10, loja 3,
freguesia de Algueirão-Mem Martins, concelho de Sintra.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em comercialização de louças, vi-
dros, cristais, cutelarias e inoxes para utilidade doméstica, brinquedos,
brindes, perfumes, ménage, electrodomésticos, artigos de decoração
e móveis; carteiras, malas, artigos de uso doméstico e de uso pessoal,
produtos de higiene, artigos de escritório, drogaria e artigos de deco-
ração para casa de banho; exportação e importação e representação.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos
demais valores constantes da escrita social, é de trinta e cinco mil
euros e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor nominal de
dezassete mil e quinhentos cada, tituladas uma por cada sócio.
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Mais certifico o seguinte:
Gerente designado: Pedro Miguel Maurício Marques.

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

Está conforme o original.

19 de Novembro de 2004. � A Ajudante Principal, Lucília Maria
Gomes Jacinto. 2006871226

VALE 315 � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 17 062
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 507028902; inscri-
ção n.º 01; número e data da apresentação: 13/040827.

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

Estatutos

CLÁUSULA 1.A

1 � A sociedade adopta a denominação Vale 315 � Investimen-
tos Imobiliários, L.da, e tem a sua sede na Alameda de António Sér-
gio, 22, 11.º, Miraflores, freguesia de Algés, concelho de Oeiras e durará
por tempo indeterminado.

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

CLÁUSULA 2.A

O objecto social é investimentos imobiliários, em especial a com-
pra e venda de imóveis e revenda dos adquiridos para esse fim; admi-
nistração de bens móveis e imóveis; construção, promoção e comer-
cialização de empreendimentos imobiliários: prestação de serviços de
gestão, administração, comercialização e marketing de hotéis e em-
preendimentos turísticos; prestação de serviços nas áreas do marke-
ting, publicidade, da construção, dos projectos de engenharia civil e
de arquitectura; aquisição, venda e qualquer outra forma de explora-
ção de marcas registadas, patentes, direitos de autor e direitos cone-
xos, bem como de quaisquer outros direitos de propriedade sobre bens
imateriais; gestão da carteira própria de títulos.

CLÁUSULA 3.A

Por decisão de gerência, a sociedade poderá realizar investimentos
através da coligação com ou aquisição de participações em outras
sociedades, ainda quando reguladas por leis especiais, incluindo agru-
pamentos complementares de empresas e mesmo que o objecto des-
tas não tenha qualquer relação directa ou indirecta com o seu.

CLÁUSULA 4.A

O capital social é de € 5000, integralmente realizado em dinheiro,
e corresponde às quotas dos sócios que são as seguintes: uma quota de
€ 1300 pertencente ao sócio Christopher John Seddon; uma quota de
€ 800 pertencente à sócia Nicola Jane Hodkinson; uma quota de
€ 1300 pertencente à sócia Patricia Ann Seddon; uma quota de € 800
pertencente ao sócio James Christopher Bruce Seddon; e uma quota
de € 800 pertencente ao sócio Jonathan Frank Seddon.

CLÁUSULA 5.A

A cessão de quotas entre os sócios e ou a favor de terceiros carece
do consentimento da sociedade pelo que deverão observar-se as se-
guintes condições:

a) O sócio que pretender ceder a sua quota notificará por escrito a
sociedade da sua resolução, mencionando e identificando o respectivo
cessionário, bem como o preço ajustado, o modo como ele será satis-
feito e todas as demais condições estabelecidas;

b) Nos 30 dias subsequentes àquela notificação, reunir-se-á a as-
sembleia geral da sociedade e nessa reunião será decidido se a socieda-
de deseja ou não optar pela aquisição da quota pelo preço e condições
constantes da notificação;

c) Se a sociedade não pretender adquirir a quota alienada, poderão
os sócios usar desse direito de opção nas mesmas condições que usaria
a sociedade.

CLÁUSULA 6.A

1 � Por deliberação da assembleia geral, deverá qualquer dos sóci-
os efectuar prestações suplementares de capital até ao montante glo-
bal de € 500 000, na proporção das respectivas quotas.

2 � A assembleia geral dos sócios poderá deliberar a antecipação da
distribuição de lucros.

CLÁUSULA 7.A

1 � A gerência da sociedade, assim como a sua representação ac-
tiva ou passiva, pertence a um ou mais gerentes que serão nomeados
e ou destituídos pela assembleia geral.

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

3 � Fica desde já nomeado gerente da sociedade o sócio Christo-
pher John Seddon, casado.

CLÁUSULA 8.A

A sociedade poderá constituir mandatários sócios ou não nos ter-
mos e para efeitos do artigo 252.º do Código das Sociedades Comer-
ciais conferindo-lhes poderes necessários à prática de um ou mais actos
determinados, podendo fixar-lhes o âmbito e duração do mandato.

CLÁUSULA 9.A

1 � A assembleia geral será convocada por carta registada com
aviso de recepção enviadas aos sócios com uma antecedência mínima
de 15 dias e com indicação dos assuntos a tratar.

2 � Serão válidas as deliberação sociais tomadas por unanimidade,
independentemente de não ter sido convocada a assembleia geral,
quando estiverem presentes todos os sócios.

CLÁUSULA 10.A

É permitido à sociedade deliberar a aquisição ou amortização de
quotas dos sócios desde que totalmente liberadas sempre que se venha
a verificar algum ou alguns dos seguintes factos:

a) Por interdição de qualquer sócio;
b) Por acordo dos respectivos titulares;
c) Quando as quotas sejam penhoradas, arrestadas ou por qualquer

outro modo envolvidas em processo judicial, que não seja a venda ou
inventário e estiver para se proceder ou estiver já em arrematação,
adjudicação ou venda judicial;

d) Por insolvência dos sócios titulares.

CLÁUSULA 11.A

1 � Salvo deliberação em contrário, o preço de amortização será
o valor nominal da quota acrescido de qualquer outro fundo que se
provar pertencer-lhe e apurados pelo último balanço geral aprovado,
devendo o respectivo pagamento ser acordado pelas partes.

CLÁUSULA 12.A

1 � O direito dos sócios à informação deverá ser exercido medi-
ante aviso prévio de oito dias, por carta registada com aviso de re-
cepção a enviar para a sede da sociedade na qual se deverá indicar os
elementos contabilísticos ou outros que se pretendam examinar e, caso
disso, a identificação do perito que acompanhará o período de tempo
necessário para o referido exame.

2 � O direito à informação não pode ser exercido por cada sócio
por mais de duas vezes em cada ano, exceptuando qualquer uso em
assembleia geral.

3 � O requerimento para o exercício deste direito deverá ter em
atenção a não afectação do normal funcionamento da empresa de-
vendo pautar-se por critérios de razoabilidade e boa fé.

CLÁUSULA 13.A

Os liquidatários da sociedade serão os seus gerentes, a não ser que
a assembleia geral delibere noutro sentido.

CLÁUSULA 14.A

Nos casos omissos, regularão as disposições legais em vigor.

Está conforme o original.

A Ajudante Principal, Lucília Maria Gomes Jacinto.
2004813326

LISBOA � 1.A SECÇÃO

DIGITAL E-MOTION � PROJECTOS MULTIMÉDIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 10 090/20010521; identificação de pessoa colectiva
n.º 505328160; inscrição n.º 04; número e data da apresentação:
of. 01/20020606.
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Certifico que foi registada a alteração do contrato quanto ao n.º 1
dos artigos 1.º e 3.º, cujo teor é o seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma MACT � Comunicação e Ima-
gem, L.da

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos
demais valores constantes do activo social, é de cinco mil euros, e
corresponde à soma de quatro quotas iguais no valor nominal de mil
duzentos e cinquenta euros cada, tituladas duas por cada sócio.

Sócios: Cláudia Alexandra Laranjeira do Espírito Santo e Tiago
Rodrigues Brito.

Ficou depositado na pasta respectiva o teor actualizado dos estatu-
tos.

Está conforme o original.

7 de Dezembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 2008432971

LISBOA � 2.A SECÇÃO

NOVA NOIVA � ALTA COSTURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 2551/19911023; identificação de pessoa colectiva
n.º 502636440; inscrição n.º 28; número e data da apresentação:
41/20041025.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço de capital e transformação em sociedade anónima.
Reforço: 11 343,16 euros, em dinheiro e subscrito pelos dois sóci-

os Pedro Nuno Ruivo dos Santos e Maria da Luz Alves Cabaço Lou-
ro, com a quantia de 4171,58 euros cada um e pela entrada de três
novos sócios: Adelino Augusto Graça Caseiro, Ana Paula do Espírito
Santo Azevedo Caseiro e Mónica Remechido Graça e Andrade, com
a quantia de 1000 euros cada.

Administrador e fiscal único para o quadriénio de 2004-2007:
Administrador único � Ana Isabel Penha Gonçalves, residente na

Praceta de João dos Santos, 1, rés-do-chão, esquerdo, Poço Mouro,
Setúbal.

Fiscal único � Matos, Soares & Vaz, Sociedade de Revisores Ofi-
ciais de Contas, com sede na Avenida das Túlipas, 10, rés-do-chão,
B, Miraflores, Oeiras; suplente � Manuel Joaquim dos Santos Ramos
Vaz, revisor oficial de contas, residente na morada anterior.

Documento complementar elaborado nos termos do n.º 2 do arti-
go 64.º do Código do Notariado.

Estatutos

CAPÍTULO I

Denominação, duração, sede e objecto

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Nova Noiva � Alta Costura, S. A.
2 � A sua sede é em Lisboa, na Avenida do Padre Manuel da

Nóbrega, 10-C, freguesia de São João de Deus.
3 � O órgão de administração pode deslocar a sede livremente

dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e, bem assim,
criar ou extinguir delegações, agências ou outras formas de represen-
tação em Portugal ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste no comércio e indústria de confecções e
produtos têxteis, importação e exportação.

CAPÍTULO II

Capital social, acções e obrigações

ARTIGO 3.º

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

encontrando-se integralmente subscrito e realizado em moeda e nos
demais bens e valores sociais.

2 � As acções são nominativas ou ao portador e escriturais ou não,
livremente convertíveis, sendo quando for caso disso, representadas
por títulos de 1, 5, 10, 50, 100, 250, 500, 1000 ou mais acções.

ARTIGO 4.º

1 � Por deliberação do órgão de administração, após parecer fa-
vorável do órgão de fiscalização poderá o capital social ser elevado,
por uma ou mais vezes, até ao limite de duzentos mil euros.

2 � Na sua deliberação o órgão de administração fixará os termos
e as condições de cada aumento de capital bem como a forma e os
prazos de subscrição a realizar.

ARTIGO 5.º

1 � Por deliberação do órgão de administração a sociedade poderá
emitir obrigações, convertíveis ou não em acções.

2 � Na deliberação o órgão de administração fixará os termos e as
condições de cada emissão de obrigações, bem como a forma e os pra-
zos da subscrição a realizar.

ARTIGO 6.º

1 � A sociedade pode, por deliberação da assembleia geral, amor-
tizar acções nos seguintes casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Se as acções a amortizar tiverem sido arrestadas, penhoradas,

arroladas ou por qualquer forma apreendidas em processo judicial ou
administrativo;

c) Quando o respectivo titular ou detentor praticar actos que per-
turbem a vida da sociedade.

2 � A sociedade pode, nas condições em que a lei o permitir, ad-
quirir acções próprias e sobre elas realizar todas as operações legal-
mente permitidas.

3 � As acções próprias pertencentes à sociedade não têm, enquanto
se mantiver essa titularidade quaisquer direitos sociais incluindo o de
participar em aumentos de capital, e não são consideradas para efei-
tos de votação ou de convocação da assembleia geral, apurando-se
sempre as maiorias em função dos votos correspondentes ao capital
social, sem essas acções.

4 � Por deliberação do órgão de administração a sociedade pode
ainda adquirir quaisquer participações em outras sociedades, com ob-
jecto igual ou diferente do seu, e fazer sobre as mesmas todas as ope-
rações que entender convenientes.

CAPÍTULO III

Dos órgãos sociais

SECÇÃO I

Da assembleia geral

ARTIGO 7.º

1 � A assembleia geral é constituída pelos accionistas com direito
a voto, correspondendo um voto a cada acção, não havendo qualquer
limitação ao número de votos por cada accionista, quer ele interve-
nha por si, quer como procurador de outro ou outros accionistas.

2 � Os accionistas poder-se-ão fazer representar nas reuniões da
assembleia geral, desde que o comuniquem por simples carta assinada,
até ao momento do início da reunião.

3 � Os membros de todos os órgãos sociais também poderão estar
presentes nas assembleias gerais, podendo intervir nos seus trabalhos,
apresentar e discutir propostas, mas não terão, nessa qualidade, direi-
to de voto.

ARTIGO 8.º

A mesa geral é composta por um presidente e um secretário, acci-
onistas ou não, eleitos quadrienalmente pela assembleia geral e são
sempre reelegíveis.

SECÇÃO II

Do órgão de administração

ARTIGO 9.º

1 � A administração da sociedade será exercida por um adminis-
trador único ou, um conselho de administração, composto por três,
cinco ou sete membros, eleitos quadrienalmente, conforme for deli-
berado em assembleia geral, que procederá à sua eleição.
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2 � O administrador único ou os membros do conselho de admi-
nistração prestarão ou não caução e terão ou não remuneração con-
forme for deliberado em assembleia geral.

ARTIGO 10.º

1 � O órgão de administração terá os mais amplos poderes de
gestão e representará a sociedade, em juízo e fora dele, incluindo os
poderes para comprometer-se em árbitros, confessar, desistir ou tran-
sigir em qualquer processo judicial, administrativo ou arbitral, adqui-
rir, alienar e onerar bens móveis e imóveis ou direitos, incluindo
participações sociais, dar e tomar de arrendamento prédios ou frac-
ções autónomas, contrair empréstimos e prestar garantias.

2 � O conselho de administração, quando exista, poderá delegar num
ou mais administradores, a gestão corrente da sociedade, dentro dos
limites da lei e, em qualquer caso, constituir mandatários nos termos
que entender convenientes.

ARTIGO 11.º

1 � Havendo administrador único, a sociedade obriga-se pela res-
pectiva assinatura, ou de mandatário ou mandatários, nos termos dos
respectivos mandatos.

2 � Havendo conselho de administração, a sociedade obriga-se:
a) No tocante a actos cuja prática tiver sido especialmente desig-

nada quer em procuração, quer em acta, pela assinatura do respectivo
mandatário ou administrador;

b) No que respeita aos demais actos de administração, pela assina-
tura de dois administradores, ou pelas assinaturas de procuradores, nos
termos e limites dos respectivos mandatos.

ARTIGO 12.º

As deliberações do conselho de administração, quando existir, se-
rão tomadas pela maioria dos votos presentes ou representados, ten-
do o presidente voto de qualidade.

SECÇÃO III

Do secretário da sociedade

ARTIGO 13.º

A sociedade, mediante deliberação da assembleia geral ou do órgão
de administração, poderá designar um secretário, com as competênci-
as e duração de funções previstas na lei.

SECÇÃO IV

Do órgão de fiscalização

ARTIGO 14.º

A fiscalização da sociedade será entregue a um fiscal único efectivo
e suplente, ou a conselho fiscal composto por três membros efectivos
e um suplente, eleitos quadrienalmente em assembleia geral, a qual de-
signará um presidente.

CAPÍTULO IV

Apreciação anual da situação da sociedade
e aplicação de resultados

ARTIGO 15.º

1 � O ano social coincide com o ano civil.
2 � Relativamente a cada ano civil, o órgão de administração ela-

borará o balanço, o relatório de gestão e as contas do exercício e a
demonstração dos resultados, os quais juntamente com o relatório sobre
o estado e a evolução dos negócios sociais e a proposta de aplicação
dos resultados serão apresentados ao órgão de fiscalização e à assem-
bleia geral.

ARTIGO 16.º

Os lucros líquidos terão a aplicação que for deliberada em assem-
bleia geral, deduzidas as verbas por lei obrigatoriamente destinadas ao
fundo de reserva.

CAPÍTULO V

Dissolução e liquidação

ARTIGO 17.º

A sociedade dissolve-se, para além dos casos previstos na lei, me-
diante deliberação da assembleia geral, pela maioria de três quartos
dos votos representativos do capital social.

ARTIGO 18.º

1 � Serão liquidatários os membros da administração que estive-
rem em exercício no momento, salvo se houver deliberação da as-
sembleia geral em sentido contrário.

2 � Depois de satisfeitos os direitos dos credores sociais, poderá o
activo restante ser partilhado em espécie pelos respectivos accionistas.

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

Está conforme o original.

23 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 2007590913

LISBOA � 3.A SECÇÃO

SOCIEDADE AGRÍCOLA QUINTA DE MATO BOM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 06392/951215; identificação de pessoa colectiva n.º 503769878;
inscrição n.º 05; número e data da apresentação: 39/021212.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi aumentado
o capital social de 124 699,47 euros para 400 000,01 euros, tendo
sido alterado parcialmente o contrato quanto aos artigos 4.º e 14.º,
n.º 1, que passaram a ter a seguinte redacção:

4.º

O capital social, integralmente realizado, é de quatrocentos mil euros
e um cêntimo, representado pelas seguintes quotas:

a) Uma quota do valor nominal de noventa e três mil quinhentos
e vinte e quatro euros e sessenta e um cêntimos pertencente, em
usufruto vitalício simultâneo e sucessivo, que se manterá integralmente
até ao falecimento do último, aos sócios António Carlos dos Santos
Fernandes Lima e Maria Manuela Loureiro Moreira Lima, e perten-
cente em nua propriedade aos sócios António Carlos Moreira Lima,
Manuel João Moreira Lima, José Miguel Moreira Lima e Maria do
Rosário Moreira Lima;

b) Uma quota do valor nominal de trinta e um mil cento e setenta e
quatro euros e oitenta e sete cêntimos, pertencente em usufruto vitalício
à sócia Maria Manuela Loureiro Moreira Lima, e que, se esta falecer
antes do sócio António Carlos dos Santos Fernandes Lima, ficará a per-
tencer a este em usufruto vitalício, e pertencente em nua propriedade
aos sócios António Carlos Moreira Lima, Manuel João Moreira Lima,
José Miguel Moreira Lima e Maria do Rosário Moreira Lima;

c) Uma quota do valor nominal de cento e trinta e sete mil seis-
centos e cinquenta euros e vinte e sete cêntimos pertencente em plena
propriedade ao sócio António Carlos dos Santos Fernandes Lima;

d) Uma quota do valor nominal de cento e trinta e sete mil seis-
centos e cinquenta euros e vinte e seis cêntimos pertencente em ple-
na propriedade à sócia Maria Manuela Loureiro Moreira Lima.

ARTIGO 14.º

1 � No caso de falecimento de sócio, a respectiva quota ou quotas
não se transmitirão aos seus sucessores, excepto se:

a) O sucessor for a sócia Maria Manuela Loureiro Moreira Lima e
ou o sócio António Carlos dos Santos Fernandes Lima;

b) A transmissão tiver lugar para descendentes em linha recta do
sócio falecido e do respectivo cônjuge;

c) Não havendo descendentes em linha recta do casamento, a trans-
missão tiver lugar, em usufruto, para o cônjuge do sócio falecido por
virtude de estipulação testamentária nesse sentido, em que este indi-
que ao mesmo tempo deixar a nua propriedade a descendentes em
linha recta de outros sócios que identifique.

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

Está conforme o original.

12 de Novembro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 2009411137

LISBOA � 4.A SECÇÃO

MANUEL FINO, SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 13 678/041015; identificação de pessoa colectiva n.º 507130952;
inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 20/041015.
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Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato:

CAPÍTULO I

Denominação, sede, objectivo e duração

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de Manuel Fino, SGPS, S. A.

ARTIGO 2.º

1 � A sede social é na Rua de Latino Coelho, 89, 5.º, freguesia de
São Sebastião da Pedreira, em Lisboa.

2 � O conselho de administração poderá, sem necessidade de con-
sentimento de outros órgãos, deslocar a sede dentro do concelho de
Lisboa, ou para concelho limítrofe deste e bem assim, criar sucursais,
agências, delegações ou outra forma de representação social, no ter-
ritório nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 3.º

O objecto da sociedade consiste na gestão de participações sociais
de outras sociedades, como forma indirecta de exercício de activida-
des económicas.

ARTIGO 4.º

A duração da sociedade é por tempo indeterminado e o seu início
conta-se a partir da escritura de constituição.

CAPÍTULO II

Capital, acções e obrigações

ARTIGO 5.º

1 � O capital social é de cem mil euros, está integralmente reali-
zado em dinheiro e representado por cem mil acções do valor nomi-
nal de um euro cada uma.

2 � As acções são ao portador eou nominativas e reciprocamente
convertíveis, excepto nos casos em que a Lei não permita conver-
são.

3 � Poderão ser emitidos títulos representativos de qualquer nú-
mero de acções.

4 � A sociedade pode amortizar acções com ou sem redução do
capital social, mediante deliberação da assembleia geral que fixará os
termos da amortização.

ARTIGO 6.º

1 � O capital social poderá ser elevado, por entradas a dinheiro,
por uma ou mais vezes, até um milhão de euros, por simples delibe-
ração do conselho de administração.

2 � Poderão ser exigidas aos accionistas prestações acessórias, até
ao dobro do capital social, mediante deliberação da assembleia geral
em que se especifiquem as condições do respectivo reembolso.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá adquirir acções próprias nos termos previstos
na lei.

ARTIGO 8.º

É permitida a emissão de obrigações nos termos das disposições
legais aplicáveis.

CAPÍTULO III

Assembleia geral, administração e fiscalização
da sociedade

ARTIGO 9.º

1 � A assembleia geral é composta pelos accionistas titulares de
um número de acções, que lhes confiram pelo menos um voto.

2 � A cada cem acções corresponderá um voto.
3 � Só poderão assistir e tomar parte nas assembleias gerais os

accionistas que façam prova, até cinco dias antes da realização da
respectiva reunião, de titularidade de um mínimo de cem acções, quer
mediante registo nos livros da sociedade, quer mediante comprovati-
vo de depósito bancário.

4 � Os accionistas com direito a voto poderão fazer-se represen-
tar nas assembleias gerais por membros do Conselho de administra-

ção da sociedade, o cônjuge, ascendente ou descendente do accionista
ou outro accionista, bastando para prova do mandato, uma simples
carta mandadeira dirigida ao presidente da mesa geral e entregue a
este até à véspera da reunião.

ARTIGO 10.º

A mesa geral é constituída por um presidente e por um secretário
eleitos de entre os accionistas ou não para um exercício de três anos.

ARTIGO 11.º

A assembleia geral reúne anualmente até ao dia 31 de Março, para
os efeitos do disposto no artigo 376.º do Código das Sociedades Co-
merciais e, fora desses casos, sempre que a lei o determine ou o con-
selho de administração, ou órgão de fiscalização o entenda conveni-
ente, ou assim o requeiram accionistas que representem, pelo menos,
10 % do capital social.

ARTIGO 12.º

A administração dos negócios e interesses sociais será exercida por
um conselho de administração, composto de três a cinco membros,
eleitos de três em três anos, sendo permitida a reeleição, por uma ou
mais vezes.

1 � O conselho de administração exercerá os mais amplos pode-
res de gerência e representará a sociedade em juízo e fora dela, activa
e passivamente.

2 � A sociedade considera-se representada e obrigada com a inter-
venção de dois dos seus administradores, salvo nos casos de mero
expediente, em que será suficiente a assinatura de um único adminis-
trador. Em qualquer caso, porém, o conselho de administração pode-
rá sempre nomear administradores-delegados e mandatários delegan-
do neles, no todo ou em parte, os seus poderes e atribuições.

3 � Qualquer administrador poderá, para cada reunião, delegar
noutro administrador o seu direito de voto, por carta dirigida ao pre-
sidente do conselho de administração.

4 � O conselho de administração, na sua primeira reunião, deverá
escolher de entre os seus membros o respectivo presidente.

5 � O conselho de administração reunirá sempre que o seu presi-
dente o convoque e só poderá deliberar estando presentes ou repre-
sentados a maioria dos seus membros.

6 � Cada um dos membros do conselho de administração caucio-
nará o exercício do seu cargo nos termos legais, excepto se a assem-
bleia geral dispensar essa caução.

7 � As remunerações dos membros do conselho de administração
serão anualmente fixadas por uma comissão de remunerações consti-
tuída por três membros eleitos trienalmente pela assembleia geral.

8 � As remunerações mencionadas no parágrafo anterior poderão
ser certas o consistir, parcialmente, numa percentagem dos lucros do
exercício; a percentagem dos lucros globalmente destinada aos admi-
nistradores não pode exceder 10 %.

ARTIGO 13.º

A fiscalização da sociedade competirá a um fiscal único que terá
um suplente, eleitos de três em três anos pela assembleia geral, os
quais têm de ser revisores oficiais de contas e não podem ser accio-
nistas.

CAPÍTULO IV

Ano social, balanço e dividendo

ARTIGO 14.º

Os lucros líquidos apurados pelo balanço serão aplicados de acordo
com o deliberado em assembleia geral que pode, por decisão de mai-
oria simples dos accionistas presentes, deliberar a não distribuição de
lucros do exercício que nos termos da lei seria distribuível.

CAPÍTULO V

Dissolução e liquidação

ARTIGO 15.º

A sociedade dissolve-se nos casos previstos na lei, devendo ser
nomeados como liquidatários três accionistas eleitos para esse efeito,
pela assembleia geral, que terão a competência definida na lei.

ARTIGO 16.º

Nos casos omissos observar-se-ão as disposições legais aplicáveis e
as deliberações que as não contrariarem.
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Disposição transitória

Órgãos sociais designados para o triénio de 2004-2006:
assembleia geral: presidente � José Manuel de Almeida Archer,

casado, residente na Rua do Noronha, 1, 1.º, em Lisboa; secretário �
Mário Franco Catarino.

Conselho de administração: presidente � o outorgante Manuel
Roseta Fino; vogais: os outorgantes José Manuel Baptista Fino e Pedro
Gonçalo de Sotto-Mayor de Andrade Santos.

Órgão de fiscalização: fiscal único efectivo: J. Monteiro e Associ-
ados � Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, n.º 169, com sede
na Rua de Augusto Macedo, 10-C, escritório 2, em Lisboa, pessoa
colectiva n.º 505013509, representado por José Manuel Carlos Mon-
teiro, revisor oficial de contas n.º 592, casado, residente em Lisboa,
na Rua de Abranches Ferrão, 4, 3.º, B; suplente: Salvador Figueiredo
Vás Lima, revisor oficial de contas n.º 543, casado, natural da Índia,
residente na Rua de Cidade de Cabinda, 32, 4.º, esquerdo, em Lisboa.

Está conforme o original.

10 de Dezembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria
Margarida Faria Moreira da Silva. 2007280663

MADRILISBOA � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 13 684/041019; identificação de pessoa colectiva
n.º 507118057; inscrição n.º 01; número e data da apresentação:
31/041019.

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

1.ª Joana Jardim Ferreira de Almeida, solteira, maior, natural de
Lisboa, freguesia de São Sebastião da Pedreira, residente na Praça de
Francisco Sá Carneiro, 7, 1.º, esquerdo, em Lisboa, portadora do bi-
lhete de identidade n.º 10804680, de 2 de Março de 2000, emitido
pelo Serviços de Identificação Civil de Lisboa, a qual outorga em re-
presentação na qualidade de procuradora da sociedade comercial por
quotas sob a firma MADRILISBOA � Construção, Compra e Venda
de Propriedades, L.da, número de identificação de pessoa colectiva
504964550, com sede na Praça do Duque de Saldanha, 1, 10.º, H,
freguesia de São Jorge de Arroios, em Lisboa, matriculada na 4.ª Sec-
ção da Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o n.º 11 163,
com o capital social de duzentos e oitenta e oito mil quatrocentos e
setenta e quatro euros, conforme verifiquei pela procuração, que ar-
quivo;

2.º José Henrique Costa Brito dos Santos, casado, natural do Porto,
freguesia de Massarelos, residente na Rua das Gáveas, 6, 2.º, em Lis-
boa, portador do bilhete de identidade n.º 3349381, de 9 de Abril de
2002, emitido pelos Serviços de Identificação Civil de Lisboa, o qual
outorga em representação na qualidade de procurador da sociedade
comercial por quotas sob a firma WOBURN � Investimentos Imo-
biliários Unipessoal, L.da, número de identificação de pessoa colecti-
va 504861417, com sede na Rua de Lisboa, 5, Edifício Horizonte,
2.º, 13-M, freguesia do Estoril.

1.º

1 � A sociedade adopta a firma MADRILISBOA � Sociedade de
Mediação Imobiliária, L.da

2 � A sociedade fica com a sua sede na Praça do Duque de Salda-
nha, 1, 10.º, A, freguesia de São Jorge de Arroios, concelho de Lis-
boa.

3 � Por simples deliberação da gerência a sede poderá ser desloca-
da dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes, bem como,
criar sucursais, agências ou outras formas de representação no terri-
tório nacional ou no estrangeiro.

2.º

O seu objecto consiste em mediação imobiliária.

3.º

O capital social, é de cinco mil euros, e está dividido em duas quo-
tas, uma quota de quatro mil setecentos e cinquenta euros, pertencen-
te à sócia MADRILISBOA � Construção, Compra e Venda de
Propriedades, L.da, e uma quota de duzentos e cinquenta euros, per-
tencente à sócia WOBURN � Investimentos Imobiliários Unipes-
soal, L.da

4.º

1 � A gerência da sociedade e sua representação, em juízo e fora
dele, activa e passivamente, será exercida pelos gerentes eleitos em
assembleia geral, sócios ou não, com ou sem remuneração, conforme
a mesma deliberar.

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

3 � Fica, desde já, nomeado gerente o não sócio João Manuel Leal
Nunes, casado, residente na Rua de André Vidal Negreiros, lote 105,
4.º, A, em Lisboa.

5.º

A sociedade poderá adquirir quotas próprias ou participar por qual-
quer forma em outras sociedades mesmo com objecto diferente do
seu e em agrupamentos complementares de empresas.

6.º

A divisão e cessão de quotas a estranhos depende do consentimen-
to prévio da sociedade, a qual terá em primeiro lugar e os sócios em
segundo, o direito de preferência.

7.º

Em caso algum a gerência poderá vincular a sociedade em actos
estranhos aos negócios sociais, designadamente, em letras de favor,
fianças e abonações.

Está conforme o original.

10 de Dezembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria
Margarida Faria Moreira da Silva. 2007281465

MULTI VACUO � SISTEMAS DE EMBALAGENS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 13 689/041021; identificação de pessoa colectiva
n.º 507113292; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 14/
041021.

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

1.ª Ana Margarida Uno dos Santos e Silva Antunes, solteira, mai-
or, natural de Lisboa, freguesia de São Sebastião da Pedreira, residente
na Rua do Dr. Eduardo Neves, 9, 7.º, em Lisboa, que outorga na qua-
lidade de procuradora e em representação de MULTIVAC, Export,
A. G., número de identificação de pessoa colectiva 980301068, soci-
edade devidamente constituída de harmonia com as leis da Suíça, com
sede em Bosch, 65, 6331, Hunenberg, Suíça, matriculada no Registo
Comercial do Cantão de Zug sob o n.º CH-1703005628-3, com o
capital social de um milhão e cem mil francos suíços, conforme procu-
ração, com a respectiva tradução, que apresentou;

2.ª Margarida Sofia Rossi Ruano Gouveia Pereira, solteira, maior,
natural dos Estados Unidos da América, residente na Rua do Dr. Eduar-
do Neves, 9, 7.º, em Lisboa, que outorga na qualidade de procuradora
e em nome de Alfred Erwin Frey, natural da Suíça, de nacionalidade
suíça, casado com Verena Frcy, no regime de comunhão de adquiri-
dos, residente em 6344 Meierskappel, Suíça, conforme procuração,
com a respectiva tradução, que apresentou.

ARTIGO 1.º

Firma e duração

A sociedade adopta a firma Multi Vacuo � Sistemas de Embala-
gens, L.da, e durará por tempo indeterminado.

ARTIGO 2.º

Sede

1 � A sociedade tem sede na Avenida do Duque d�Ávila, 119, 1.º,
esquerdo, freguesia de Sebastião Pedreira, concelho de Lisboa.

2 � A gerência pode livremente deslocar a sede da sociedade den-
tro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes, bem como criar
sucursais, agências, delegações ou outras formas de representação so-
cial no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 3.º

Objecto

A sociedade tem por objecto a venda de sistemas de embalagens e
assistência aos mesmos.
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ARTIGO 4.º

Capital social

O capital social é de cinco mil euros, integralmente realizado em
dinheiro e representado pela soma de duas quotas, uma com o valor
nominal de quatro mil e novecentos euros, pertencente à sócia Mul-
tivac Export, A. G., e a outra com o valor nominal de cem euros,
pertencente ao sócio Alfred Erwin Frey.

ARTIGO 5.º

Prestações suplementares

Mediante deliberação da assembleia geral, poderão ser exigidas aos
sócios prestações suplementares de capital, uma ou mais vezes, até
ao limite de cento e sessenta mil euros.

ARTIGO 6.º

Prestações acessórias

Caso o interesse social o justifique, podem ser exigidas aos sócios
prestações acessórias de capital, mediante contribuições em dinheiro
e ou em espécie, a título gratuito, de valor que não exceda o montan-
te global de vinte mil euros, que pode ser exigido a todos ou a algum
dos sócios, conforme vier a ser deliberado em assembleia geral.

ARTIGO 7.º

Transmissão de quotas

1 � É livre a cessão total ou parcial de quotas entre sócios.
2 � A transmissão total ou parcial de quotas a terceiros depende

do consentimento da sociedade.
3 � Na cessão de quotas a estranhos, os sócios têm direito de pre-

ferência na sua aquisição na proporção da sua participação social.
4 � A infracção do disposto nos números anteriores toma inefi-

caz, quer em relação à sociedade, quer em relação aos sócios, a trans-
missão total ou parcial da quota em questão, sem prejuízo do disposto
na alínea e) do n.º 1 do artigo 8.º

5 � Em caso de falecimento de sócio, a respectiva quota não se
transmitirá aos sucessores do falecido, devendo a sociedade amortizá-
la, adquiri-la ou fazê-la adquirir por sócio ou por terceiro; a contra-
partida da amortização ou aquisição será equivalente ao valor nomi-
nal da quota.

ARTIGO 8.º

Amortização de quotas

1 � Além do caso previsto no n.º 5 do artigo anterior, a sociedade
poderá amortizar qualquer quota nos seguintes casos:

a) Acordo com o sócio;
b) Falência do titular da quota, judicialmente declarada;
c) Penhora, arresto ou qualquer outro meio de apreensão judicial

da quota;
d) Oneração da quota sem prévio consentimento da sociedade;
e) Incumprimento pelo respectivo titular de qualquer das disposi-

ções deste pacto social, designadamente, transmissão de quota com
violação do disposto no artigo 7.º, bem como das deliberações da
assembleia geral;

2 � A contrapartida da amortização da quota será a que para a
quota resultar do último balanço aprovado à data da amortização.

ARTIGO 9.º

Gerência

1 � A sociedade é administrada e representada por dois ou mais
gerentes, eleitos e livremente exonerados por deliberação dos sócios.

2 � Os gerentes serão ou não remunerados, conforme deliberado
pela assembleia geral.

3 � Os gerentes exercerão os poderes destinados a assegurar a
gestão e a representação da sociedade, com a observância da lei e sem
prejuízo das disposições do presente contrato social, e ainda dentro
dos limites que forem estabelecidos por deliberação dos sócios.

4 � A gerência poderá constituir mandatários ou procuradores da
sociedade para a prática de determinados actos ou categorias de ac-
tos.

5 � Nos seus actos e contratos, a sociedade fica obrigada:
a) Pela assinatura conjunta de dois gerentes;
b) Pela assinatura conjunta de um gerente e um procurador da so-

ciedade no âmbito dos poderes que lhe forem conferidos.
6 � Aos gerentes fica expressamente vedado obrigar a sociedade

em actos ou contratos estranhos aos negócios sociais.

7 � Ficam desde já nomeados gerentes Diogo Oliveira Neves Tei-
xeira de Abreu, casado, residente na Avenida do Infante Santo, 72,
7.º, D, Lisboa, Alexander Kinnear Taylor, casado, residente em End
Cottage, 102 The Green, Great Cheverell, Devizes, Wiltshire, Reino
Unido, SN 10 5UY e Hans-Joachim Boekstegers, casado, residente
em Bergstr. 12, D-82131, Gauting, Alemanha.

ARTIGO 10.º

Assembleias gerais

1 � Salvo se a lei impuser forma especial, a convocação das as-
sembleias gerais será efectuada por meio de cartas registadas, dirigidas
aos sócios para os endereços constantes dos registos sociais e expedi-
das com a antecedência mínima de 15 dias.

2 � Os sócios poderão fazer-se representar, mesmo por estranhos,
na assembleia geral, seja ordinária, extraordinária ou universal, ou em
deliberações unânimes por escrito, mantendo-se válido o mandato
conferido para o efeito enquanto não for revogado.

3 � As deliberações dos sócios serão tomadas por maioria de vo-
tos.

ARTIGO 11.º

Resultados do exercício

1 � O exercício social coincide com o ano civil.
2 � As contas do exercício encerrar-se-ão com referência a 31 de

Dezembro de cada ano e serão submetidas pela gerência à apreciação
dos sócios, conjuntamente com o relatório de gestão e a proposta
sobre aplicação ou tratamento de resultados.

3 � Os lucros líquidos, depois de deduzida a percentagem para o
fundo de reserva legal, sempre que a tal houver lugar, terão o destino
que lhes for dado em assembleia geral.

4 � Os sócios poderão deliberar a distribuição antecipada dos lu-
cros.

Está conforme o original.

9 de Dezembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2007281058

MBAB � ADMINISTRAÇÃO DE BENS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 13 695/041022; identificação de pessoa colectiva
n.º 506899144; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 17/
041022.

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

1.º Francisco Paulo dos Santos Marques Bom, número de identifi-
cação fiscal 122030605, natural de Coimbra, freguesia da Sé Nova,
casado com Adelina Rosa Gaspar Marques Bom, no regime da comu-
nhão de adquiridos, residente na Avenida do Duque de Loulé, 5, 6.º,
em Lisboa.

2.º Ana Margarida Gaspar Marques Bom, número de identificação
fiscal 238730654, solteira, maior, natural de Lisboa, freguesia de
S. Sebastião da Pedreira, residente na Avenida do Duque de Loulé, 5,
6.º, em Lisboa.

3.º Gonçalo Gaspar Marques Bom, número de identificação fiscal
238730972, solteiro, maior, natural de Lisboa, freguesia de S. Sebas-
tião da Pedreira, residente na Avenida do Duque de Loulé, 5, 6.º, em
Lisboa.

4.º Nuno Filipe Marques Bom Borges Alexandrino, número de iden-
tificação fiscal 208892206, natural de Coimbra, freguesia da Sé Nova,
casado com Vera Alexandra da Cruz Magalhães Vaz Borges Alexan-
drino, no regime da comunhão de, adquiridos, residente na Avenida
Duque de Loulé, 5, 6.º, em Lisboa.

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta o tipo de sociedade comercial por quotas, a sua
firma é constituída pela denominação MBAB Administração de
Bens, L.da, e a sua sede fica instalada em Lisboa, na Avenida do Du-
que de Loulé, 5, 6.º, freguesia de São Jorge de Arroios.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem como objecto a administração de bens mobiliários
e imobiliários.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de trinta
mil euros e corresponde à soma de quatro quotas iguais do valor de
sete mil e quinhentos euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.
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ARTIGO 4.º

A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementares de
capital, até ao montante de trinta mil euros.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de quaisquer outras
sociedades, quer com o mesmo objecto, quer com objecto diferente,
em agrupamentos complementares de empresas, agrupamentos euro-
peus de interesse económico, bem como adquirir ou alienar acções,
quotas ou obrigações de outras sociedades e realizar sobre elas as ope-
rações que se mostrem convenientes aos interesses sociais.

ARTIGO 6.º

1 � A divisão e cessão de quotas entre sócios é livremente permi-
tida.

2 � A divisão e cessão, total ou parcial, de quotas a favor de es-
tranhos, depende sempre do consentimento prévio da sociedade, à
qual é reservado o direito de preferência em primeiro lugar e aos res-
tantes sócios em segundo.

ARTIGO 7.º

1 � A gerência da sociedade que não será remunerada, salvo deli-
beração unânime dos sócios, será exercida por um gerente.

2 � A sociedade considera-se validamente obrigada em todos os
actos e contratos com a assimatura de um gerente.

3 � É vedado aos gerentes obrigar a sociedade em actos e contra-
tos estranhos aos negócios sociais, tais como letras de favor, abona-
ções e actos semelhantes.

4 � Fica desde já designado gerente o sócio Nuno Filipe Marques
Bom Borges Alexandrino.

ARTIGO 8.º

1 � Para além dos casos previstos na lei, a sociedade poderá amor-
tizar qualquer quota, nos seguintes casos:

a) Falência do sócio;
b) Arresto, arrolamento, penhora ou sujeição da quota a providên-

cia judicial ou legal de qualquer espécie;
e) Partilha da quota subsequente a divórcio ou a separação de pes-

soas e bens;
d) Cedência da quota com violação do disposto no artigo 6.º dos

estatutos.
2 � A amortização de quota será feita pelo respectivo valor no-

minal.
ARTIGO 8.º

1 � Quando a lei não exigir outras formalidades, as reuniões da
assembleia geral serão convocadas por qualquer gerente, por sua ini-
ciativa ou a pedido de um sócio, por meio de cartas registadas, dirigi-
das aos sócios, com pelo menos 15 dias de antecedência.

2 � Salvo nos casos em que a lei exija maioria superior, a aprova-
ção das deliberações exigirá o voto favorável dos sócios que repre-
sentem mais de metade do capital social.

ARTIGO 9.º

Os lucros sociais, após a constituição da reserva legal, terão a apli-
cação que for deliberada em assembleia geral.

Está conforme o original.

9 de Dezembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2006577050

MOVIE�S WORLD EQUIPAMENTOS DE ALUGUER
DE VÍDEO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 13 668/041013; identificação de pessoa colectiva
n.º 507053591; inscrição n.º 01; número e data da apresentação:
11/041013.

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

1.º � Francisco Castella Carrion, natural de Barcelona, Espanha,
de nacionalidade Espanhola, casado no regime de separação de bens
com Maria Del Mar Fernandez, residente em C/Roger de Lluria,
308759 Vallirana, Barcelona, contribuinte fiscal n.º 249109611.

2.º � Javier Castella Carrion, natural de Barcelona, Espanha, de
nacionalidade Espanhola, solteiro, maior, residente em em C/Roger
de Lluria, 1 08759, Vallirana, Barcelona, contribuinte fiscal
n.º 249109514.

Documento complementar organizado nos termos do n.º 2 do ar-
tigo 74.º do Código do Notariado.

ARTIGO 1.º

Firma

A sociedade adopta a firma de Movie�s World Equipamentos de
Aluguer de Vídeo, L.da, e durará por tempo indeterminado.

ARTIGO 2.º

Sede

1 � A sociedade tem a sua sede social na Avenida 5 de Outubro,
70, 2.º, freguesia Nossa Senhora de Fátima, concelho de Lisboa, po-
dendo ser deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho li-
mítrofe, por simples deliberação da gerência.

2 � Mediante deliberação da assembleia geral, a sociedade poderá
criar sucursais, agências, delegações ou outras formas de representa-
ção social no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 3.º

Objecto

1 � Venda e instalação de máquinas dispensadoras de vídeos e DVD.
2 � Venda por grosso de filmes e jogos em formato de vídeo e

DVD.
3 � Instalação de locais destinados ao aluguer de filmes e jogos de

vídeo videoclub.
ARTIGO 4.º

Participações

A sociedade poderá livremente adquirir e alienar participações de
toda a espécie, associar-se ou interessar-se por qualquer forma e com
qualquer entidade, noutras sociedades, empresas, agrupamentos com-
plementares ou consórcios, existentes ou a constituir, seja qual for o
seu objecto, tipo e lei reguladora, bem como tomar parte e fazer-se
representar nos respectivos órgãos sociais e praticar todos actos ne-
cessários para tais fins.

ARTIGO 5.º

Capital social, suprimentos e prestações suplementares

1 � O capital social é de cinco mil euros, encontra-se integral-
mente realizado em dinheiro e corresponde à soma das seguintes quo-
tas:

a) Uma no valor nominal de dois mil e quinhentos euros perten-
cente ao sócio Francisco Castellá Carrión;

b) Outra no valor nominal de dois mil e quinhentos euros perten-
cente ao sócio Javier Castellá Carrión.

2 � Os sócios poderão fazer suprimentos à sociedade nos termos
e condições que forem fixados pela assembleia geral.

3 � Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares até
ao montante máximo de duzentos mil euros, na proporção das res-
pectivas participações no capital social.

ARTIGO 6.º

Transmissão de quotas

1 � É livre a cessão total ou parcial de quotas entre sócios.
2 � A transmissão total ou parcial de quotas a terceiros depende

do consentimento da sociedade.
3 � Na cessão de quotas a estranhos, os sócios têm direito de pre-

ferência na proporção da sua participação social.

ARTIGO 7.º

Amortização de quotas

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

a) Acordo com o sócio;
b) Falência ou insolvência do titular da quota, judicialmente decla-

rada;
c) Penhora, arresto, ou qualquer outro meio de apreensão judicial

da quota;
d) Oneração da quota sem prévio consentimento da sociedade;
e) Incumprimento pelo respectivo titular de qualquer das disposi-

ções deste pacto social, designadamente, transmissão da quota com
violação do disposto no artigo 6.º bem como das deliberações da as-
sembleia geral.

2 � A contrapartida da amortização da quota será o valor que para
a quota resultar do último balanço aprovado à data da amortização.
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ARTIGO 8.º

Obrigações

A sociedade poderá emitir obrigações ou quaisquer outros títulos
negociáveis, nos termos e sob as condições previstas na lei.

ARTIGO 9.º

Gerência

1 � A sociedade é administrada e representada por um ou mais
gerentes, eleitos e livremente exonerados por deliberação da assem-
bleia geral.

2 � Os gerentes serão ou não remunerados, conforme for delibe-
rado pela assembleia geral.

3 � Os gerentes exercerão os poderes destinados a assegurar a
gestão e a representação da sociedade, com a observância da lei e sem
prejuízo das disposições dos presentes estatutos, e ainda dentro dos
limites que forem estabelecidos pela assembleia geral.

4 � A gerência poderá constituir mandatários ou procuradores da
sociedade para prática de determinados actos ou categoria de actos.

5 � A sociedade fica vinculada nos seus actos e contratos:
a) Pela assinatura isolada de qualquer um dos seus gerentes;
b) Pela assinatura de um mandatário ou procurador no âmbito dos

poderes que lhe forem atribuídos.
6 � Aos gerentes fica expressamente vedado obrigar a sociedade

em actos ou contratos estranhos aos negócios sociais.

ARTIGO 10.º

Assembleias gerais

1 � Salvo se a lei impuser forma especial, a convocação das as-
sembleias gerais será efectuada por meio de cartas registadas, dirigidas
aos sócios para os endereços constantes dos registos sociais e expedi-
das com a antecedência mínima de 15 dias.

2 � Os sócios poderão fazer-se representar, mesmo por estranhos,
na assembleia geral, seja ordinária, extraordinária ou universal, man-
tendo-se válido o mandato conferido para o efeito enquanto não for
revogado.

3 � As deliberações dos sócios serão tomadas por maioria dos
votos, nos termos da lei.

ARTIGO 11.º

Resultados do exercício

1 � O exercício social coincide com o ano civil.
2 � As contas do exercício encerrar-se-ão com referência a 31 de

Dezembro de cada ano e serão submetidas pela gerência à apreciação
dos sócios, conjuntamente com o relatório de gestão e a proposta
sobre aplicação ou tratamento dos resultados.

3 � Após a constituição ou reintegração do fundo de reserva le-
gal, os lucros apurados em cada exercício terão a aplicação que for
decidida pelos sócios, sem sujeição a qualquer limite mínimo de distri-
buição obrigatória.

4 � Os sócios poderão deliberar a distribuição antecipada de lu-
cros.

ARTIGO 12.º

Liquidação

Dissolvida a sociedade por deliberação dos sócios, os haveres soci-
ais. tanto no que respeita ao activo como a obrigações do passivo,
serão adjudicados aos sócios na proporção das respectivas quotas no
capital social.

Disposição transitória

ARTIGO 13.º

Levantamento do capital social

O gerente nomeado fica desde já autorizado a proceder ao levanta-
mento do capital social depositado no Banco Bilbao Vizcaya Argen-
taria, para fazer face às despesas inerentes à constituição e ao início
de actividade da sociedade.

ARTIGO 14.º

Nomeação da gerência

Fica desde já nomeado Gerente o Sócio Senhor Francisco CasteIlá
Carrión, casado, residente em Cl Roger de Lluria, 3 08759 Vallirana,
Barcelona, Espanha, o qual não auferirá qualquer remuneração pelo
desempenho do cargo.

ARTIGO 15.º

Assunção pela sociedade de negócios anteriores ao registo

A sociedade, a partir desta data, assume todos os direitos e obriga-
ções decorrentes dos actos que vierem a ser praticados pela gerência,

em nome desta, no exercício normal da actividade da mesma, ficando
desde já a gerência autorizada a celebrar os negócios jurídicos que se
afigurem necessários ou convenientes à prossecução dos fins sociais,
após a escritura e antes mesmo do registo, podendo para o efeito,
constituir mandatários, nos termos e condições que forem entendidos
por convenientes.

Está conforme o original.

10 de Dezembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria
Margarida Faria Moreira da Silva. 2007279550

MIND � IT, ARQUITECTURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 13 671/041013; identificação de pessoa colectiva
n.º 507064321; inscrição n.º 01; número e data da apresentação:
20/041013.

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

1.º � Tânia Sofia Ribeiro Rodrigues, contribuinte fiscal
n.º 220419809, solteira, maior, natural da freguesia de Santo Ildefon-
so, concelho do Porto, residente na Avenida Óscar Monteiro Torres,
9, rés-do-chão, esquerdo, Lisboa, inscrita na ordem dos arquitectos,
sob o n.º 91 02;

2.º � Inês Romana Ângelo Gomes Marques, contribuinte fiscal
n.º 180687530, casado com Sérgio Gomes Guerra, no regime da sepa-
ração de bens, natural da freguesia de São Cristóvão e São Lourenço,
concelho de Lisboa, residente na Avenida Óscar Monteiro Torres,
18, 4.º, direito, em Lisboa, inscrita na ordem dos arquitectos, sob o
n.º 8977.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma, MIND � IT, Arquitectura, L.da,
tem a sua sede na Avenida Marquês de Tomar, 81, 1.º, esquerdo, fre-
guesia de Nossa Senhora de Fátima, concelho de Lisboa.

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

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto, arquitectura, engenharia e comércio
de produtos de origem portuguesa, tais como, vestuário, acessórios de
moda, artigos de decoração, papelaria e produtos alimentares.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros, e corresponde à soma de duas quotas iguais, do valor nomi-
nal de dois mil e quinhentos euros cada, pertencentes uma a cada sócio.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme
for deliberado em assembleia geral, compete aos gerentes, sócios ou
não sócios, eleitos em assembleia geral, ficando desde já ficam nome-
ados gerentes ambas as sócias.

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

ARTIGO 5.º

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

Está conforme o original.

10 de Dezembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria
Margarida Faria Moreira da Silva. 2005892084

CREAR � CLÍNICA DE RADIOLOGIA
E ESPECIALIDADES AUTÓNOMAS RELACIONADAS,

LUÍS FOUTO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 13 669/041013; identificação de pessoa colectiva
n.º 506900584; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 14/
041013.
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Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato e foi constituída por:

Luís Filipe Gaivão Lourenço de Brito Fouto, número de identifica-
ção fiscal 111918880, natural de Lisboa, freguesia do Campo Grande,
casado com Isabel Maria Quita Cardoso de Oliveira, no regime da
comunhão de adquiridos, residente na Rua de D. Estefânia, 193, 4.º,
direiro, em Lisboa, titular da cédula profissional n.º 24472 emitida
pela Ordem dos Médicos, em 19 de Novembro de 1981.

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta o tipo de sociedade comercial unipessoal por
quotas, a sua firma é constituída pela designação CREAR � Clínica
de Radiologia e Especialidades Autónomas Relacionadas, Luís Fouto,
Unipessoal, L.da, e a sua sede fica instalada na Avenida João Crisós-
tomo, 30-A, freguesia de Nossa Senhora de Fátima, concelho de Lis-
boa.

2 � Por simples deliberação da gerência, a sociedade poderá mu-
dar a sua sede para dentro do mesmo concelho ou para concelho li-
mítrofe e poderá abrir sucursais ou qualquer outra forma de represen-
tação, onde achar por conveniente.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a prestação de serviços na área de saú-
de em todas as suas vertentes, nomeadamente consultas, diagnósticos e
terapêutica, inclusive abrangendo as áreas de medicina do trabalho e
saúde pública radiologia.

ARTIGO 3.º

O capital social é de cinco mil euros, integralmente realizado em
dinheiro e é representado por uma quota do valor nominal de cinco
mil euros, pertencente ao sócio Luís Filipe Gaivão Lourenço de Brito
Fouto.

ARTIGO 4.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas, bem como no capital social de outras sociedades regula-
das ou não por leis especiais, mesmo que o objecto de tais agrupa-
mentos complementares de empresas ou sociedades não coincida, no
todo ou em parte, com aquele que a sociedade estiver a exercer, com
excepção, porém, da sua participação noutras sociedades unipessoais
por quotas.

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

1 � A gerência da sociedade incumbe a quem, sócio ou não, for
designado em assembleia geral.

2 � A gerência da sociedade será ou não remunerada, conforme
for deliberado em assembleia geral.

3 � Para representar e vincular a sociedade, em todos os seus ac-
tos contratos, é suficiente a assinatura de um gerente.

4 � A gerência da sociedade será exercida pelo sócio único Luís
Filipe Galvão Lourenço de Brito Fouto, que desde já fica nomeado
gerente.

ARTIGO 7.º

As deliberações do sócio único serão registadas em acta.

Está conforme o original.

10 de Dezembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria
Margarida Faria Moreira da Silva. 2007279606

LOURES

SNIF, REDES INFORMÁTICAS, SOCIEDADE
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 19 902/
20041020; identificação de pessoa colectiva n.º P 507076354;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 01/20041020.

Certifico que por escritura de 12 de Agosto de 2004 exarada de
fl. 117 a fl. 118 do livro n.º 265-A do 1.º Cartório Notarial de Vila
Franca de Xira foi constituída a sociedade Carlos José Santos de Leça
Faria.

1.º

1 � A sociedade adopta firma SNIF, Redes Informáticas, Socieda-
de, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Praceta Sá de Miranda, 3, 2.º,
D, em Santo António dos Cavaleiros, freguesia de Santo António dos
Cavaleiros, concelho de Loures.

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.

2.º

A sociedade tem como objecto o fornecimento e instalação de redes
e equipamentos informáticos.

3.º

O capital social integralmente subscrito e realizado é de cinco mil
euros e corresponde a uma quota de igual valor nominal pertencente
ao sócio.

4.º

O sócio poderá fazer à sociedade os suprimentos que ela carecer,
vencendo o juro legal, caso não prescinda dele.

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu.

5.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, fica a cargo
do sócio ou de não sócio, conforme for deliberado em assembleia geral,
ficando desde já nomeado gerente o sócio único.

2 � Para validamente representar e obrigar a sociedade, no caso
de gerência singular é suficiente a intervenção do gerente.

Está conforme.

12 de Novembro de 2004. � A Ajudante, Maria Madalena de Matos
Correia de Azevedo. 2007562260

MAFRA

PALCO E BANCADA � VENDA E ALUGUER
DE EQUIPAMENTO PARA ESPECTÁCULOS,

ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 03720;
identificação de pessoa colectiva n.º 506791262; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 04/20041015.

Certifico que foi registada a constituição da sociedade em epígrafe,
que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Palco e Bancada � Venda e Alu-
guer de Equipamento para Espectáculos Organização de Eventos, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Pedro da Mota, 4,
Murgeira, freguesia e concelho de Mafra.

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 comercialização, importação,
representação, exportação e aluguer de equipamentos para eventos e
espectáculos. Organização, gestão e promoção de eventos e espectá-
culos. Arrendamento de imóveis. Compra e venda de imóveis e re-
venda dos adquiridos, para esse fim. Prestação de serviços e consulto-
ria de marketing.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de doze mil e quinhentos euros encontra-se
integralmente realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas
quotas iguais do valor nominal de seis mil duzentos e cinquenta 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 deliberado.

2 � Para vincular a sociedade é suficiente a, intervenção de um
gerente.
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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 Nuno Pinheiro Henri-
ques.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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.

Conforme o original.

18 de Outubro de 2004. � A Conservadora, Maria de Lurdes
Oliveira Silva Fernandes. 2007042100

ODIVELAS

GESPENSA � APOIO EMPRESARIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 18 975;
identificação de pessoa colectiva n.º 502898240; inscrição n.º 8;
número e data da apresentação: 02/20041007.

Certifico que por escritura de 20 de Maio de 2004, exarada de fl. 125
a fl. 125 v.º do livro n.º 493-D do 11.º Cartório Notarial de Lisboa,
foi integralmente alterado o contrato que passa a ter a seguinte re-
dacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta o tipo de sociedade comercial por quotas, a sua
firma é constituída com a firma GESPENSA � Apoio Empresarial,
L.da, e a sua sede fica instalada na Rua da Pinheira, 2, loja direitta,
Famões, Odivelas.

2 � Por simples deliberação da gerência, a sociedade poderá mu-
dar a sua sede, quando o julgar conveniente aos interesses para dentro
do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, e poderá abrir sucur-
sais ou agências onde entender.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o exercício das actividades de:
1 � Contabilidade, informática e formação, assim como a impor-

tação, exportação, representação e comercialização, de produtos e
equipamentos para escritório, hotelaria, indústria de transformação e
produção electrónica;

2 � Compra e Venda de bens imóveis e revenda dos adquiridos para
esse fim.

ARTIGO 3.º

A sociedade poderá prestar serviços técnicos de administração e
gestão às empresas em que participe, bem como associar-se com ou-
tras pessoas jurídicas para, nomeadamente, formar agrupamentos
complementares de empresas, agrupamentos europeus de interesse
económicos, consórcios e associações em participação.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de cinco
mil euros, corresponde à soma de duas, quotas, uma no valor de qua-
tro mil e quinhentos euros pertencente ao sócio Daniel Pedro de
Matos Albuquerque e outra de quinhentos euros, pertencente ao sócio
António José de Matos Albuquerque.

ARTIGO 5.º

A divisão e cessão de quotas entre sócios é livremente permitida;
na cessão de quotas a estranhos tem preferência a sociedade em 1.º,
lugar e os sócios em segundo lugar.

ARTIGO 6.º

A exigibilidade de prestações suplementares depende de deliberação
dos sócios tomada por maioria simples dos votos correspondentes ao
capital social, que fixará igualmente o montante tornado exigível e o
prazo de prestação, não podendo o montante das prestações serem
superiores a dez vezes o capital social.

2 � Os sócios poderão fazer suprimentos à sociedade, cujos juros
e termos de reembolso serão fixados em assembleia geral.

ARTIGO 7.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado assembleia geral, fica a cargo do sócio Daniel Pedro de
Matos Albuquerque, que desde já fica nomeado gerente.

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

ARTIGO 8.º

Fica vedado aos gerentes praticar em nome da sociedade quaisquer
actos ou contratos estranhos aos negócios sociais, designadamente
comprometer-se em letras de favor, fianças, abonações, e outros ac-
tos semelhantes.

ARTIGO 9.º

A sociedade poderá livremente participar no capital social de ou-
tras sociedades, criar novas empresas ou participar na sua criação,
associar-se a quaisquer entidades, singulares ou colectivas, ou com estas
se agrupar ou coligar, ou colaborar com elas ou nelas tomar interesses
ou adquirir participações como sócia sob qualquer forma, nomeada-
mente em agrupamentos complementares de empresas, e mesmo que
estas sociedades empresas ou entidades, singulares ou colectivas, com
que a sociedade pretenda estabelecer quaisquer das indicadas formas de
relação, participação, associação ou coligação, ainda que tenham ob-
jecto social diferente do que a sociedade, por este contrato, esteja
exercendo, como actividades integradoras.

Está conforme o original.

8 de Outubro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria
de Oliveira Rosa Varela. 2007692589

TORRES VEDRAS

SOARES & FELICIANO � LADRILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 4547; identificação de pessoa colectiva n.º P 505842947; ins-
crição n.º 01; número e data da apresentação: 01/20041105.

Certifico que para fins de publicação, que entre António Manuel
Antunes Soares, casado com Patrícia Alexandra Francisco Soares, na
comunhão de adquiridos; e Marcelino Esteves Feliciano, casado com
Lucília Maria Gomes Marcelino Feliciano, na comunhão de adquiri-
dos, foi constituída a sociedade em epígrafe, nos termos dos artigos
seguintes:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma Soares & Feliciano � Ladrilhos, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua da Indústria, 18, na Arru-
da, freguesia de Freiria, concelho de Torres Vedras.
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3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser desloca-
da, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e, ser cri-
adas e encerradas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de
representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste, na colocação de ladrilhos, pavi-
mentos, assentamento de pedra no exterior e interior de edifícios.
Revestimento de pavimentos e de paredes.

ARTIGO 3.º

O capital social é de cinco mil euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais no
valor nominal de dois mil e quinhentos euros, cada, tituladas uma por
cada sócio.

ARTIGO 4.º

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

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

3 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.

ARTIGO 5.º

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

Está conforme.

19 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria do
Carmo Baptista de Jesus Miguel de Sousa. 2006514083

TEAMCABLE � COMÉRCIO E INSTALAÇÃO DE CABOS
ESPECIAIS, UNIPESSOAL, L.DA

(antes: TEAMCABLE � COMÉRCIO E INSTALAÇÃO
DE CABOS ESPECIAIS, L.DA)

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 4374; identificação de pessoa colectiva n.º 505594218;
averbamento n.º 2 e 06 à inscrição n.º 01; números e data das apre-
sentações: 09 e 10/12112004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram feito, os
seguintes registos:

Cessação das funções de gerentes de Rui Manuel Durão Marques e
Armando Antunes Manuel, por renúncia, em 6 de Outubro de 2004.

Alteração parcial do contrato com unificação de quotas e transfor-
mação em unipessoal, tendo em consequência sido alterados os arti-
gos 1 n.º 1, 3.º ao 7.º e eliminado o 8.º, os quais ficam com a seguinte
redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma TEAMCABLE � Comércio e
Instalação de Cabos Especiais, Unipessoal, L.da, com sede na Urbani-
zação Palhagueiras, lote 25, na Vila e freguesia de A-dos-Cunhados,
concelho de Torres Vedras.

§ único. ..........................................................................................

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de dez mil,
euros, representado por uma quota do valor nominal de dez mil euros
pertencente ao sócio único Joaquim Manuel Pinto Alexandre.

ARTIGO 4.º

Poderão ser exigidas ao sócio prestações suplementares de capital
até ao montante global correspondente ao quíntuplo do capital social.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência e representação da sociedade fica a cargo do sócio
único Joaquim Manuel Pinto Alexandre, que continua nomeado ge-
rente, com ou sem remuneração conforme vier a ser deliberado em
assembleia geral.

2 � A sociedade poderá nomear mandatários ou procuradores nos
termos e para efeitos do artigo 252.º do Código das Sociedades Co-
merciais.

3 � Para obrigar a sociedade é suficiente a intervenção de um
gerente, ou de um procurador nos termos da respectiva procuração.

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

Os lucros líquidos apurados em cada exercício, correspondentes ao
ano civil, com excepção de parte que obrigatoriamente se destina à
constituição da reserva legal, serão aplicados e ou distribuídos de acordo
com o que decidido em assembleia geral.

ARTIGO 8.º

(Eliminado.)

Foi depositado nas pasta respectiva cópia actualizada do contrato.

Está conforme.

24 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria do
Carmo Baptista de Jesus Miguel de Sousa. 2006500961

SÓDUVEL � COMÉRCIO DE COMPOSTOS
ORGÂNICOS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 4551; identificação de pessoa colectiva n.º P 507160479; ins-
crição n.º 01; número e data da apresentação: 03/20041117.

Certifico que por Luís Alberto Antunes Vieira, casado com Maria
do Céu Batista Augusto Vieira, na comunhão de adquiridos, foi cons-
tituída a sociedade em epígrafe, nos termos dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta o tipo de sociedade comercial unipessoal por
quotas e a firma SÓDUVEL � Comércio de Compostos Orgânicos,
Unipessoal, L.da

ARTIGO 2.º

A sociedade tem a sua sede na Avenida do Dr. Afonso Moura Gue-
des, 9, no lugar e freguesia de Campelos, concelho de Torres Vedras.

§ único. A sociedade por simples deliberação da gerência pode des-
locar a sua sede, dentro do mesmo concelho ou concelho limítrofe,
podendo criar ou encerrar sucursais, filiais, agências ou outras formas
de representação, no território nacional ou estrangeiro.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto o comércio por grosso de compos-
tos orgânicos e estrumes (lamas orgânicas, resíduos orgânicos, fari-
nha de carne, resíduos de animais).

ARTIGO 4.º

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado em di-
nheiro é de cinquenta mil euros, representado por uma quota de
igual valor nominal, pertencente ao sócio Luís Alberto Antunes
Vieira.

2 � O capital social é inteiramente realizado com dinheiro pró-
prio de Luís Alberto Antunes Vieira, tendo assim a natureza de bem
próprio, conforme consta de declaração que faz parte integrante des-
te documento.

3 � Ao sócio poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de cinquenta mil euros.

4 � Depende de deliberação do sócio a celebração de contratos de
suprimentos.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá, em qualquer momento, e por simples delibera-
ção da gerência, subscrever ou adquirir, alienar ou onerar, participar
no capital social de outras sociedades, ainda que com o objecto social
diferente do seu, bem como em sociedades reguladas por leis especiais
ou em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 6.º

A gerência e a representação da sociedade, com ou sem remunera-
ção, conforme deliberado em assembleia geral, será exercida pelo sócio
Luís Alberto Antunes Vieira, desde já nomeado gerente.

§ 1.º Para obrigar a sociedade é suficiente a assinatura do gerente.
§ 2.º A sociedade pode constituir mandatário mediante a outorga

de procuração adequada para o efeito.
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ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

A sociedade não se dissolve por morte ou interdição do sócio,
continuando com os herdeiros e representantes do falecido ou inter-
dito, os quais nomearão um entre eles, que a todos represente na
sociedade, enquanto a quota se mantiver indivisa.

ARTIGO 9.º

Os lucros que resultarem do balanço anual, deduzida a parte desti-
nada a reserva legal, poderão ser destinados a quaisquer reservas, fun-
dos ou provisões sem qualquer limitação ou serem distribuídos pelo
sócio se assim for deliberado em assembleia geral.

Disposição transitória

1 � A gerência fica desde já autorizada a levantar a totalidade do
capital social depositado na conta aberta em nome da sociedade, a
fim de custear as despesas de constituição e registo da sociedade, aqui-
sição de equipamento e instalação da sede social e a adquirir para esta
quaisquer bens móveis, imóveis ou direitos, mesmo antes do seu regis-
to definitivo, assumindo a sociedade todos os actos praticados pela
gerência, nesse período, logo que definitivamente matriculada.

2 � Sem prejuízo do disposto no artigo 5.º do Código das Socieda-
des Comerciais, consideram-se adquiridos e ratificados pela sociedade
direitos e obrigações emergentes de todos os negócios jurídicos que
sejam celebrados em nome da sociedade pelo gerente que a vincula.

Está conforme.

29 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria do
Carmo Baptista de Jesus Miguel de Sousa. 2006513591

GINGEIRA FRUTAS � COMÉRCIO DE FRUTAS
E PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 4551; identificação de pessoa colectiva n.º 503970611; inscri-
ção n.º 05; número e data da apresentação: 15/20011106.

Certifico que foi aumentado o capital de 44 800 euros para 50 000
euros, foi alterado o objecto, a gerência e a forma de obrigar, tendo
em consequência sido alterados os artigos 2.º, 3.º e 7.º, os quais fica-
ram com a redacção seguinte:

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste em transportes rodoviários de mercado-
rias, comercialização importação e exportação de frutas, produtos hor-
tícolas agrícolas naturais e transformados, por grosso e a retalho.

ARTIGO 3.º

O cacital social é de cinquenta mil euros, integralmente realizado
em dinheiro e corresponde à soma de três quotas, uma do valor nomi-
nal de quatro mil quatrocentos e oitenta euros, outra do valor nominal
de quarenta mil trezentos e vinte ouros e outra do valor nominal de
cinco mil e duzentos euros, todas pertencentes ao sócio Júlio José dos
Reis Vitorino.

ARTIGO 7.º

1 � A administração e representação da sociedade em juízo e fora
dele, com ou sem remuneração, será exercida por um ou mais geren-
tes, conforme vier a ser deliberado em assembleia geral.

2 � A sociedade obriga-se pela intervenção de um gerente.
3 � Fica, desde já, nomeado gerente o único sócio, Júlio José dos

Reis Vitorino.
4 � A gerência terá os mais amplos poderes para adquirir, alienar

ou onerar bens imóveis e móveis, incluindo veículos automóveis, bem
como quaisquer direitos sociais.

5 � É inteiramente vedado aos gerentes obrigar a sociedade em
negócios de favor, prestação de avales, fianças e outras garantias.

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

Está conforme o original.

25 de Janeiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Luísa Maria dos
Santos Marta. 1000040861

A CURVA DOS GRELHADOS � CHURRASCARIA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 4546; identificação de pessoa colectiva n.º P 507141911; ins-
crição n.º 01; número e data da apresentação: 07/20041104.

Certifico que por Paulo Alexandre Lopes Ricardo, divorciado, foi cons-
tituída a sociedade em epígrafe, nos termos dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma A Curva dos Grelhados � Chur-
rascaria, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede em Vale de Murta, Sobreiro Cur-
vo, freguesia de A-dos-Cunhados, concelho de Torres Vedras.

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 actividades de restauração: churrasca-
ria; catering e outras actividades similares. Panificação; pastelaria e
doçaria. Comércio de charcutaria; frutaria; bebidas e outros produtos
alimentares. Franchising.

ARTIGO 3.º

O capital social, integral mente subscrito e realizado em dinheiro,
é de vinte e cinco mil 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.

Está conforme.

19 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria do
Carmo Baptista de Jesus Miguel de Sousa. 2006513516

VILA FRANCA DE XIRA

ALVERMETAL � ESTRUTURAS METÁLICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícu-
la n.º 05554/20011217; inscrição n.º 1; número e data da apresen-
tação: 17/20011217.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe entre a infra-
-identificada que se rege pelo seguinte contrato:

Isabel Cristina Moleiro Pinto Santos Rodrigues, casada com José
Manuel Cardoso Rodrigues, na comunhão de adquiridos, Rua do Alto
do Moinho de Vento, lote 4, Bom Sucesso, Alverca do Ribatejo, Vila
Franca de Xira.

Sónia Maria Moleiro Pinto Santos, solteira, maior, Rua de José
Ferreira Tarré, 20, Arcena, Alverca do Ribatejo, Vila Franca de Xira.

1.º

A sociedade adopta a firma ALVERMETAL � Estruturas Metáli-
cas L.da, com sede na Rua de Catarina Eufémia, lote-B, 9, 6.º, frente
freguesia de Alverca do Ribatejo concelho de Vila Franca de Xira.

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

O objecto social consiste em indústria metalúrgica, e serralharia civil,
construção civil e obras públicas, aluguer de máquinas, comércio impor-
tação e exportação de equipamentos e estruturas metálicas, máquinas e
equipamentos metálicos.

3.º

O capital social, integralmente realizado em numerário é de um
milhão dois mil quatrocentos e dez escudos, representado por duas
quotas iguais no valor nominal de quinhentos e um mil duzentos e
cinco escudos, uma de cada uma da sócias.

4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, será desempenhada pelas duas sócios
desde já ficam nomeados gerentes.

§ único. Para obrigar a sociedade em todos os actos e contratos é
suficiente, a assinatura de uma gerente.

5.º

A divisão e cessão de quotas é permitida entre o sócios mas, a cessão
a estranhos carece do consentimento da sociedade, sendo reservado à
sociedade em primeiro lugar, o direito de preferência e em segundo
lugar aos sócios não cedentes.

6.º

A gerência não poderá obrigar a sociedade em letras, fianças, abo-
nações ou outros actos estranhos aos negócios sociais.

7.º

As assembleias gerais serão convocadas por meio de cartas regista-
das dirigidas aos sócios com 15 dias de antecedência sempre que a lei
não exija outra forma de convocação.

Está conforme o original.

14 de Fevereiro de 2004. � A Ajudante Principal, Alice da
Conceição da Costa Ferreira Lopes. 1000042538

PORTO
AMARANTE

RUI D. R. PIRES � SOCIEDADE, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Edifício Meia Lua, entrada B, 2.º, esquerdo, Telões, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 2361/
041022; identificação de pessoa colectiva n.º P 507095618; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 14/041022.

Certifico que Rui Duarte Rodrigues Pires, casado com Aurinda de
Fátima Diegues, na comunhão de adquiridos constituiu a sociedade em
epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Rui D. R. Pires � Sociedade, Unipes-
soal, L.da, e vai ter a sua sede no Edifício Meia Lua, entrada B, 2.º,
esquerdo, freguesia de Telões, concelho de Amarante.

2.º

O objecto da sociedade consiste na actividade de comércio a reta-
lho em estabelecimentos com predominância de produtos alimenta-
res.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros e corresponde a uma única quota do sócio Rui Duarte Ro-
drigues Pires.

4.º

A gerência social incumbe ao outorgante Rui Duarte Rodrigues Pires,
desde já nomeado gerente, vinculando-se a sociedade pela sua única
assinatura.

5.º

O sócio único fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade que sirvam a prossecução do seu objecto.

Conferida, está conforme.

10 de Novembro de 2004. � A Escriturária, Superior, Ana Nogueira
Teixeira Martins. 2007353555

CONSTRUÇÕES LUÍSA & TEIXEIRA, L.DA

Sede: Casa da Carvalhada, Freixo de Baixo, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º  2360/
041022; identificação de pessoa colectiva n.º 507113969; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 08/041022.

Certifico que Manuel António Ribeiro Teixeira, casado com Luísa
Maria Pinto Teixeira dos Reis, na comunhão de adquiridos e a refe-
rida Luísa Maria Pinto Teixeira dos Reis, constituíram a sociedade
em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Construções Luísa & Teixeira, L.da, e
vai ter a sua sede na Casa da Carvalhada, freguesia de Freixo de Bai-
xo, concelho de Amarante.

2.º

Por simples deliberação da gerência poderá, a sede social ser repre-
sentação local deslocada dentro do mesmo concelho ou para conce-
lho limítrofe, bem como serem criadas sucursais, filiais, agências ou
qualquer outra forma de representação local.

3.º

A sociedade tem por objecto a construção e reparação de edifícios
e engenharia civil.

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 quinhentos euros, pertencentes uma a cada um do sócios
Manuel António Ribeiro Teixeira e Lusa Maria Pinto Teixeira dos
Reis.

5.º

A administração e a representação da sociedade incumbem ao só-
cio Manuel António Ribeiro Teixeira, que desde já é nomeado geren-
te, vinculando-se a sociedade pela sua única assinatura.

6.º

A divisão e cessão de quotas, total, ou parcial, é livre entre os
sócios, quando a favor de estranhos fica dependente do consentimen-
to do sócio não cedente.

7.º

As assembleias gerais serão convocadas por cartas registadas dirigi-
das aos sócios, com a antecedência mínima de 15 dias.

Conferidas, estão conforme.

10 de Novembro de 2004. � A Escriturária, Superior, Ana Nogueira
Teixeira Martins. 2007353547

PETRO ESPINHEIRO � COMBUSTÍVEIS,
LUBRIFICANTES E SERVIÇOS, L.DA

Sede: Espinheiro, Várzea, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 1126/
970808; identificação de pessoa colectiva n.º 503936200;
averbamento n.º 01 à inscrição n.º 9; número e data da apresenta-
ção: 09/20050111.

Certifico que pelo averbamento n.º 01, à inscrição n.º 9, foi feito
o registo de, cessação de funções dos gerentes: Jorge Miguel Clemen-
te da Silva e João Carlos Clemente da Silva, por renúncia em 28 de
Novembro de 2004.

Conferida está conforme.

20 de Janeiro de 2005. � A Escriturária, Superior, Ana Nogueira
Teixeira Martins. 2008309452

JUSCONTAS � CONTABILIDADE, FISCALIDADE
E SERVIÇOS, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Urbanização da Devesa, lote 1, São Gonçalo, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 2366/
20041104; identificação de pessoa colectiva n.º 507155076; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 05/20041104.
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Certifico que Sónia Cristina Monteiro Pinheiro, casada com Albi-
no António Morais Ferraz, na comunhão de adquiridos, constituiu a
sociedade em epígrafe que se rege pelo seguinte contrato.

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma JUSCONTAS � Contabilidade, Fiscali-
dade e Serviços, Unipessoal L.da, fica com sede na Urbanização da
Devesa, lote 1, freguesia de São Gonçalo, concelho de Amarante, e
durará por tempo indeterminado, contando-se o seu início desde o dia
do registo definitivo deste contrato de constituição.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sede da sociedade
poderá ser deslocada dentro do concelho de Amarante ou para loca-
lidade de outro concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a prestação de contabilidade, fiscali-
dade e serviços conexos.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco mil
euros, constituindo uma única quota pertencente à sócia Sónia Cristina
Monteiro Pinheiro.

ARTIGO 4.º

A sociedade poderá adquirir quotas noutras sociedades com objecto
diferente do seu ou reguladas por lei especial, em agrupamentos com-
plementares de empresas ou agrupamentos europeus de interesse eco-
nómico, ficando-lhe, todavia, vedada a participação noutras socieda-
des unipessoais por quotas.

ARTIGO 5.º

Sempre que as necessidades de exercício social o justifiquem, fica
desde já prevista a possibilidade de o sócio único estabelecer presta-
ções suplementares de capital até ao montante global máximo de
cinquenta vezes o valor do capital social.

ARTIGO 6.º

A gerência social será exercida pelo sócio único Sónia Cristina
Monteiro Pinheiro, com ou sem remuneração conforme vier a ser
deliberado em assembleia geral.

§ 1.º Pode a sócio único designar gerentes, nos termos do
artigo 270.º-E, do Código das Sociedades Comerciais.

§ 2.º Para representar a sociedade e para a obrigar e vincular em
documentos, actos e contrato de qualquer natureza, basta a interven-
ção ou assinatura do gerente designado.

§ 3.º Fica o sócio único autorizado a negociar com a própria sociedade
em todos os seus actos a contratos estritamente necessários à prossecu-
ção do objecto social.

ARTIGO 7.º

É livre e não dependente do consentimento da sociedade para se
tornar eficaz a cessão total e parcial de quotas, mas no caso de cessão
parcial esta será feita de acordo e com as consequências previstas no
artigo 270.º-D, do Código das Sociedade Comerciais.

ARTIGO 8.º

Devem ser consignadas em acta as decisões do sócio único, relati-
vas a todos os actos para os quais, nas sociedade por quotas em regi-
me de pluralidade de sócios, a lei determine a tomada de deliberações
em assembleia geral.

ARTIGO 9.º

Disposição transitória

Nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 19.º e no arti-
go 40.º do Código das Sociedades Comerciais, fica a gerência autorizada
desde agora a celebrar quaisquer negócios relativos à aquisição e à aliena-
ção onerosa de bens para os fins compreendidos no objecto da sociedade.

Conferidas, estão conforme o original.

30 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Ana Nogueira
Teixeira Martins. 2008315266

J. B. A.� TALHOS, L.DA

Sede: Largo do Conselheiro António Cândido, sem número,
rés-do-chão, Cepelos, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 906/
950901; identificação de pessoa colectiva n.º 503519049;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 7 e inscrição n.º 12; números e
data das apresentações: 09 e 10/20040924.

Certifico que pelo averbamento n.º 1, à inscrição n.º 7, foi feito o
registo de cessação de funções do gerente António Carlos Dias
Cordeiro, por renúncia em 18 de Setembro de 2004, e pela inscrição
n.º 12, foi feito o registo de aumento de capital e alteração parcial de
pacto. Quantia do aumento: € 20 096,16, realizado em dinheiro pe-
los sócios da seguinte forma: Joaquim Gomes Ferreira, € 16 076,93,
e Augusto César Araújo Gomes: € 4019,23.

Disposições alteradas: artigos: 4.º e 6.º que ficaram com a seguinte
redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de sessen-
ta mil euros, dividido em duas quotas, uma do valor nominal de qua-
renta e oito mil euros pertencente ao sócio Joaquim Gomes Ferreira
e outra do valor nominal de doze mil euros pertencente ao sócio
Augusto César Araújo Gomes.

ARTIGO 6.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não conforme
for deliberado em assembleia geral, bem como a sua representação,
cabem aos gerentes que vierem a ser designados na mesma,
mantendo-se na gerência os sócios Joaquim Gomes Ferreira e Augus-
to César Araújo Gomes.

2 � Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contratos,
é suficiente a intervenção, de um só gerente.

3 � Em ampliação dos seus poderes normais, a gerência poderá:
a) Comprar, vender e permutar quaisquer bens móveis e imóveis;
b) Celebrar contratos de locação financeira:
c) Contrair em empréstimos ou outro tipo de financiamentos e

realizar operações de crédito que sejam permitidas por lei, prestando
as garantias exigidas pelas entidades mutuantes.

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

Conferidas, estão conforme o original.

30 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Ana Nogueira
Teixeira Martins. 2008315401

INDÚSTRIA DE URNAS ALCOPAL, L.DA

Sede: Monte, Lomba, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 2364/
041027; identificação de pessoa colectiva n.º P 507099478; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 10/041027.

Certifico que José Manuel Ferreira Moreira, solteiro, maior e Ro-
drigo José de Carvalho, casado com Maria Odília Camilo Teixeira, na
comunhão geral, constituíram a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Indústria de Urnas Alcopal, L.da, com
sede no lugar do Monte, freguesia de Lomba, concelho de Amarante.

§ 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 urnas funerárias
e outros artigos funerários.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
cinco mil euros, e está dividido em duas quotas, uma do valor nomi-
nal de mil euros, pertencente ao sócio José Manuel Ferreira Moreira,
e uma do valor nominal de quatro mil euros, pertencente ao sócio
Rodrigo José de Carvalho.

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

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência, da sociedade, remunerada ou não conforme for
deliberado em assembleia geral, será exercida por sócios ou não sóci-
os ficando desde já nomeado gerente o sócio José Manuel Ferreira
Moreira.
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2 � Para validamente representar e obrigar a sociedade, em todos
os seus actos e contratos, é suficiente a assinatura de um gerente.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

a) Por acordo coai 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

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.

Conferidas, estão conforme o original.

15 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Ana Nogueira
Teixeira Martins. 2007353636

JOSÉ MARIA DUARTE � SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Largo de Santa Luzia, entrada 1, 2.º, São Gonçalo,
Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 1169/
980128; identificação de pessoa colectiva n.º 504080199;
averbamento n.º 01 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 9; números e
datas das apresentações: 13 e 14/20041020 e 06/20041029.

Certifico que pelo averbamento n.º 01, à inscrição n.º 1, foi feito
o registo de cessação de funções do gerentes de José Maria Moreira
Duarte e Ana Maria de Carvalho Sampaio Duarte, por renúncia em 6
de Novembro de 2004. E pela inscrição n.º 9, foi feito o registo de
transformação da sociedade em sociedade unipessoal, que se rege pelo
seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma José Maria Duarte � Sociedade Uni-
pessoal, L.da, e durará por tempo indeterminado.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem a sua sede no Largo de Santa Luzia, entrada 1, 2.º,
freguesia de São Gonçalo, do concelho de Amarante.

1 � Por simples deliberação da gerência a sociedade poderá trans-
ferir a sua sede para qualquer localidade dentro do mesmo concelho
ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto a actividade de contabilidade, audito-
ria e consultador fiscal.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros que corresponde a uma única quota do sócio José Maria
Moreira Duarte.

ARTIGO 5.º

1 � A administração e gerência da sociedade e a sua representação
em juízo e fora dele, activa e passivamente, será exercida pelo sócio,
desde já nomeado gerente, com ou sem remuneração, conforme vier
a ser deliberado em assembleia geral.

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

ARTIGO 6.º

O sócio único fica autorizado a celebrar consigo mesmo os negó-
cios jurídicos que sirvam à prossecução do objecto da sociedade, nos
termos do artigo 270.º-F do Código das Sociedades Comerciais.

ARTIGO 7.º

Quando a lei não exigir outras formalidades, as reuniões da assembleia
geral serão convocadas por meio de cartas registadas dirigidas ao sócio
com 15 dias de antecedência, indicando nelas o assunto a deliberar.

Conferidas, estão conforme.

15 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Ana Nogueira
Teixeira Martins. 2007353652

SILPNEUS � COMÉRCIO DE PNEUS, L.DA

Sede: Árvores, Oliveira, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 2363/
041027; identificação de pessoa colectiva n.º P 507086333; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 08/041027.

Certifico que entre Nuno Manuel Pinto da Silva, solteiro, maior, e
Jorge Pascal Pinto da Silva, casado com Elisabete Maria Pinto Tei-
xeira, na comunhão de adquiridos, constituíram a sociedade em epí-
grafe, que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma SILPNEUS � Comércio de Pneus, L.da,
e vai ter a sua sede no lugar de Árvores, freguesia de Oliveira, conce-
lho de Amarante.

2.º

Por simples deliberação da gerência poderá, a sede social ser deslo-
cada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como
serem criadas sucursais, filiais, agências ou qualquer outra forma de
representação local.

3.º

A sociedade tem por objecto o comércio por grosso e a retalho de
pneus e sua reparação e substituição.

4.º

O capital social já realizado em dinheiro quanto a metade é de dez
mil euros, e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor nomi-
nal de cinco mil euros, pertencentes uma a cada um dos sócios Nuno
Manuel Pinto da Silva e Jorge Pascal Pinto da Silva.

5.º

A restante metade será realizada em dinheiro no prazo de um ano,
por ambos os sócios na proporção das suas quotas.

6.º

A administração e a representação da sociedade incumbe aos dois
sócios, que desde já são nomeados gerentes, vinculando-se a sociedade
pela assinatura conjunta de ambos no entanto para actos de mero
expediente basta a assinatura de qualquer um deles.

7.º

A divisão e cessão de quotas, total ou parcial, é livre entre os só-
cios, quando a favor de estranhos fica dependente do consentimento
do sócio não cedente.
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8.º

As assembleias gerais serão convocadas por cartas registadas dirigi-
das aos sócios, com a antecedência mínima de 15 dias.

Conferida, está conforme.

15 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Ana Nogueira
Teixeira Martins. 2007353610

GONDOMAR

CLÍNICA DENTÁRIA DE JOVIM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 8312/
970505; identificação de pessoa colectiva n.º 503896381; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 20/20011210.

Certifico que por acta, o capital social da sociedade em epígrafe
foi alterado de 400 000$00, para € 5000, tendo sido alterado o arti-
go 3.º que ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

 O capital social integralmente realizado em dinheiro é de cinco
mil euros dividido em duas quotas de dois mil e quinhentos euros cada,
que pertencem a cada um dos sócios Clara da Conceição Matos da
Silva e José Lopes de Sá.

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

Está conforme.

 19 de Fevereiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria José
Moura. 1000046816

MARCO DE CANAVESES

CARPIFREIXO � CARPINTARIA DO MARCO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrí-
cula n.º 02189/20050126; identificação de pessoa colectiva
n.º 507128125; número e data da apresentação: 14/20050126.

Certifico certifica que entre Belarmino António da Silva Pereira,
casado na comunhão de adquiridos com Neusa Maria Matos Montei-
ro, José Armindo da Silva Pereira, casado na comunhão de adquiridos
com Ana Maria Pereira da Silva, foi constituída a sociedade em epí-
grafe que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma CARPIFREIXO � Carpintaria do
Marco, L.da, e vai ter a sua sede na Rua do Engenheiro Adelino Amaro
da Costa, 124, freguesia de Freixo, concelho de Marco de Canaveses.

2.º

Por simples deliberação da gerência poderá a sede social ser deslo-
cada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como
serem criadas sucursais, filiais, agências ou qualquer outra forma de
representação local.

3.º

A sociedade tem por objecto a montagem, obras, carpintaria, cai-
xilharia.

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, pertencente uma a cada um dos
sócios Belarmino António da Silva Pereira e José Armindo da Silva
Pereira.

5.º

A administração e a representação da sociedade incumbem aos dois
sócios, que desde já são nomeados gerentes, vinculando-se a sociedade
pela assinatura de qualquer um deles.

6.º

A divisão e cessão de quotas, total ou parcial, é livre entre os só-
cios, quando a favor de estranhos fica dependente do consentimento
do sócio não cedente.

7.º

As Assembleias gerais serão convocadas por cartas regista dirigidas
aos sócios, com a antecedência mínima de 15 dias.

Conferida. Está conforme.

2 de Fevereiro de 2005. � A Escriturária Superior, Maria das Dores
Soares de Moura. 2007741156

CONSTRUÇÕES DO POENTE, SOCIEDADE
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrí-
cula n.º 02190/20050128; identificação de pessoa colectiva
n.º 507204700; número e data da apresentação: 20/20050128.

Certifico certifica que Adão de Jesus Mendes, casado em comunhão
geral com Emília Magalhães Pereira Mendes, constituiu a sociedade
em epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Construções do Poente, Sociedade
Unipessoal, L.da, vai ter a sua sede na Rua do Engenheiro Adelino
Amaro da Costa, 419, rés-do-chão, freguesia de Fornos, concelho de
Marco de Canaveses e constituiu-se por tempo indeterminado, a par-
tir de hoje.

2.º

Por deliberação do sócio único, a sociedade poderá deslocar livre-
mente a sede social para qualquer outro lugar, bem como criar sucur-
sais, filiais, agencias ou outras formas de representação, no território
nacional.

3.º

O seu objecto social consiste construção civil e obras publicas.

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros e corresponde a uma única quota de igual valor nominal,
pertencente ao sócio único.

5.º

A sociedade poderá exigir do sócio prestações suplementares de
capital até ao décuplo do capital social.

6.º

O sócio poderá fazer à sociedade, os suprimentos de que esta care-
cer, nas condições de pagamento e reembolso, que forem deliberadas
em assembleia geral.

7.º

A representação da sociedade, juízo e fora dele, activa ou passiva-
mente será exercida pela gerência.

§ 1.º Fica desde já nomeado gerente o sócio único Adão de Jesus
Mendes.

§ 2.º Para obrigar a sociedade é bastante a assinatura do gerente.

8.º

§ 1.º A gerência da sociedade será ou não remunerada nos termos
deliberados em assembleia geral.

§ 2.º A gerência tem a faculdade de constituir mandatários da socie-
dade para a prática de actos determinados e de acordo com o precei-
tuado no n.º 6 do artigo 252.º do Código das sociedades Comerciais.

9.º

O sócio único pode, sem necessidade de consentimento da socieda-
de, exercer, por conta própria ou alheia, actividades concorrenciais,
com as da sociedade.

10.º

O sócio único exerce as competências das assembleias gerais, po-
dendo, designadamente nomear gerentes, devendo tais decisões de
natureza igual às deliberações da assembleia geral ser registadas em
acta por ele assinadas.

11.º

O sócio único fica autorizado a celebrar com a sociedade negócios
jurídicos nos termos de artigo 270.º-F do Decreto-Lei n.º 257/96 de
31 de Dezembro.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 44 � 3 de Março de 20054744-(72)

Mais declarou que a sociedade, por intermédio da gerência, pode,
desde já, proceder ao levantamento do capital social depositado em
nome da sociedade no Banco Português de Negócios, agência de Pa-
redes, a fim de suportar as despesas com a aquisição de bens e equipa-
mento indispensáveis ao funcionamento da sociedade e ao pagamen-
to das despesas de constituição e registo da mesma.

E que não é sócio de qualquer outra a saciedade unipessoal por quotas.
Mais declara que a sociedade não e possuidora de bens imóveis.

Conferida. Está conforme.

3 de Fevereiro de 2005. � A Escriturária Superior, Maria das Dores
Soares de Moura. 2007741458

PAÇOS DE FERREIRA

MIGUEL & MICAELA � CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 01863/011211; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 35/011211.

Certifico que entre Urbana Micaela Silva Madureira, casada com
Armindo Óscar Lima Lopes, na comunhão de adquiridos, e João Mi-
guel Silva Madureira, solteiro, maior, foi constituída a sociedade epí-
grafe que se rege pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Miguel & Micaela � Confecções
L.da, e vai ter a sua sede na Travessa do Alto, da freguesia de Mode-
los, do concelho de Paços de Ferreira.

2 � A gerência poderá deslocar a sede social dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe, bem como poderá criar, trans-
ferir ou encerrar sucursais, agências, delegações ou outras formas lo-
cais de representação no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o fabrico de artigos têxteis para o lar.

ARTIGO 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 Urbana Mica-
ela Silva Madureira e João Miguel Silva Madureira.

ARTIGO 4.º

1 � A administração e representação da sociedade, remunerada ou
não conforme for deliberado em assembleia geral, fica a cargo dos
gerentes designados em assembleia geral.

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

3 � Em ampliação dos seus poderes normais, a gerência poderá:
a) Comprar e vender viaturas automóveis;
b) Tomar de arrendamento quaisquer locais, bem como alterar ou

rescindir os respectivos contratos;
c) Celebrar contratos de locação.
4 � Ficam desde já designados gerentes a sócia Urbana Micaela

Silva Madureira e João Manuel Silva Madureira.

Está conforme o original.

22 de Fevereiro de 2002. � O Conservador, Alexandre Leite
Soares. 1000045698

PORTO � 1.A SECÇÃO

ENCORE � PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 13 103/20040609; identificação de pessoa colectiva
n.º 506395111; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 29/
20041026; pasta n.º 13 103.

Certifico que por escritura de 28 de Janeiro de 2003 do 1.º Cartó-
rio Notarial de Competência Especializada de Matosinhos, foi cons-
tituída a sociedade em epígrafe entre Benvinda de Fátima Tojal Tabor-

da de Vasconcelos e Rui Mário Tojal Taborda de Vasconcelos, cujo
contrato é do seguinte teor:

Constituição de sociedade

No dia 28 de Janeiro de 2003 no 1.º Cartório Notarial de Compe-
tência Especializada de Matosinhos, perante mim a notária Laurinda
Maria Teixeira Gomes, compareceram como outorgantes Benvinda
de Fátima Tojal Taborda de Vasconcelos e Rui Mário Tojal Taborda
de Vasconcelos.

Declararam os outorgantes que constituem entre si uma sociedade
comercial por quotas, que se vai reger nos termos e condições cons-
tantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma ENCORE � Produção Audiovisu-
al, L.da, e tem a sua sede na Rua de Nossa Senhora de Fátima, 414,
freguesia de Cedofeita, concelho do Porto.

2 � A gerência, poderá transferir a sede social para qualquer outro
local do concelho em que se situa e seus limítrofes, bem como esta-
belecer sucursais, filiais, delegações em qualquer parte do território
nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na produção audiovisual e aluguer de equipa-
mentos.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de cinco mil euros, correspondente à soma
de duas quotas, uma do valor nominal de quatro mil e quinhentos euros,
pertencente ao sócio Rui Mário Tojal Taborda de Vasconcelos, e outra
no valor nominal de quinhentos euros pertencente à sócia Benvinda
de Fátima Tojal Taborda de Vasconcelos.

2 � Podem ser exigidos aos sócios prestações suplementares de
capital até ao montante de dez vezes o capital social mediante deli-
beração da assembleia geral.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade remunerada ou não conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo do sócio Rui Mário Tojal
Taborda de Vasconcelos, desde já nomeado gerente.

2 � Para validamente representar e obrigar a sociedade em todos
os seus actos e contratos é necessária a assinatura do gerente, o que,
em ampliação dos seus poderes normais de gerência, poderá comprar
e vender veículos automóveis de e para a sociedade, celebrar contra-
tos de leasing e dar ou tomar de trespasse ou arrendamento quaisquer
estabelecimentos comerciais.

O pacto social na sua redacção actualizada foi depositado na pasta
respectiva.

É o que cumpre certificar.

3 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Ana Maria
Valente da Costa Loureiro. 2004037474

PORTO � 3.A SECÇÃO

ENGAP � ENGENHARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 16 780/20041125; identificação de pessoa colectiva
n.º P 507156811; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 12/20041124.

Certifico que entre Orlando Eugénio Torres Ribeiro Rebelo, casado
com Joana Vasco Gomes da Rocha Ribeiro Rebelo, em comunhão de
adquiridos, André Paulo Esteves da Costa Parente, solteiro, maior,
Pedro Jorge Oliveira Duarte, solteiro, maior, e Rui Filipe Correia de
Paiva, casado com Alexandra Sofia Alves de Sousa Paiva, em comu-
nhão de adquiridos, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se
rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma ENGAP � Engenharia, L.da

2 � Tem a sua sede na Rua de Angeiras, 1705, freguesia de Lavra,
concelho de Matosinhos.

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 ou agências onde entenda
conveniente.
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ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em actividades de engenharia e
técnicas afins. Actividades de arquitectura, fiscalização de obras e
execução de processos de licenciamento industrial e de restauração.
Importação, exportação, representação e comercialização de electro-
domésticos.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social integralmente realizado em dinheiro é de cin-
co mil euros, e está dividido em quatro quotas iguais do valor nominal
de mil duzentos e cinquenta euros, pertencentes uma a cada um dos
sócios.

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

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral será atribuída a sócios ou não sócios,
ficando desde já nomeados gerentes todos os sócios.

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e con-
tratos são necessárias as assinaturas de dois gerentes.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

1 � 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 interdirão ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio; e
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio con-

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

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

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

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

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados depois de deduzida a que
vier a ser deliberado em assembleia geral.

Está conforme.

25 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Susana Maria
Silva Ribeiro. 2007401690

PÓVOA DE VARZIM

VELVET � COMÉRCIO DE VESTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 03568/20050105; identificação de pessoa colectiva
n.º P 507145828; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
2/5012005.

Certifico que, entre Marco António Brás da Silva Campos e mu-
lher Cláudia Isabel Oliveira Machado, foi constituída a sociedade em
epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma VELVET � Comércio de Vestuário, L.da

2.º

1 � A sociedade tem a sua a sua sede na Avenida de Mousinho de
Albuquerque, 14, na cidade, freguesia e concelho da Póvoa de Varzim.

2 � Por simples decisão da gerência, a sede social poderá ser trans-
ferida para outro local, dentro do mesmo concelho ou para concelho
limítrofe, bem como abrir filiais, sucursais ou outras formas de repre-
sentação social.

3.º

A sociedade tem por objecto o comércio e representação de vestu-
ário, calçado, carteiras bijuterias e todo o tipo de acessórios de moda,
organização de eventos e outras actividades de serviços prestados
principalmente às empresas não especificadas.

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de quinze
mil euros, dividido em duas quotas iguais do valor de sete mil e qui-
nhentos euros cada, pertencendo uma a cada um dos sócios Marco
António Brás da Silva Campos e Cláudia Isabel Oliveira Machado.

5.º

Podem ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capital
até ao montante global de dez vezes o capital social.

6.º

Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que ela ca-
recer nos termos e condições deliberados em assembleia geral.

7.º

1 � A administração e representação da sociedade ficam a cargo
de um ou mais gerente, conforme deliberado em assembleia geral, fi-
cando desde já nomeada gerente a sócia Cláudia Isabel Oliveira Ma-
chado.

2 � Para obrigar a sociedade em todos os actos e contratos é su-
ficiente a assinatura de um gerente.

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

8.º

As cessões de quotas, no todo ou em parte, são livres entre sócios;
porem, a favor de estranhos, mesmo gratuitas, carecem de prévio
consentimento da sociedade, à qual, em primeiro lugar e aos sócios
não cedentes, em segundo lugar, é conferido o direito de preferência
na cessão.

Está conforme.

12 de Janeiro de 2005. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2005332429

 ARMINDA SILVA SANTOS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 03572/20050107; identificação de pessoa colectiva
n.º P 506826210; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 5/
20050107.

Certifico que por escritura pública de 22 de Julho de 2004, outor-
gada no 1.º Cartório Notarial da Póvoa de Varzim, foi constituída
por Arminda Eusébio da Silva dos Santos, casada com Joaquim da
Torres Martins dos Santos, na comunhão de adquiridos, a sociedade
unipessoal em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato social:

ARTIGO 1.º

Firma e sede

1 � A sociedade adopta a firma de Arminda Silva Santos, Unipes-
soal, L.da

2 � A sede social é na freguesia de Amorim, concelho da Póvoa
de Varzim, na Rua do Comendador Francisco Lima Amorim, 75, loja 3.

3 � Por simples deliberação da gerência, a sede social poderá ser
transferida, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
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assim como estabelecer, transferir ou encerrar agências, filiais, sucur-
sais, delegações ou outras formas do representação.

ARTIGO 2.º

Objecto

O objecto da sociedade consiste no exercício da actividade de co-
mércio a retalho de ferragens.

ARTIGO 3.º

Participação e associação

Mediante deliberação do sócio, a sociedade pode participar no ca-
pital de outras sociedades, ainda que com objecto social diferente,
associar-se a quaisquer pessoas singulares ou colectivas ou a quaisquer
agrupamentos complementares de empresas, associações em partici-
pação ou consórcios ou entidades de natureza semelhante.

ARTIGO 4.º

Capital

O capital social é de cinco mil euros, integralmente realizado em
dinheiro, e pertence à sócia Arminda Eusébio da Silva dos Santos.

ARTIGO 5.º

Prestações suplementares de capital e suprimentos

1 � Poderá ser deliberada a exigência de prestações suplementares
de capital, e até ao limite máximo correspondente ao décuplo do seu
capital social, devendo para o efeito ser fixado o montante exigível
e o prazo de prestação.

2 � O sócio poderá fizer suprimentos à sociedade, cujos juros e
termos de reembolso, deverão ser fixados em assembleia geral.

ARTIGO 6.º

Morte ou interdição do sócio

A sociedade não se dissolve por morte ou interdição do sócio,
continuando com os seus herdeiros ou representante, devendo os
contitulares da quota nomear um de entre si que a todos represente
na sociedade enquanto a quota se mantiver indivisa.

ARTIGO 7.º

Gerência

1 � A gerência da sociedade e a sua representação, em juízo ou
fora dele, activa e passivamente, será exercida pelos gerentes nome-
ados em assembleia geral, os quais têm ou não remuneração, confor-
me deliberado pelos sócios.

2 � A sociedade obriga-se com a assinatura da gerente sócia única,
Arminda Eusébio da Silva dos Santos ou então de dois outros gerentes
em conjunto.

3 � Em ampliação dos seus poderes normais, mas com inteira
obediência ao número dois do presente artigo, a gerência poderá:

a) Confessar, desistir e transigir em juízo, bem como compro-
meter-se em árbitros;

b) Dar e tomar de trespasse;
c) Celebrar e terminar contratos de arrendamento, independente-

mente do prazo;
d) Instalar ou adquirir, manter, transferir ou encerrar estabeleci-

mentos;
e) Adquirir bens móveis e imóveis e aliená-los, permutá-los ou

obrigá-los por quaisquer actos ou contratos, ainda que se trate da
constituição de garantias reais;

f) Contrair empréstimos e assumir obrigações em nome da sociedade.

ARTIGO 8.º

Lucros

Os lucros líquidos apurados em cada exercício, observados os impe-
rativos legais na constituição do fundo de reserva legal, serão aplica-
dos conforme deliberado pelo sócio único.

ARTIGO 9.º

Decisões do sócio

Devem ser consignadas em acta as decisões do sócio único relati-
vamente a todos os actos para os quais, nas sociedades por quotas em
regime de pluralidade de sócios, a lei determine a tomada de delibera-
ção em assembleia geral.

ARTIGO 10.º

Contrato do sócio com a Sociedade Unipessoal

1 � Para prossecução do objecto social da sociedade, o sócio úni-
co fica expressamente autorizado a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade.

2 � Todos os negócios jurídicos a celebrar entre o sócio e a soci-
edade deverão ser sempre reduzidos a escrito e, nos casos previstos,
obedecer à forma legal prescrita.

Está conforme.

18 de Janeiro de 2005. � A Ajudante Principal, (Assinatura
ilegível.) 2005318540

TROFA

CONFECÇÕES CONJU, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Trofa. Matrícula n.º 5972/
040721; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 9/
20041202.

Certifico que a sociedade supra alterou o contrato quanto aos arti-
gos 4.º, n.º 2 do artigo 7.º, cuja redacção é a seguinte:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado e subscrito em dinheiro, é
de cinco mil euros e corresponde à sorna de duas quotas iguais, do
valor nominal de dois mil e quinhentos euros, pertencentes uma a
cada um dos sócios Aires Augusto dos Santos Braga e Ermelinda de
Jesus da Costa Carvalho Braga.

ARTIGO 7.º

2 � Ficam desde já designados gerentes os sócios Aires Augusto
dos Santos Braga e Ermelinda de Jesus da Costa Carvalho Braga.

6 de Dezembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Cristina Lopes
Rodrigues. 2000393985

VILA NOVA DE GAIA

CONSTRUÇÕES ANTÓNIO LUCAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 9733/20001228; identificação de pessoa colectiva
n.º 505136503; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 17/
20050118.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi alterado
o artigo 1.º, ficando com a redacção seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação Construções António Lucas,
L.da, com sede na freguesia de Serzedo, concelho de Vila Nova de Gaia,
na Rua de São Mamede de Serzedo, 1319, e durará por tempo inde-
terminado.

§ único. Por simples deliberação da gerência pode a sociedade ser
mudada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, as-
sim como proceder à criação de sucursais, filiais, delegações ou quais-
quer outras formas de representação social.

Está conforme.

28 de Janeiro de 2005. � A Segunda-Ajudante, Ana Dias do Vale.
2004102942

JOÃO VIEIRA DE PINHO � EQUIPAMENTOS
PARA REFRIGERAÇÃO E VENTILAÇÃO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 62 113/20050117; identificação de pessoa colectiva
n.º 507131355; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 15/
20050117.
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Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, cujo contra-
to é o seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma de João Vieira de Pinho � Equipamen-
tos para Refrigeração e Ventilação, Unipessoal, L.da, com sede na Rua
das Hortas, freguesia de Lever, concelho de Vila Nova de Gaia.

§ 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 no fabrico, comércio, representações,
assistência técnica e montagem de equipamentos não domésticos para
refrigeração e ventilação.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme res-
pectiva decisão, será exercida pelo sócio ou por não sócios, ficando
aquele desde já nomeado gerente.

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

ARTIGO 5.º

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

§ único. Os negócios jurídicos entre o sócio único e a sociedade
obedecem à forma legalmente prescrita e, em todos os casos, devem
observar a forma escrita.

ARTIGO 6.º

O sócio único fica autorizado a fazer prestações suplementares de
capital até ao montante global correspondente a cem vezes o capital
social.

Está conforme.

25 de Janeiro de 2005. � A Ajudante Principal, Elsa Maria Teixeira
Soares. 2004086858

ENIGMA � SISTEMAS INFORMÁTICOS
DE GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 01158/19930408; identificação de pessoa colectiva
n.º 502976772; inscrições n.os 2 e 4; números e data das apresen-
tações: 16 e 18/20050117.

Certifico que foi efectuado o aumento de capital para € 5000, cujo
montante do aumento é de € 1099,62, subscrito em dinheiro quanto
a € 908,66, pelo sócio Carlos Afonso Garcia e € 100, pela sócia Vil-
ma Aparecida de Brito, valor que reforçam às quotas que são titula-
res.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros, dividido em duas quotas, uma do valor nominal de quatro
mil e quinhentos euros, pertencente ao sócio Carlos Alberto Afonso
Garcia, e uma do valor nominal de quinhentos euros, pertencente à
sócia Mónica de Melo Rocha.

Está conforme.

26 de Janeiro de 2005. � A Segunda-Ajudante, Ana Dias do Vale.
2004102900

SEMELHE & PIMENTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 62 115/20050118; identificação de pessoa colectiva
n.º 507204212; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
20050118.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, cujao contra-
to é o seguinte:

ARTIGO 1.º

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

2 � Tem a sua sede na Rua de Eduardo Ribeiro, 679, freguesia de
Perozinho, concelho de Vila Nova de Gaia.

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 ou agências onde entenda
conveniente.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio, importação, expor-
tação, representações, assistência técnica e instalação de materiais e
equipamentos para construção civil.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
vinte mil euros, e está dividido em quatro quotas iguais do valor no-
minal de cinco mil euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

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

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, compete a 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 três gerentes, sendo sempre
obrigatória a assinatura de gerente Rui Alberto da Cruz Guimarães.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

obrigações sociais;
d) No caso de morte de sócio a quem não sucedam herdeiros 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 w clusão de um sócio;
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio consen-

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

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

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

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

ARTIGO 8.º

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

Está conforme.

25 de Janeiro de 2005. � A Ajudante Principal, Elsa Maria Teixeira
Soares. 2004086874

PRIMOBRINDE � BRINDES E PROMOÇÃO
DE IMAGEM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 60 696; identificação de pessoa colectiva n.º 503587966;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 5; números e
data das apresentações: 34 e 35/20050114.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 44 � 3 de Março de 20054744-(76)

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

ARTIGO 4.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, pertencentes cada uma delas a cada um dos sócios Maria
José Ferreira de Sousa Cardoso e Manuel António Pinto do Cunha.

ARTIGO 5.º

A administração e representação da sociedade será exercida por dois
ou mais gerentes a designar em assembleia geral, remunerados ou não,
conforme for deliberado pelos sócios.

ARTIGO 6.º

1 � Ficam, desde já designados gerentes os sócios Maria José Fer-
reira de Sousa Cardoso e Manuel António Pinto da Cunha.

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

Foi feita aos outorgantes a leitura desta escritura e a explicação do
seu conteúdo.

Mais certifica:
a) Foi designado gerente, em 30 de Junho de 2003, Manuel Antó-

nio Pinto da Cunha, residente na Rua da La Reole, 30, 3.º, direito,
frente, Oliveira do Douro, Vila Nova de Gaia. A gerente Maria José
Ferreira de Sousa Cardoso já se encontra designada;

b) Foi deslocada a sede para a Rua da Junqueira de Baixo, 129,
armazém B1, Vilar do Paraíso, Vila Nova de Gaia.

Está conforme.

2 de Fevereiro de 2005. � A Segunda-Ajudante, Ana Dias do Vale.
2004102446

PREDI-DOURO � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 44 054/19870820; identificação de pessoa colectiva
n.º 501868526; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 5;
números e data das apresentações: 27 e 28/20050114.

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

ARTIGO 1.º

 A sociedade adopta a firma Predi-Douro � Sociedade de Constru-
ções, L.da, e tem a sua sede a Rua de António Luís Gomes, 138-C,
freguesia de Mafamude, concelho de Vila Nova de Gaia.

ARTIGO 2.º

O capital social, integralmente realizado, é de noventa e nove mil
setecentos e cinquenta e nove euros e cinquenta e oito cêntimos, e
corresponde à soma de duas quotas: uma de sessenta e nove mil sete-
centos e cinquenta e nove euros e cinquenta e oito cêntimos da sócia
EDIGAIA � Imobiliária, S. A., e outra de trinta mil euros da sócia
Quinta São Salvador � Investimentos Imobiliários e Turísticos, S. A.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for delibe-
rado em assembleia geral, e a sua representação em juízo ou fora dele,
activa ou passivamente, fica afecta a José dos Santos Oliveira e José
Domingos Pereira de Oliveira, desde já nomeados gerentes.

§ único. Para obrigar validamente a sociedade é suficiente a assina-
tura de qualquer um dos gerentes.

Mais certifica:
a) Cessação de funções do gerente Júlio Teixeira Ferreira Cardoso,

em 19 de Novembro 2004, por renúncia.
b) Foram designados gerentes: José dos Santos Oliveira e José

Domingos Pereira de Oliveira, residentes na Rua do Casal de Baixo,
109, Grijó, Vila Nova de Gaia.

Data: 19 de Novembro de 2004.

Está conforme.

27 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Dias do Vale.
2004102853

ARTUR NOBRE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 37 963/19830527; identificação de pessoa colectiva
n.º 501396047; inscrições n.os 4, 8 e 9; números e data das apre-
sentações: 11, 15 e 16/20050112.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram regis-
tados os seguintes factos:

1) Foi alterado o artigo 3.º
2) Aumento de capital: montante realizado: € 2007,21.
Modalidade e forma de subscrição: em dinheiro, subscrito pelas

sócias e a acrescer às quotas de que são titulares.
Capital após o aumento: € 5000.
3) Designação de membros de órgãos sociais: Ana Salomé de Sousa

Nobre, residente na Rua do Capitão Carrilho, 158, Gulpilhares, Vila
Nova de Gaia.

Data: 18 de Outubro de 2004.
Disseram ainda as outorgantes, que em função do exposto a redac-

ção do artigo 3.º do contrato de sociedade passa a ser:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é do mon-
tante de cinco mil euros, dividido em quatro quotas iguais do valor
nominal de mil duzentos e cinquenta euros, pertencendo duas à sócia
Maria de Fátima Gomes de Sousa Nobre, uma quota à sócia Ana Sa-
lomé de Sousa Nobre e uma quota à sócia Paula Joana de Sousa No-
bre.

Está conforme.

25 de Janeiro de 2005. � A Segunda-Ajudante, Ana Dias do Vale.
2004102403

GUEDES PEREIRA & CORTE-REAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 62 118/20050118; identificação de pessoa colectiva
n.º 507228189; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 28/
20050118.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, cujao contra-
to é o seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Guedes Pereira & Corte-Real, L.da, e
tem a sua sede na Rua das Grades Verdes, 609, freguesia de Arcozelo,
concelho de Vila Nova de Gaia.

§ 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 arrendamento de imóveis, organiza-
ção de festas e eventos, actividades de catering; decoração de espaços
interior e exterior.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

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

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

ARTIGO 5.º

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

Está conforme.

25 de Janeiro de 2005. � A Ajudante Principal, Elsa Maria Teixeira
Soares. 2004086548
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FERNANDO MORGADO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 62 119/20050118; identificação de pessoa colectiva n.º 507165675;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 29/20050118.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, cujo contra-
to é o seguinte:

António Fernando Ventura Morgado, casado com Arminda Amélia
Silva Martins Morgado, no regime de comunhão de adquiridos, bilhe-
te de identidade n.º 3167098 de 19 de Novembro de 1996 emitido
pelo Serviços de Identificação Criminal de Lisboa, com o número de
contribuinte 107075580, natural de Miragaia, freguesia de Miragaia,
concelho do Porto, e residente na Rua Manuel Moreira Costa Júnior,
1050, 2.º, esquerdo, concelho de Vila Nova de Gaia, constitui a se-
guinte sociedade unipessoal por quotas:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Fernando Morgado, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Manuel Moreira Costa
Júnior, 1050, 2.º, esquerdo, freguesia de Valadares, concelho de Vila
Nova de Gaia.

3 � Por simples deliberação da gerência pode a sede ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e serem cria-
das sucursais, filiais, agências ou outra forma de representação, no
território nacional ou estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na importação, comércio, representações,
formação profissional, consultoria em produtos, equipamentos, mo-
biliário e acessórios para cabeleireiro, estética, manicure, pedicure,
perfumarias, institutos de beleza e de bem-estar, solários.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, já integralmente realizado em dinheiro, é de
cinco mil euros, representado por uma quota de igual valor nominal,
pertencente ao sócio único.

2 � Ao sócio podem ser exigidas prestações suplementares de ca-
pital até ao décuplo de capital social.

ARTIGO 4.º

A gerência e representação da sociedade pertencem ao sócio úni-
co, desde já nomeado gerente, com ou sem remuneração conforme
ele decidir.

§ único. Para obrigar a sociedade é suficiente a assinatura de um
gerente.

ARTIGO 5.º

O sócio único fica desde já 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.

Disposição transitória

A gerência fica desde já autorizada a levantar a totalidade do capi-
tal 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 móveis ou direitos, imóveis ou
direitos, mesmo antes do registo definitivo, assumindo a sociedade
todos os actos praticados pela gerência, nesse período, logo que defi-
nitivamente matriculada.

Está conforme.

25 de Janeiro de 2005. � A Ajudante Principal, Elsa Maria Teixeira
Soares. 2004086556

A PRAXE, CARTOLAS E BENGALAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 03122/19950413; identificação de pessoa colectiva
n.º 503416290; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 07/
20050118.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi alterado
o artigo 3.º e aditado o artigo 10.º

Certifico que o montante do aumento é de € 5000, subscrito em
dinheiro, na proporção das respectivas quotas pelos sócios António
Cândido da Silva Oliveira e Maria Manuela Fonseca Abrantes de Oli-
veira.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro, é de dez mil
euros e corresponde à soma de duas quotas do valor nominal de cinco
mil euros cada uma, pertencendo uma a cada um dos sócios António
Cândido da Silva Oliveira e Maria Manuela Fonseca Abrantes Oliveira.

ARTIGO 10.º

Aos sócios podem ser exigidas prestações suplementares até dez
vezes o capital social, podendo pelos mesmos sócios ser feitos à so-
ciedade os suprimentos de que esta carecer, nos termos e condições a
fixar em assembleia geral.

27 de Janeiro de 2005. � A Segunda-Ajudante, Ana Dias do Vale.
2004102489

PAZPAZES, FORMAÇÃO, PROMOÇÃO DE EVENTOS,
COMÉRCIO E TERAPÊUTICAS ALTERNATIVAS,

SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 62 112; identificação de pessoa colectiva n.º P 507061292;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 36/20050114.

Certifico que, foi constituída, a sociedade em epígrafe, cujo con-
trato se segue:

1.º

A sociedade adopta a firma Pazpazes, Formação, Promoção de
Eventos, Comércio e Terapêuticas Alternativas, Sociedade Unipesso-
al, L.da, terá a sua sede na Avenida de Gil Vicente, Quinta do Cedro,
563, 2.º, direito, frente, freguesia de Mafamude do concelho de Vila
Nova de Gaia e terá duração indeterminada.

2.º

A sociedade tem por objecto a promoção e organização de even-
tos sócio-culturais; realização de oficinas de trabalho, palestras, con-
ferências e acções de formação; terapêuticas alternativas; comercia-
lização de bens e serviços afins.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros, correspondente a uma única quota do mesmo valor perten-
cente ao sócio único, Bruno Dias Teixeira.

4.º

A sociedade poderá transformar-se em sociedade por quotas pluri--
pessoal, por deliberação do sócio único, no exercício das competên-
cias da assembleia geral, ficando desde já autorizada para esse efeitos
a divisão e cessão de quotas.

5.º

A sociedade é administrada e representada pelo sócio único, que
fica desde já nomeado gerente, sendo a gerência exercida com ou sem
remuneração, conforme for deliberado pelo sócio único no exercício
dos poderes da assembleia geral.

§ 1.º Para que a sociedade fique validamente obrigada em todos os
seus actos e contratos é bastante a intervenção do gerente.

§ 2.º O gerente ora nomeado também poderá, em ampliação dos
seus poderes normais, comprar e vender viaturas automóveis, cele-
brar quaisquer contratos de locação financeira; tomar de arrendamen-
to quaisquer locais; adquirir por trespasse estabelecimento comerciais;
e confessar, desistir e transigir em juízo.

§ 3.º É proibido ao gerente obrigar a sociedade em actos e contra-
tos estranhos ao objecto da sociedade, excepto aqueles autorizados
por estes estatutos.

6.º

O sócio único fica autorizado a celebrar com a sociedade os negó-
cios que se mostrem necessários à prossecução do objecto social.

7.º

A sociedade terá, se a assembleia geral assim o deliberar e ou se tal
se tomar necessário face ao disposto no artigo 262.º do Código das
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Sociedade Comerciais, um conselho fiscal, que será, nesse caso, com-
posto por três membros efectivos e um suplente, a eleger pela assem-
bleia geral.

Está conforme.

24 de Janeiro de 2005. � A Ajudante Principal, Elsa Maria Teixeira
Soares. 2002274223

BRISONORTE � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 02339/19940707; identificação de pessoa colectiva
n.º 503233480; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 1/
20050117.

Certifico que, foi efectuado o seguinte registo:
Mais certifica:
a) Aumento:
Artigos alterados: 3.º
Montante do aumento: 29 043,28 euros, em dinheiro, subscrito por

ambos os sócios, em partes iguais, em reforço das respectivas quotas.
Capital após o aumento: 47 000 euros.
Que, em consequência, alteram parcialmente o contrato de socie-

dade, dando nova redacção ao artigo terceiro e acrescentando-lhe um
parágrafo único, nos termos seguintes:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de quarenta e sete mil
euros, e está dividido em duas quotas iguais do valor nominal de vinte
e três mil e quinhentos euros, cada, pertencentes uma a cada um dos
sócios Manuel João Dias Moreira e Ana Isabel Alves da Silva Moreira.

§ único. Os sócios poderão deliberar, por acordo unânime de todos,
que lhes sejam exigidas prestações suplementares até ao montante
global de noventa e quatro mil euros.

Está conforme.

27 de Janeiro de 2005. � A Segunda-Ajudante, Ana Dias do Vale.
2004102861

LADRILHOGAIA � CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 10 520/20010703; identificação de pessoa colectiva
n.º 505392844; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 16/
20050118.

Certifico que, foi efectuado o seguinte registo:
Aumento:
Artigos alterados: 3.º
Montante do aumento: 105 000 euros, sendo 97 000 subscrito pela

sócia Maria de Fátima Reis Pereira Rodrigues e € 8000 pelo sócio
Agostinho da Silva Rodrigues, que acrescem ao valor das respectivas
quotas.

Capital após o aumento: 110 000 euros.
Que em consequência do aumento e não só, alteram o contrato

social, quanto ao artigo terceiro, que passa a ter a seguinte redacção:

3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
cento e dez mil euros e corresponde à soma de duas quotas, sendo
uma de dez mil euros do sócio Agostinho da Silva Rodrigues e uma de
cem mil euros da sócia Maria de Fátima Reis Pereira Rodrigues.

2 � Podem ser exigidas aos sócios, na proporção das respectivas
quotas, prestações suplementares de capital até ao montante global
de cento e cinquenta mil euros.

Está conforme.

28 de Janeiro de 2005. � A Segunda-Ajudante, Ana Dias do Vale.
2004102934

FREIXOMÉDIA � COMÉRCIO DE INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 37 963/19830527; identificação de pessoa colectiva
n.º 501396047; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 5;
números e data das apresentações: 12 e 13/20050118.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram alte-
rados os artigos: 3.º e n.os 3 e 4 do 5.º com a seguinte redacção:

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 do valor
nominal de quatro mil oitocentos e setenta e cinco euros, pertencen-
te ao sócio Rui Manuel Perreira Costa, uma do valor nominal de cento
e vinte e cinco euros, pertencente ao sócio Adelino Manuel Tavares
Ribeiro.

ARTIGO 5.º

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio Rui Manuel Pereira
Costa.

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

Informo ainda que cessou de funções de gerente Paulo José Silva
Lopes, por renúncia em 17 de Novembro de 2004.

Está conforme.

28 de Janeiro de 2005. � A Segunda-Ajudante, Ana Dias do Vale.
2004102926

CARDOSO & SAMPAIO � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 03171/19950505; identificação de pessoa colectiva
n.º 503417629; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 5;
números e data das apresentações: 21 e 23/20050114.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram alte-
rados os artigos: 1.º, 3.º e 4.º com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Cardoso & Sampaio � Construções,
L.da, e tem a sua sede na Rua de António Luís Gomes, 138-C, fregue-
sia de Mafamude, concelho de Vila Nova de Gaia.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de quatrocentos e cin-
quenta mil euros, e corresponde à soma de duas quotas iguais de du-
zentos e vinte e cinco mil euros cada, uma de cada uma das sócias,
Quinta S. Salvador � Investimentos Imobiliários e Turísticos, S. A, e
EDIGAIA � Imobiliária, S. A.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for delibe-
rado em; assembleia geral, e a sua representação em juízo ou fora
dele, activa ou passivamente, fica afecta a José dos Santos Oliveira e
José Domingos Pereira de Oliveira, desde à nomeados gerentes.

§ único. Para obrigar validamente a sociedade é suficiente a assina-
tura de qualquer um dos gerentes.

Informo ainda que cessou de funções de gerentes Manuel Fernan-
des Sampaio, e Júlio Teixeira Ferreira Cardoso, por renúncia, em 18
de Novembro de 2004, e designados gerentes: José dos Santos Olivei-
ra, e José Domingos Pereira de Oliveira, ambos residentes na Rua de
Casal de Baixo, 109, Grijó, Vila Nova de Gaia.

Está conforme.

26 de Janeiro de 2005. � A Segunda-Ajudante, Ana Dias do Vale.
2004102829

PASGOM � ARTIGOS PARA O LAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 60 977/20030625; identificação de pessoa colectiva
n.º 504836510; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 8/
20050118.

Certifico que, foi efectuado o seguinte registo, cujo contrato se
segue:

Aumento:
Artigos alterados: 2.º e 3.º
Montante do aumento: 125 060,10 euros, em dinheiro, subscrito

por ambos os sócios na proporção das quotas e a acrescer às mesmas.
Capital após o aumento: 150 000 euros.
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Em consequência destes actos, alteram os artigos 2.º e 3.º do pacto
social, que ficam com a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio por grosso de diversos
artigos para o lar, importação e exportação.

ARTIGO 3.º

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

Adverti os outorgantes da obrigatoriedade do registo destes actos
na competente Conservatória no prazo de três meses.

Está conforme.

27 de Janeiro de 2005. � A Segunda-Ajudante, Ana Dias do Vale.
2004102896

SANTARÉM
MAÇÃO

FLORISTA FLOR DO VENTO � COMÉRCIO DE FLORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mação. Matrícula n.º 239/
011129; identificação de pessoa colectiva n.º P 505763109; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 02/011129.

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

Constituição de sociedade

No dia 22 de Novembro do ano 2001, neste Cartório Notarial de
Sardoal, perante mim, Maria de Fátima Ferreira Serralha, segunda
ajudante em exercício do mesmo Cartório, por se encontrar vago o
lugar de Notário, compareceram como outorgantes:

1.º Vasco Miguel Abreu Martins, contribuinte fiscal n.º 185558038,
titular do bilhete de identidade n.º 7610994 de 8 de Maio de 1997
emitido pelos Serviços de Identificação Civil de Santarém, casado com
Maria Rosa Bonito Nunes Martins sob o regime da comunhão de
adquiridos, natural da freguesia de Souto, concelho de Abrantes onde
reside.

2.º Luísa Natália de Jesus Nunes, contribuinte fiscal n.º 229053483,
titular do bilhete de identidade n.º 10935267 de 14 de Outubro de
1998 emitido pelos Serviços de Identificação Civil de Santarém, sol-
teira, maior, natural da freguesia de Abrantes (São João), concelho de
Abrantes, residente no lugar e freguesia de Carvalhal, concelho de
Abrantes.

Verifiquei a identidade dos outorgantes por exibição dos respecti-
vos bilhetes de identidade.

E pelos outorgantes foi dito:
Que pela presente escritura constituem entre si uma sociedade co-

mercial por quotas, que se regerá pelas disposições constantes dos
artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Florista Flor do Vento � Comércio de
Flores, L.da, e tem a sua sede na freguesia e concelho de Mação.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio a retalho de flores, plan-
tas e sementes para jardim.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de cinco
mil euros que corresponde a um milhão dois mil quatrocentos e dez
escudos, dividido em duas quotas iguais, do valor nominal de dois mil
e quinhentos euros ou quinhentos e um mil duzentos e cinco escudos,
pertencendo uma a cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

É livre a cessão de quotas entre os sócios, estando dependentes da
autorização da sociedade a cessão a terceiros, tendo esta e aos sócios,
respectivamente, direito de preferência.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade, dispensada de caução e remunerada ou não,
conforme for deliberado em assembleia geral, fica a cargo da sócia,
Luísa Natália de Jesus Nunes, desde já nomeada gerente, sendo sufici-
ente a sua assinatura, para obrigar a sociedade.

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

Por deliberação da maioria dos votos, representativos de todo o
capital social, poderão ser exigidas prestações suplementares até ao
montante global igual a vinte vezes o capital social.

Está conforme o original.

2 de Janeiro de 2002. � O Conservador, (Assinatura ilegível.)
1000042973

OURÉM

OLIVALADRILHOS � APLICAÇÃO DE LADRILHOS,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Travessa de Nossa Senhora da Guia, 4, Mossomodia,
Olival, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 02693;
identificação de pessoa colectiva n.º 506881776; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 14/20041122.

Certifico que Paulo Manuel da Silva Pereira, solteiro, maior, natu-
ral da freguesia de Olival, concelho de Ourém, onde reside no lugar
Mossomodia, na Travessa de Nossa Senhora da Guia, 4, contribuinte
fiscal n.º 207283184, constitui uma sociedade unipessoal por quotas,
com a firma OLIVALADRILHOS � Aplicação de Ladrilhos, Unipes-
soal, L.da, pessoa colectiva P506881776, actividade 45430, com sede
na Travessa de Nossa Senhora da Guia, 4, no lugar de Mossomodia,
freguesia de Olival, concelho de Ourém, com o capital social de cinco
mil euros, a qual se regerá pelo pacto social, elaborado nos termos do
n.º 2 do artigo 64.º do Código do Notariado.

Documento complementar elaborado nos termos do n.º 2 do arti-
go 64.º do Código do Notariado, composto pelos seguintes artigos:

1.º

A sociedade adopta a firma, OLIVALADRILHOS � Aplicação de
Ladrilhos, Unipessoal, L.da

2.º

A sociedade tem a sua sede na Travessa de Nossa Senhora da Guia,
4, no lugar de Mossomodia, freguesia de Olival, concelho de Ourém.

3.º

A sociedade tem como objecto: prestação de serviços relacionados
com a construção civil. Aplicação de ladrilhos.

4.º

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

5.º

1 � A administração e gerência da sociedade, com ou sem remu-
neração, conforme for decidido pelo sócio único, incumbirá a quem
vier a ser nomeado por aquele mesmo sócio único.

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

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio único.

6.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras 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.
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7.º

Fica desde já autorizada a celebração de quaisquer negócios jurídi-
cos entre a sociedade e o sócio único, contanto que os mesmos sir-
vam para a prossecução do objecto social daquela sociedade.

Disposição transitória

A sociedade poderá entrar imediatamente em actividade, ficando a
gerência autorizada a celebrar quaisquer negócios jurídicos em nome
daquela sociedade, negócios que a mesma assumirá logo que definitiva-
mente matriculada, podendo, designadamente, adquirir equipamentos e
veículos automóveis, incluindo por contratos leasing, comprar e tomar
de arrendamento imóveis, contrair quaisquer empréstimos e prestar todas
as garantias exigidas para os mesmos, ficando a gerência ainda autori-
zada a levantar, no todo ou em parte, o capital social depositado em
nome da sociedade, para pagar os encargos respeitantes àqueles negó-
cios, bem como os respeitantes à constituição e registo da sociedade.

Conferido, está conforme.

10 de Dezembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 2006970038

FATIPARQUES � PARQUES DE NEGÓCIOS OURÉM/
FÁTIMA, S. A.

Sede: Centro de Negócios de Ourém, Nossa Senhora
da Piedade, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 02687;
identificação de pessoa colectiva n.º 506930572; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 10/20041015.

Certifico que, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos estatutos seguintes:

CAPÍTULO I

Denominação, sede e objecto duração

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma de FATIPARQUES � Parques de Negó-
cios Ourém/Fátima, S. A.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sua sede social no Centro de Negócios de
Ourém, freguesia de Nossa Senhora da Piedade e concelho de Ourém.

2 � Por simples resolução do conselho de administração poderá a
sede ser deslocada dentro do mesmo concelho.

3 � O conselho de administração poderá instalar todos e quaisquer
estabelecimentos, fábricas, sucursais e agências ou encerrá-los e
transferi-los, sempre que isso não prejudique as obrigações derivadas
de licenças ou concessões que explore.

ARTIGO 3.º

O objecto social consiste na construção, gestão e exploração de par-
ques de negócios de Ourém, Fátima, nomeadamente: assegurar a respec-
tiva instalação; assegurar a construção e o funcionamento regular das
infra-estruturas, dos serviços comuns às empresas instaladas; fiscalizar a
instalação e a actividade exercida pelas empresas instaladas; assegurar a
cedência ou a alienação dos terrenos ou dos edifícios destinados à insta-
lação de empresas.

ARTIGO 4.º

A sociedade pode participar em sociedades com objecto diferente
do referido no número anterior, em sociedades reguladas por lei espe-
cial, em agrupamentos complementares de empresas e em agrupamen-
tos europeus de interesse económico.

ARTIGO 5.º

A duração da sociedade é por tempo indeterminado.

CAPÍTULO II

Do capital social

ARTIGO 6.º

1 � O capital social é de quinhentos mil euros e está dividido em
cem mil acções com o valor nominal de cinco euros cada uma, subs-
crito pelos seguintes accionistas:

a) Abel Pinto Marques, com duas mil acções, no valor de dez mil euros;

b) BINDOPOR, L.da, com mil acções, no valor de cinco mil euros;
c) Câmara Municipal de Ourém, com vinte e cinco mil acções, no

valor de cento e vinte e cinco mil euros;
d) Construções Aquino & Rodrigues, S. A, com cinco mil acções,

no valor de vinte e cinco mil euros;
e) EUROMOLDING � Madeiras, L.da, com duas mil acções, no

valor de dez mil euros;
f) IMOCOM � Parques de Negócios, S. A, com cinco mil acções,

no valor de vinte e cinco mil euros;
g) INTERTELHA � Indústria de Coberturas Autoportantes, L.da,

com cinco mil acções, no valor de vinte e cinco mil euros;
h) J. Justino das Neves, S. A, com duas mil acções, no valor de dez

mil euros;
i) João Lopes da Silva, com quatro mil acções, no valor de vinte

mil euros;
j) Lena Engenharia e Construções, S. A, com vinte e cinco mil

acções, no valor de cento e vinte e cinco mil euros;
l) NERSANT � Associação Empresarial da Região de Santarém,

com onze mil acções, no valor de cinquenta e cinco mil euros;
m) NOC � Construções, L.da, com mil acções, no valor de cinco

mil euros;
n) Ramiro Neves Vieira, com duas mil acções, no valor de dez mil

euros;
o) SOPROI � SGPS, L.da, com oito mil acções, no valor de qua-

renta mil euros;
p) VIGOBLOCO � Pré-fabricados, S. A, com duas mil acções, no

valor de dez mil euros.
2 � O capital subscrito foi realizado por todos os accionistas,

apenas em trinta por cento, correspondente ao montante de cento e
trinta e oito mil euros, da seguinte forma:

a) Abel Pinto Marques, três mil euros;
b) BINDOPOR, L.da, mil e quinhentos euros;
c) Câmara Municipal de Ourém, trinta e sete mil e quinhentos euros;
d) Construções Aquino & Rodrigues, S. A, sete mil e quinhentos euros;
e) EUROMOLDING � Madeiras, L.da, três mil euros;
f) IMOCOM � Parques de Negócios, S. A, sete mil e quinhentos euros;
g) INTERTELHA � Indústria de Coberturas Autoportantes, L.da,

sete mil e quinhentos euros;
h) J. Justino das Neves, S. A, três mil euros;
i) João Lopes da Silva, seis mil euros;
j) Lena Engenharia e Construções, S. A, trinta e sete mil e qui-

nhentos euros;
l) NERSANT � Associação Empresarial da Região de Santarém,

dezasseis mil e quinhentos euros;
m) NOC � Construções, L.da, mil e quinhentos euros;
n) Ramiro Neves Vieira, três mil euros;
o) VIGOBLOCO � Pré-fabricados, S. A, três mil euros.
Os restantes trezentos e vinte e dois mil euros ser realizados no

prazo máximo de dois anos.
A accionista SOPROI � SGPS, L.da, que já realizou a totalidade do

capital subscrito, através da entrada em espécie dos seguintes bens:
1) Prédio rústico, sito em Boleiros, freguesia de Fátima, concelho

de Ourém, descrito na Conservatória do Registo Predial de Ourém,
sob o n.º 2851 e inscrito na matriz sob o artigo 21790;

2) Rústico, no sítio de FETEIRA � Boleiros, descrito na Conser-
vatória do Registo Predial aludida sob o n.º 2103 e inscrito na matriz
sob o artigo 21776.

3) Rústico no sítio de PREZA � Maxieira, descrito na mesma
Conservatória sob o n.º 2244 e inscrito na matriz sob o artigo 21789.

4) Rústico � no sítio de Ladeira do Azambujo � Talho da Ser-
ra � Boleiros � descrito na Conservatória do Registo Predial referi-
do sob o n.º 1791 e inscrito na matriz sob o artigo 22398.

5) Rústico � no sítio de Feteira � Boleiros � descrito na Con-
servatória aludida sob o n.º 1790 e inscrito na matriz sob os artigos
21 774 e 21809.

6) Rústico � no sítio de Feteira � descrito na mesma Conserva-
tória sob o número 5439 e inscrito na matriz sob o artigo 21 777.

7) Rústico sito em Feteiras � descrito na Conservatória referida
sob o n.º 994 e inscrito na matriz sob o artigo 21 807.

8) Rústico � sito em Feteiros � descrito na dita Conservatória
sob o n.º 995 e inscrito na matriz sob o artigo 21 808.

9) Rústico no sítio de Feteira � descrito na mesma Conservatória
sob o n.º 8028 e inscrito na matriz sob o artigo 21 788.

10) Rústico, no sítio de Joguinho � Boleiros, descrito na Conser-
vatória do Registo Predial aludida sob o n.º 5440 e inscrito na matriz
sob o artigo 24 317.

ARTIGO 7.º

1 � As acções são nominativas.
2 � Pode haver títulos de uma, cinco, dez, vinte, cinquenta, cem,

quinhentas, mil, dez mil e cem mil, quinhentas mil acções, e respec-
tivos múltiplos.
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3 � Os títulos definitivos, assim como os provisórios, terão nú-
mero de ordem e as assinaturas de dois administradores, que poderão
ser de chancela, e devem satisfazer os demais requisitos legais.

4 � Ficam a cargo dos accionistas as despesas de conversão e trans-
missão de títulos.

5 � A sociedade pode, mediante autorização da assembleia geral,
emitir acções preferenciais sem voto.

6 � As acções poderão ser escriturais.

ARTIGO 8.º

1 � Qualquer transmissão de acções para terceiro que não seja já
accionista da sociedade só produz efeitos em relação à sociedade se
tiver sido respeitado o direito de preferência dos restantes accionis-
tas, tal como se consagra neste artigo.

2 � O accionista que pretenda proceder à alienação de acções de-
verá comunicar ao conselho de administração para informação de
todos os accionistas, o número de acções a alienar, a identidade do
transmissário, a respectiva contrapartida e todas as demais condições
do negócio.

3 � O exercício da preferência far-se-á mediante comunicação ao
transmitente, a enviar no prazo de 15 dias, de que conste o número
de acções pretendidas a quantidade de que o preferente seja já titular.

4 � Caso o número de acções objecto do exercício do direito de
preferência, nos termos do número anterior, seja inferior ao número
de acções a alienar, o transmitente poderá proceder à projectada ali-
enação de acções, a qual deverá ocorrer nos 30 dias subsequentes ao
termo do prazo referido no número anterior, sob pena de se tomar
necessário novo exercício da preferência.

5 � Caso o número de acções a alienar seja insuficiente para sa-
tisfazer todas as intenções de aquisição, proceder-se-á do modo seguinte:

Serão atribuídas, em primeiro lugar, a cada interessado um número
de acções proporcional à percentagem das acções por este detidas na
totalidade dos títulos desta categoria, excluídos apenas os do transmi-
tente, ou a quantidade inferior pretendida;

Em segundo lugar, as acções não adjudicadas, nos termos do núme-
ro anterior, serão atribuídas aos accionistas cujas propostas de aquisi-
ção não tenham sido já satisfeitas, efectuando-se, sendo caso disso,
rateio que tenha em conta a percentagem das acções detidas por cada
um no conjunto das acções dessa categoria propriedade dos partici-
pantes nessa divisão ou a quantidade desejada por cada accionista, se
for inferior;

6 � Em caso de transmissão a título gratuito, a preferência será
exercida pelo valor contabilístico que para as acções resultar do últi-
mo balanço aprovado.

7 � As comunicações previstas no número dois e três deste artigo
serão feitas por carta regista 3a para os domicílios dos respectivos
destinatários, tal como consta do livro de registo de acções.

8 � Serão entregues cópias das comunicações pelas quais é exerci-
do o direito de preferência, a sede da sociedade, em envelope fecha-
do, procedendo-se à abertura em reunião do Conselho de Administra-
ção, findo o prazo para o exercício do direito de preferência.

9 � O conselho de administração recusará o averbamento do re-
gisto da transmissão de acções efectuada com desrespeito pelo esta-
belecido neste artigo.

10 � O disposto no presente artigo é aplicável à constituição ou
transmissão do usufruto de acções, aplicando-se, sempre que tal se
mostre necessário para cálculo do valor do usufruto, as regras do Código
do Imposto Municipal sobre as transmissões onerosas de imóveis.

ARTIGO 9.º

A prova perante a sociedade da titularidade de acções será feita
nos termos da lei.

ARTIGO 10.º

A sociedade poderá adquirir e deter as suas próprias acções nos
termos da lei.

CAPÍTULO III

Dos conselhos de administração e fiscal

ARTIGO 11.º

1 � A presente sociedade e administrada e representada por um
conselho de administração, composto por três, cinco ou sete mem-
bros, eleitos pela assembleia geral por um período máximo de três
anos.

2 � O conselho de administração tem os mais amplos poderes
atribuídos por lei, incluindo os de deliberar sobre:

a) Aquisição, alienação e oneração de bens imóveis;
b) aumentos do capital social, por entradas em dinheiro, até ao

montante máximo de quatro milhões e quinhentos mil euros.

3 � O conselho de administração escolhe de entre os seus mem-
bros um presidente.

ARTIGO 12.º

Antes de entrar no exercício das suas funções, cada um dos mem-
bros do conselho de administração caucionará a sua gerência, em
conformidade, com a lei e o que for determinado pela assembleia geral,
a qual fim irá a caução no mínimo legal, podendo, contudo, dispensá-la.

ARTIGO 13.º

1 � O conselho de administração reúne pelo menos uma vez em
cada mês a convocação do presidente ou de dois outros administrado-
res.

2 � Consideram-se devidamente convocados os administradores,
quanto às reuniões ordinárias, quando estas se realizem regularmente
em dias previamente determinados; quanto às demais, a convocação
será feita por escrito considerando-se, no entanto, sempre convoca-
dos os que tiverem assistido à reunião em que, na sua presença, hajam
sido fixados dia e hora para nova reunião.

3 � O estipulado no número anterior não invalida as deliberações
do conselho de administração quando, embora não tenha havido con-
vocação para a reunião, todos os seus membros tenham estado pre-
sentes na mesma.

ARTIGO 14.º

1 � A validade das deliberações do conselho depende da presença
pessoal e efectiva da maioria dos seus membros.

2 � As resoluções são tomadas por maioria absoluta de votos.
3 � De cada reunião deve ser 1avrada acta no 1ivro respectivo,

assinada por todos os que nela tenham participado.
4 � Serão assinadas por dois administradores as cópias das actas

destinadas a fins judiciais ou outros.

ARTIGO 15.º

1 � O conselho de administração poderá delegar num administra-
dor ou numa comissão executiva, formada por um número ímpar de
administradores, a gestão corrente da sociedade.

2 � A deliberação do conselho deverá fixar os limites da delega-
ção.

ARTIGO 16.º

A sociedade fica obrigada:
a) Pelas assinaturas de dois administradores;
b) Pela assinatura de um administrador, acompanhada da assinatu-

ra de qualquer procurador constituído pelo conselho de administração
para esse efeito;

c) Pela assinatura de um ou mais procuradores nos termos e limites
do mandato conferido ao abrigo de deliberação do conselho de admi-
nistração.

ARTIGO 17.º

Os administradores terão direito a uma remuneração mensal, que
será fixada anualmente por uma comissão de remunerações, compos-
ta por três accionistas eleitos pela assembleia geral.

ARTIGO 18.º

A fiscalização dos negócios da sociedade incumbe, nos termos da
lei, a um órgão de fiscalização composto por um conselho fiscal ou
fiscal único, eleito por um período máximo de três anos.

ARTIGO 19.º

A sociedade pode, nos termos da lei, ter um secretário efectivo e
um secretário suplente.

ARTIGO 20.º

Os membros do conselho de administração, do órgão de fiscaliza-
ção e secretário podem sempre ser reeleitos.

CAPÍTULO IV

Da assembleia geral

ARTIGO 21.º

A mesa da assembleia geral compõe-se de um presidente e de dois
secretários eleitos por um período máximo de três anos, de entre
accionistas ou outras pessoas, sendo permitida a reeleição.

ARTIGO 22.º

1 � Só podem tomar parte nas assembleias gerais e exercer o di-
reito de voto os accionistas que possuírem um mínimo de duzentas
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acções, podendo, todavia, os accionistas possuidores de menor nú-
mero agrupar-se de forma a completarem pelo menos aquele mínimo
e fazer-se representar por um dos agrupados.

2 � Nas assembleias gerais devem estar presentes os administra-
dores e os membros do órgão de fiscalização.

3 � Não podem assistir os obrigacionistas sem direito de voto,
excepto sendo membros da mesa, da administração e do órgão de fis-
calização, sem prejuízo do disposto no número seguinte.

4 � Podem estar presentes os representantes comuns de obrigaci-
onistas, designadamente nos termos dos artigos 357.º e seguintes do
Código das Sociedades Comerciais.

ARTIGO 23.º

As assembleias gerais podem ser convocadas por carta registada,
fax ou por publicação, com a antecedência legal.

ARTIGO 24.º

1 � As pessoas com direito a participar na assembleia geral po-
dem fazer-se representar por um membro do conselho de administra-
ção, ou pelo seu cônjuge, ascendente ou descendente ou por outro
accionista.

2 � É admissível o mandato por procuração particular ou simples
carta dirigida ao presidente da assembleia. Havendo dúvida sobre a
veracidade das assinaturas basta que seja confirmada pela mesa da
assembleia geral.

ARTIGO 25.º

Cada duzentas acções dão direito a um voto.

ARTIGO 26.º

1 � As votações poderão ser feitas por sinais convencionais indi-
cados pela presidência, quando contra tal forma de votar não recla-
mem, pelo menos, três accionistas.

2 � No caso de haver reclamação a votação será nominal.
3 � Quando se trate de eleições e de outras deliberações relativas

a pessoas certas e determinadas a votação realizar-se-á por escrutínio
secreto.

ARTIGO 27.º

Sem prejuízo do disposto na lei, a assembleia geral pode deliberar
em primeira convocação por maioria simples, qualquer que seja o
número de accionistas presentes ou representados.

ARTIGO 28.º

1 � As actas das sessões da assembleia geral são assinadas pela mesa.
2 � Os nomes dos accionistas presentes e representados devem

constar de lista, que será as�finada pelos assistentes e se considera
parte integrante da acta.

3 � Sempre que seja possível serão as actas aprovadas na própria
sessão.

CAPÍTULO V

Dos exercícios sociais, lucros líquidos, reservas
e dividendos

ARTIGO 29.º

O exercício social coincide com o ano civil.

ARTIGO 30.º

1 � Os resultados líquidos da Sociedade serão aplicados, em pri-
meiro lugar, na constituição ou reintegração da reserva legal; o rema-
nescente terá a aplicação que a assembleia geral determinar.

2 � A parte a distribuir como dividendo pode ser inferior a meta-
de do lucro que poderia ser distribuível aos accionistas nos termos da
lei.

ARTIGO 31.º

Pode o conselho de administração no decurso de qualquer exercício
distribuir por conta do dividendo, quantias que possam ou devam ser
distribuíveis, observadas as disposições da lei.

CAPÍTULO VI

Das obrigações

ARTIGO 32.º

É permitida a emissão de obrigações nos termos da lei.

CAPÍTULO VII

Da dissolução e liquidação da sociedade

ARTIGO 33.º

A sociedade dissolve-se nos casos e termos legais.

ARTIGO 34.º

A liquidação da sociedade reger-se-á pelas disposições da lei e pelas
deliberações da assembleia geral.

CAPÍTULO VIII

Disposições gerais

ARTIGO 35.º

Podem ser eleitos para os conselho de administração e órgão de
fiscalização, sociedades e outras pessoas colectivas. Para o efectivo
desempenho desses cargos devem ás pessoas colectivas eleitas nome-
ar pessoas singulares que exercerão o cargo em nome próprio.

ARTIGO 36.º

Os funcionários da administração directa ou indirecta do Estado,
das regiões Autónomas e das Autarquias Locais, bem como os seus
empregados, quadros ou administradores de empresas públicas ou pri-
vadas, podem ser requisitados para desempenhar funções na sociedade
em regime de comissão de serviço, com garantia do seu lugar de ori-
gem e dos direi os nele adquiridos, considerando-se o período da co-
missão como tempo de serviço prestado nos quadros de que prove-
nham, suportando a sociedade as despesas inerentes.

CAPÍTULO IX

Disposições transitórias

ARTIGO 37.º

O primeiro exercício finda em 31 de Dezembro de 2004.

ARTIGO 38.º

Nos termos da alínea b) do n.º 4 do artigo 277.º do Código das
Sociedades Comerciais, os administradores ficam autorizados a proce-
der ao levantamento da conta da sociedade das quantias destinadas ao
pagamento das despesas com a constituição da sociedade, e às desti-
nadas à aquisição de meios e pagamento de prestações de serviços
necessários ao início da actividade social, incluindo o pagamento do
preço de prédios para a sociedade.

ARTIGO 39.º

Ficam desde já nomeados os membros dos corpos sociais para o
triénio 2004-2006, dispensando-se desde já o conselho de adminis-
tração de caução.

Mesa da assembleia geral: presidente � BINDOPOR, Indústria e
Comércio Internacional, L.da, com sede em Penegardos, Nossa Se-
nhora da Piedade, Ourém, representada por José Luís de Seabra Costa
Rodrigues, casado, residente em Quinta do Brejo, Rua de 25 Abril, 15
Ourém; secretário � Acácio António de Seabra Baptista, casado,
residente em edifício Infante, Avenida de D. João II, lote 1.16.05,
13.º-A Lisboa: secretário � J. Justino das Neves, S. A, com sede em
Lugar de Cova da Iria, Fátima, representada por António dos Santos
Vieira, casado, residente na Rua do Rosário, 128, Fátima.

Conselho fiscal: presidente � EUROMOLDING � Madeiras, L.da,
com sede em Zona Industrial de Ourém, Quinta dos Frades, lote 5,
Seiça, Ourém, representada por Mário Jorge Cordeiro Abreu, casado,
residente na Rua Nossa Senhora do Amparo Melroeira, Ourém; mem-
bro efectivo � ESAC � Espírito Santo e Associados, Sociedade de
Revisores Oficiais de Contas, S. A., com sede na Avenida dos Estados
Unidos da América, 97, 6.º, direito, Lisboa, representada por Dr.
António Pedro Valente da Silva Coelho, casado, residente na Aveni-
da dos Estados Unidos da América, 97, 6.º, direito, Lisboa; João Lo-
pes da Silva, casado, residente na Avenida de D. Nuno Álvares Perei-
ra, 86, Ourém; suplente � Luís Filipe Gonçalves da Cruz, revisor oficial
de contas, casado, residente na Avenida dos Estados Unidos da Amé-
rica, 97, 6.º, direito, Lisboa.

Conselho de administração: presidente � Município de Ourém, com
sede em Ourém, representada pelo seu presidente da Câmara, Davide
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Pereira Catarino, casado, residente na Rua das Cerejeiras, Bairro Nossa
Senhora das Misericordiosas, Ourém; Lena Engenharia e Construções,
S. A, com sede na Quinta da Sardinha, Leiria, representada por Antó-
nio Barroca Rodrigues, casado, residente em Santa Catarina da Serra,
Leiria; José Eduardo Marcelino de Carvalho, casado, residente em Vila
Chã de Ourique, Cartaxo; SOPROI � Sociedade Gestora de Participa-
ções Sociais, L.da, com sede na Rua de Capitão Mouzinho de Albu-
querque, 56, 1.º, esquerdo, Leiria, representada por António Augusto
do Espírito Santo Soares, casado, residente na Rua Escultor Luís Fer-
nandes, 6, Capuchos, Leiria; Construções Aquino & Rodrigues, S. A,
com sede em Vale, Nossa Senhora da Piedade, Ourém, representada
por Abílio Pedro Faria Aquino, casado, residente em Seiça, concelho
de Ourém.

Relatório nos termos do artigo 28.º do Código
das Sociedades Comerciais

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

28.º do Código das Sociedades Comerciais relativamente à entrega por
SOPROI � Sociedade Gestora de Participações Sociais, L.da, com sede
na Rua de Capitão Mouzinho de Albuquerque, 56, 1.º, esquerdo, Lei-
ria, com o número de identificação de pessoa colectiva 503355283,
de bens no valor de € 481 650 para realização de 8000 acções a subs-
crever no capital da sociedade a constituir, FÁTIPARQUES � Par-
ques de Negócios Ourém/Fátima, S. A., com o valor nominal de
€ 40 0000 e com a contrapartida de € 441 650 a pagar pela sociedade.

2 � A entrada em espécie consiste na entrega dos bens que a se-
guir se descrevem:

Prédio rústico, sito em Boleiros, freguesia de Fátima, concelho de
Ourém, constituído de cerrado de terra de semeadura com oliveiras e
mato � 4500 m2, descrito na Conservatória do Registo Predial de
Ourém, sob o n.º 02.851.

Prédio rústico, sito em Feteira � Boleiros, freguesia de Fátima,
concelho de Ourém, constituído de cerrado com oliveiras � 2400 m2,
descrito na Conservatória do Registo Predial de Ourém, sob o
n.º 02.103.

Prédio rústico, sito em Preza � Maxieira, freguesia de Fátima,
concelho de Ourém, constituído de cerrado de terra de semeadura com
oliveiras, mato e pinhal � 9000 m2, descrito na Conservatória do
Registo Predial de Ourém, sob o n.º 02.244.

Prédio rústico, sito em Ladeira Da Azambuja � Telho Da Serra �
 Boleiros, freguesia de Fátima, concelho de Ourém, constituído de terra
com mato � 5100 m2, descrito na Conservatória do Registo Predial
de Ourém, sob o n.º 01.791.

Prédio rústico, sito de Feteira � Boleiros, freguesia de Fátima,
concelho de Ourém, constituído de terra de semeadura e mato � 4250
m2, descrito na Conservatória do Registo Predial de Ourém, sob o n.º
01.790.

Prédio rústico, sito em Feteira, freguesia de Fátima, concelho de
Ourém, constituído de terra de semeadura com oliveiras, mato e pi-
nhal � 13 200 m2, descrito na Conservatória do Registo Predial de
Ourém, sob o n.º 05.439.

Prédio rústico, sito em Feteira, freguesia de Fátima, concelho de
Ourém, constituído de terra com mato � 7860 m2, descrito na Con-
servatória do Registo Predial de Ourém, sob o n.4 00994.

Prédio rústico, sito em Feteiros, freguesia de Fátima, concelho de
Ourém, constituído de terra com mato � 8920 m2, descrito na Con-
servatória do Registo Predial de Ourém, sob o n.º 00995.

Prédio rústico, sito em Feteira, freguesia de Fátima, concelho de
Ourém, constituído de terra de semeadura com oliveiras, pinheiros e
mato � 16 100 m2, descrito na Conservatória do Registo Predial de
Ourém, sob o n.º 08.028.

Prédio rústico, sito em Joguinho � Boleiros, freguesia de Fátima,
concelho de Ourém, constituído de terra de pedregueira � 25 000 m2,
descrito na Conservatória do Registo Predial de Ourém, sob o n.º
05.440.

3 � Os bens foram por nós avaliados em € 481 650, de acordo
com o seu preço de mercado.

Responsabilidades.
4 � É de nossa responsabilidade, razoabilidade da avaliação dos bens

e a declaração de que o valor encontrado é suficiente para a realiza-
ção de capital pretendida.

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

Técnicas e Directrizes de Revisão/Auditoria da Ordem dos Revisores
Oficiais de Contas, designadamente a Directriz de Revisão/Auditoria
(DRA) 841 � Verificação das entradas em espécie para realização de
capital das sociedades, as quais exigem que o mesmo seja planeado e
executado com o objectivo de obter um grau de segurança aceitável
sobre se os valores das entradas atingem ou não o valor nominal das

acções atribuídas aos sócios que efectuaram tais entradas, acrescido da
contrapartida a pagar pela sociedade. Para tanto, o referido trabalho
incluiu:

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

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

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

encontrados atingem o valor nominal das acções atribuídas ao sócio
que efectua tal entrada, acrescido da contrapartida a pagar pela soci-
edade.

Conferido, está conforme.

5 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 2006953397

TORRES NOVAS

AROMATORRES � PERFUMARIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Novas. Matrícula
n.º 01811; identificação de pessoa colectiva n.º 505720728; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 06/011011.

Certifico que entre José da Piedade Amaral e mulher, Maria Carlo-
ta Cristo Spínola Ramos Amaral, casados na comunhão geral, resi-
dentes na Avenida de Santo António, 16, Tercena, Barcarena, Oei-
ras, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo contrato
seguinte:

1.º

A sociedade adopta a firma AROMATORRES � Perfumarias, L.da,
vai ter a sua sede na Avenida de Sá Carneiro, lote 5, loja 2, freguesia
de Santa Maria, concelho de Torres Novas.

2.º

A sociedade tem por objecto: comércio de perfumes, produtos de
beleza, actividade esteticista, manicure, pedicure e todas aquelas que
destas sejam complementares e acessórias.

3.º

O capital social integralmente subscrito e 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 cada pertencendo uma a cada
um dos sócios José da Piedade Amaral e Maria Carlota Cristo Spínola
Ramos Amaral.

4.º

Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que ela ca-
recer, nas condições deliberadas em assembleia geral.

5.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for delibe-
rado em assembleia geral, compete à actual sócia Maria Carlota Cris-
to Spínola Ramos Amaral, que desde já fica nomeada gerente.

§ único. Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contra-
tos é suficiente a assinatura da gerente nomeada.

6.º

A sociedade pode amortizar as quotas sem consentimento dos res-
pectivos titulares nos casos de as respectivas quotas serem objecto de
arrolamento, 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 prévio e expresso consentimento da sociedade, bem
como se os respectivos titulares forem julgados falidos ou insolven-
tes.

Conferida, está conforme.

18 de Fevereiro de 2002. � O Segundo-Ajudante, José Eduardo
da Costa Patriarca. 1000042752
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SETÚBAL
SEIXAL

IDEALIMPA 2 � SOCIEDADE DE LIMPEZAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 7759/
041020; inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 03/
041020.

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

Contrato de sociedade

No dia 11 de Novembro de 1999, no 2.º Cartório Notarial do Bar-
reiro, perante mim, Luísa Maria Martinho de Almeida Antunes de
Sousa, respectiva notária, compareceram como outorgantes, Francis-
co José da Silva, natural de Bouro (Santa Maria), Amares, e mulher,
Josefina Maria dos Santos Cortegaça Silva, casados no regime da co-
munhão de adquiridos, residentes na Rua do Desembargador, 52, Casal
do Marco, Paio Pires, Seixal.

São contribuintes fiscais n.os 118530224 e 135768365.
Verifiquei a identidade dos outorgantes pelos bilhetes de identidade

n.os 6507398, de 17 de Fevereiro de 1998, e 5071486, de 13 de Fe-
vereiro de 1997, dos Serviços de Identificação Civil de Lisboa.

Por ambos foi dito:
Que por esta escritura constituem entre si uma sociedade comercial

por quotas, nos termos dos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma IDEALIMPA 2 � Sociedade de
Limpezas, L.da, tem sede na Rua do Desembargador, 52, Casal do
Marco, freguesia de Paio Pires, concelho do Seixal.

2.º

A sociedade tens por objecto serviços de limpeza de espelhos, vi-
dros e toldos; limpezas gerais e industriais.

3.º

O capital social é de um milhão dois mil e quatrocentos e dez es-
cudos, equivalente a cinco mil euros, dividido em duas quotas iguais,
no valor nominal de quinhentos e um mil e duzentos e cinco escudos,
equivalente a mil duzentos e cinquenta euros cada, pertencentes uma
a cada um dos sócios.

§ único. Os sócios realizaram 50 % do capital social, realizando o
restante no prazo de seis meses.

4.º

1 � A gerência pertence ao sócio, Francisco José da Silva, desde
já designado gerente.

2 � Para obrigar a sociedade é suficiente a assinatura do gerente.

5.º

A cessão de quotas entre os sócios, é livremente permitida, porém,
a estranhos depende do consentimento da sociedade.

Averbamento n.º 1.
Para os devidos efeitos se declara que a quota de cada sócio corres-

ponde a dois mil e quinhentos euros e não a mil duzentos e cinquenta
euros, simples erro de escrita, revelado pelo contexto do acto.

30 de Setembro de 2004. � A Notária, (Assinatura ilegível.)

Está conforme o original.

22 de Novembro de 2004. � A Funcionária, (Assinatura ilegível.)
2004694289

SINES

ANTÓNIO JACINTO RAMOS DA SILVA � UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Zona Industrial Ligeira, 2, Rua H, lote 223 e 224, Sines

Conservatória do Registo Comercial de Sines. Matrícula n.º 00913/
041021; identificação de pessoa colectiva n.º 507129253; número
e data da apresentação: 05/041021.

Certifico que, por escritura de 21 de Outubro de 2004, lavrada no
Cartório Notarial do Centro de Formalidades de Empresas de Setúbal,
foi constituída a sociedade em epígrafe por António Jacinto Ramos
da Silva, que se regerá nos termos constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma António Jacinto Ramos da Sil-
va � Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Zona Industrial Ligeira, 2, Rua H,
lotes 223 e 224, freguesia e concelho de Sines.

3 � Por decisão da gerência pode a sede ser deslocada dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe e serem criadas sucur-
sais, filiais, agências ou outras formas locais de representação, no
território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a actividade de pintor de 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 perten-
cente ao sócio único.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade pertence ao sócio único ou a não
sócios, ficando aquele desde já nomeado gerente, com ou sem remu-
neração, conforme o mesmo decidir.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

26 de Novembro de 2004. � A Ajudante, em exercício, Maria Irene
Alonso Tielas Rodrigues. 2007723794

MOLDURA VIVA � COMÉRCIO DE MOLDURAS, L.DA

Sede: Rua de Gomes Freire, 3, rés-do-chão, Sines

Conservatória do Registo Comercial de Sines. Matrícula n.º 00915/
041105; identificação de pessoa colectiva n.º 507142128; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 10/041105.

Certifico que, por escritura de 5 de Novembro de 2004, lavrada no
Cartório Notarial do Centro de Formalidades de Empresas de Setúbal,
foi constituída a sociedade em epígrafe entre Micael Alexandre da
Silva Raposo e Marisa de Jesus Rodrigues Póvoas, que se regerá nos
termos constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Moldura Viva � Comércio de
Molduras, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Gomes Freire, 3, rés-do-
-chão, freguesia e concelho de Sines.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio de molduras, obras de
arte e acessórios de pintura. Restauração de obras de arte.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
cinco mil euros e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor
nominal de dois mil e quinhentos euros, pertencente uma a cada um
dos sócios.
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2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global igual ao capital social.

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

ARTIGO 4.º

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

2 � Para a sociedade ficar obrigada é necessária a intervenção
conjunta de dois gerentes.

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

4 � Ficam desde já nomeados gerentes ambos os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

Falecendo um sócio, a respectiva quota não se transmitirá aos res-
pectivos sucessores, devendo a sociedade amortizá-la ou fazê-la adquirir
por sócio ou terceiro.

ARTIGO 8.º

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

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

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

as obrigações sociais;
d) No caso de morte de sócio, na situação prevista no artigo ante-

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

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

sentimento da sociedade, tomado por maioria simples, em assembleia
geral.

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

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

ARTIGO 9.º

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

27 de Novembro de 2004. � A Ajudante, em exercício, Maria Irene
Alonso Tielas Rodrigues. 2007723751

VIANA DO CASTELO
VALENÇA

IMOGALAICA � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Sede: lugar de Seara, lote 14, freguesia de Valença, Valença

Conservatória do Registo Comercial de Valença. Matrícula n.º 1070;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 05/041202.

Certifico que foi registado um contrato de sociedade celebrado entre
José Francisco Portas Arosa e mulher, Maria Teresa Acuña Ribadulla,
casados na comunhão de adquiridos, cujo pacto social é o seguinte:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma IMOGALAICA � Investimentos
Imobiliários, L.da, com sede no lugar de Seara, lote 14, freguesia e
concelho de Valença.

2 � Por simples deliberação da gerência a sede poderá ser desloca-
da dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes.

3 � A gerência poderá criar sucursais, filiais, agências ou outras
formas legais de representação, onde e quando o julgar conveniente.

2.º

A sociedade tem por objecto a gestão de sociedades comerciais,
promoção imobiliária, compra, venda e revenda de imóveis para qual-
quer tipo de destino, construção civil e obras públicas, urbanizações,
comercialização, produção, exportação e importação de produtos e
mercadorias destinados à construção civil, arrendamento de imóveis,
instalações de electricidade, pichelaria e redes telefónicas.

3.º

O capital social, subscrito e realizado em dinheiro é de doze mil
euros, correspondente à soma de duas quotas de valor nominal de seis
mil euros, pertencentes uma a cada um dos sócios José Francisco
Portas Arosa e Maria Teresa Acuña Ribadulla.

4.º

1 � Poderão ser feitos suprimentos à sociedade nas condições a
acordar em assembleia geral.

2 � Poderão igualmente ser exigidas aos sócios prestações suple-
mentares até ao dobro do capital social.

5.º

1 � A gerência e administração da sociedade, remunerada ou não,
conforme for deliberado em assembleia geral, será exercida por um
ou mais gerentes, que podem ser escolhidos de entre estranhos à so-
ciedade e serão eleitos em assembleia geral.

2 � Desde já ficam nomeados gerentes ambos os sócios José Fran-
cisco Portas Arosa e Maria Teresa Acuña Ribadulla.

3 � Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contratos
é suficiente a intervenção de um gerente.

4 � A sociedade e a gerência poderão nomear mandatários ou
procuradores para a prática de determinados actos.

5 � É expressamente proibido aos gerentes obrigar a sociedade em
actos e contratos estranhos aos negócios sociais, designadamente em
letras de favor, fianças, abonações ou em quaisquer actos semelhan-
tes.

6.º

1 � A divisão e cessão de quotas, é livre entre os sócios que terão
sempre o direito de preferência em relação a estranhos.

2 � O sócio que pretenda ceder a sua quota a terceiros, dará co-
nhecimento por escrito à sociedade e aos demais sócios nos termos
da pretendida cessão, identificando o cessionário, o preço e demais
condições de pagamento da mesma, a fim de poder obter o consenti-
mento da sociedade e dos sócios para aquela cessão e de proporcionar
o direito de preferência estatuído no número anterior.

3 � Autorizada a cessão pela assembleia geral da sociedade, os
demais sócios têm, sob pena de caducidade, o prazo de 15 dias para
exercer o direito de preferência.

7.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos casos seguin-
tes:

a) Com o consentimento do seu titular;
b) Se o respectivo titular a ceder em infracção ao disposto na cláu-

sula 6.ª;
c) Quando a quota for arrestada, arrolada, penhorada ou em geral,

apreendida judicial ou administrativamente;
d) Se o seu titular, durante dois anos consecutivos, não compare-

cer ou não se fizer representar em nenhuma assembleia geral.
2 � A contrapartida da amortização, no caso previsto na alínea b)

do n.º 1, será igual ao valor que resultar do último balanço.
3 � A quota amortizada figurará no balanço como tal e posterior-

mente, por deliberação dos sócios poderão em sua substituição, ser
criadas uma ou várias quotas destinadas a ser alienadas a um ou alguns
sócios ou a terceiros.

Está conforme o original.

13 de Dezembro de 2004. � A Conservadora, Lígia Maria Mendes
Carneiro. 2007118009
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BIOCALOR � AQUECIMENTO POR BIOMASSA, L.DA

Sede: Edifício Miguel Dantas, loja 5, Avenida de Miguel Dantas,
freguesia de Valença, Valença

Conservatória do Registo Comercial de Valença. Matrícula n.º 1069;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 03/041202.

Certifico que foi registado um contrato de sociedade celebrado entre
Lorenzo Alfaya Rodriguez, casado com Cármen Maria Rebollar Veja,
na separação de bens, e Manuel Júlio dos Santos, casado com Maria
Olívia Guerra Alves da Costa Santos, na comunhão geral, cujo pacto
social é o seguinte:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma BIOCALOR � Aquecimento por
Biomassa, L.da, com sede no Edifício Miguel Dantas, loja 5, Avenida
de Miguel Dantas, freguesia e concelho de Valença.

2 � Por simples deliberação da gerência a sede poderá ser desloca-
da dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes.

3 � A gerência poderá criar sucursais, filiais, agências ou outras
formas legais de representação, onde e quando o julgar conveniente.

2.º

A sociedade tem por objecto o comércio a retalho, por grosso,
importação, exportação, intermediação na compra e venda, instala-
ção, manutenção de todo o tipo de máquinas para a indústria, agro-
-pecuária, sistemas de aquecimento e climatização para todo o tipo
de infra-estruturas. Aquecimento por biomassa.

3.º

O capital social, subscrito e realizado em dinheiro é de seis mil
euros, correspondente à soma de duas quotas, uma de valor nominal
de três mil e seiscentos euros, pertencente ao sócio Lorenzo Alfaya
Rodriguez, e outra de valor nominal de dois mil e quatrocentos euros
pertencente ao sócio Manuel Júlio dos Santos.

4.º

1 � Poderão ser feitos suprimentos à sociedade nas condições a
acordar em assembleia geral.

2 � Poderão igualmente ser exigidas aos sócios prestações suple-
mentares até ao quíntuplo do capital social.

5.º

1 � A gerência e administração da sociedade, remunerada ou não,
conforme for deliberado em assembleia geral, será exercida por um
ou mais gerentes, que podem ser escolhidos de entre estranhos à so-
ciedade e serão eleitos em assembleia geral.

2 � Desde já ficam nomeados gerentes os sócio Lorenzo Alfaya
Rodriguez e Manuel Júlio dos Santos.

3 � Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contratos
é suficiente a intervenção de um gerente.

4 � A sociedade e a gerência poderão nomear mandatários ou
procuradores para a prática de determinados actos.

5 � É expressamente proibido aos gerentes obrigar a sociedade em
actos e contratos estranhos aos negócios sociais, designadamente em
letras de favor, fianças, abonações ou em quaisquer actos semelhan-
tes.

6.º

1 � A divisão e cessão de quotas, é livre entre os sócios que terão
sempre o direito de preferência em relação a estranhos.

2 � O sócio que pretenda ceder a sua quota a terceiros, dará co-
nhecimento por escrito à sociedade e aos demais sócios nos termos
da pretendida cessão, identificando o cessionário, o preço e demais
condições de pagamento da mesma, a fim de poder obter o consenti-
mento da sociedade e dos sócios para aquela cessão e de proporcionar
o direito de preferência estatuído no número anterior.

3 � Autorizada a cessão pela assembleia geral da sociedade, os
demais sócios têm, sob pena de caducidade, o prazo de 15 dias para
exercer o direito de preferência.

7.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos casos seguin-
tes:

a) Com o consentimento do seu titular;
b) Se o respectivo titular a ceder em infracção ao disposto na cláu-

sula 6.ª;
c) Quando a quota for arrestada, arrolada, penhorada ou em geral,

apreendida judicial ou administrativamente;

d) Se o seu titular, durante dois anos consecutivos, não compare-
cer ou não se fizer representar em nenhuma assembleia geral.

2 � A contrapartida da amortização, no caso previsto na alínea b)
do n.º 1, será igual ao valor que resultar do último balanço.

3 � A quota amortizada figurará no balanço como tal e posterior-
mente, por deliberação dos sócios poderão em sua substituição, ser
criadas uma ou várias quotas destinadas a ser alienadas a um ou alguns
sócios ou a terceiros.

Está conforme o original.

13 de Dezembro de 2004. � A Conservadora, Lígia Maria Mendes
Carneiro. 2007117983

VILA REAL
ALIJÓ

SERVE E BEM SERVIR � CHURRASQUEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alijó. Matrícula n.º 00341/
030910; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 2; nú-
meros e data das apresentações: 01 e 02/040908.

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

1 � Averbamento n.º 1, apresentação n.º 01/040908 (of.).
Cessação das funções de gerente de Maria Arminda do Carmo Sou-

sa, por renúncia.
Data: 9 de Junho de 2004.
3 � Apresentação n.º 02/040908.
Alteração do pacto: artigos alterados: 3.º e 4.º
Capital: € 5000.
Sócios e quotas: Maria da Glória Alves da Silva Aguiar e António

Abel Conde Aguiar, cada um com uma quota de € 2500.
Gerência: será exercida por sócios e não sócios, ficando desde já

nomeado gerente o sócio António Abel Conde Aguiar.
Forma de obrigar: É necessária a assinatura de um gerente.

Certifico ainda que, com referência à sociedade em epígrafe, foram
alterados o n.º 1 do artigo 3.º e os n.os 1 e 2 do artigo 4.º do respec-
tivo contrato, que passaram a ter a seguinte redacção:

3.º

1 � O capital social integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros e está dividido em duas quotas de valor nominal de dois mil
e quinhentos euros cada, pertencente uma à sócia Maria da Glória
Alves da Silva Aguiar e outra pertencente ao sócio António Abel
Conde Aguiar.

4.º

1 � A gerência da sociedade remunerada ou não conforme for
deliberado em Assembleia-geral, será exercida por sócios ou não sócios,
ficando desde já também nomeado gerente o sócio António Abel
Conde Aguiar.

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

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

Conferida, está conforme.

10 de Dezembro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, em exercício,
(Assinatura ilegível.) 2005263184

MIGUEL JOSÉ AFONSO FONSECA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alijó. Matrícula n.º 00361/
040929; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 02/040929.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe pelo sócio
Miguel José Afonso Fonseca, casado com Maria Luís Mesquita Sousa
Fonseca, em comunhão de adquiridos, que se rege pelo teor dos
artigos que seguem:

E pelo outorgante foi dito:
Que constitui uma sociedade unipessoal por quotas, que fica a reger-

-se nos termos e condições constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Miguel José Afonso Fonseca,
Unipessoal, L.da
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2 � Tem a sua sede na Rua do Padre Plácido, bloco 2, 2.º, direito,
freguesia e concelho de Alijó.

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

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na construção civil; comércio e representa-
ção de materiais de construção.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
cinco mil euros, representado por uma quota de igual valor nominal,
pertencente a ele sócio.

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não conforme for
decidido pelo sócio, compete ao próprio sócio, que desde já fica no-
meado gerente.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

Entre o próprio sócio e a sociedade poderão ser celebrados quais-
quer contratos de aquisição, disposição e oneração de bens, desde que
necessários ou inerentes à prossecução do objecto social.

Declarou finalmente:
Que não é sócio de qualquer outra sociedade unipessoal;
E que a gerência fica autorizada a levantar o capital social já depo-

sitado, a fim de custear as despesas de constituição e registo da socie-
dade, aquisição de equipamento e instalação da sede social, e a adqui-
rir para esta quaisquer bens móveis, imóveis ou direitos, mesmo antes
do seu registo definitivo, assumindo a sociedade todos os actos prati-
cados pela gerência, nesse período, logo que definitivamente matricu-
lada.

Está conforme o original.

10 de Dezembro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, em substituição,
Rui Manuel Fatela Bexiga. 2005263176

CHAVES

FLAVALVES � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Chaves. Matrícula n.º 01419;
inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 01/131204.

Certifico que, José Fontes Alves, casado com Joaquina dos Santos
Alves, em comunhão de adquiridos, natural da freguesia de Aguçadou-
ra, concelho da Póvoa de Varzim, residente na Urbanização Panora-
ma, lote 71, Alto da Forca, em Chaves, com o número de identifica-
ção fiscal 177978171, constituiu uma sociedade comercial por quotas
que se rege nos termos constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma de FLAVALVES � Investimen-
tos Imobiliários, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Urbanização
Panorama, lote 71, Alto da Forca, freguesia de Santa Maria Maior,
concelho de Chaves.

ARTIGO 2.º

Por simples deliberação da gerência poderá a sede social ser deslo-
cada dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes e bem
assim, serem criadas sucursais, agências, filiais ou outras formas de
representação, em qualquer lugar.

ARTIGO 3.º

O objecto social consiste na actividade de compra, venda, revenda
e aluguer de bens imobiliários e construção.

ARTIGO 4.º

O capital social é de cinco mil euros, integralmente realizado em
dinheiro, e corresponde à quota única do sócio José Fontes Alves.

ARTIGO 5.º

1 � A administração e representação da sociedade ficam a cargo
de um gerente, sendo necessário e suficiente a sua intervenção para
obrigar a sociedade.

2 � É desde já nomeado gerente o sócio José Fontes Alves.

ARTIGO 6.º

1 � Poderão ser exigidas ao sócio prestações suplementares de
capital até ao montante de duzentos mil euros.

2 � O sócio poderá fazer suprimentos à sociedade, nos termos e
condições fixadas em assembleia geral e, ressalvada menção expressa,
não receberá quaisquer juros.

Está conforme.

13 de Dezembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
da Costa Machado de Moura. 2007218445

JCC CARDIO � SERVIÇOS MÉDICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Chaves. Matrícula n.º 01417/
041207; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 04.

Certifico que entre José Carlos da Costa Chaves Fernandes, núme-
ro de identificação fiscal 182823598, e mulher, Ana Paula da Cunha
Ribeiro Gomes Chaves Fernandes, número de identificação fiscal
188153870, casados na comunhão de adquiridos, foi constituída uma
sociedade comercial por quotas que se rege nos termos constantes dos
artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma JCCCARDIO � Serviços Médicos
L.da, e tem a sua sede na Avenida do Tenente Valadim, bloco B, 39,
escritório 8, freguesia de Santa Maria Maior, concelho de Chaves.

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

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a actividade de prática clínica em
ambulatório.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de cinco mil euros, representado por duas quotas iguais do valor no-
minal de dois mil e quinhentos euros, pertencentes uma a cada um
dos sócios José Carlos da Costa Chaves Fernandes e Ana Paula da
Cunha Ribeiro Gomes Chaves Fernandes.

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não conforme
for deliberado em assembleia geral, compete a um ou mais gerentes.

2 � Fica desde já nomeado gerente o sócio José Carlos da Costa
Chaves Fernandes.

ARTIGO 5.º

Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contratos é
suficiente a assinatura de um gerente.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementares até
ao montante global de setenta e cinco mil euros, desde que a delibe-
ração seja tomada por unanimidade dos votos representativos da to-
talidade do capital social.

ARTIGO 7.º

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

Está conforme o original.

7 de Dezembro de 2004. � O Segundo-Ajudante, José Luís Ribeiro
Figueiredo Dias. 2007218410
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TRANSPORTES SAUL PESSOA & SÚCIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Chaves. Matrícula n.º 01409/
041013; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 03/071204.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi registado o
seguinte:

Apresentação n.º 03/071204.
Designação do gerente Jorge Manuel Fernandes Gonçalves, divor-

ciado, em 20 de Novembro de 2004.

Está conforme o original.

7 de Dezembro de 2004. � O Segundo-Ajudante, José Luís Ribeiro
Figueiredo Dias. 2007218402

VILA REAL

ANTÓNIO JOSÉ NIJO & MATOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real. Matrícula n.º 510;
identificação de pessoa colectiva n.º 501809660; data da apresen-
tação: 040617.

Certifico que, em relação a sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva a fotocópia da acta da assembleia e restantes
documentos referentes à prestação de contas do ano 2003.

Está conforme.

24 de Novembro de 2004. � O Ajudante Principal, Victor Manuel
de Azevedo Teixeira. 2008142027

POLICLÍNICA DO CORGO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real. Matrícula n.º 2003;
identificação de pessoa colectiva n.º 506122980; data da apresen-
tação: 040623.

Certifico que, em relação a sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva a fotocópia da acta da assembleia e restantes
documentos referentes à prestação de contas do ano 2003.

Está conforme.

26 de Novembro de 2004. � O Ajudante Principal, Victor Manuel
de Azevedo Teixeira. 2008142370

TÁXIS SÍLVIO ALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real. Matrícula n.º 1674;
identificação de pessoa colectiva n.º 505087880; data da apresen-
tação: 040623.

Certifico que, em relação a sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva a fotocópia da acta da assembleia e restantes
documentos referentes à prestação de contas do ano 2003.

Está conforme.

26 de Novembro de 2004. � O Ajudante Principal, Victor Manuel
de Azevedo Teixeira. 2008142388

MACHADO & IRMÃOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real. Matrícula n.º 767;
identificação de pessoa colectiva n.º 502553723; data da apresen-
tação: 040622.

Certifico que, em relação a sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva a fotocópia da acta da assembleia e restantes
documentos referentes à prestação de contas do ano 2003.

Está conforme.

26 de Novembro de 2004. � O Ajudante Principal, Victor Manuel
de Azevedo Teixeira. 2008142396

MINASAUTO � PREPARAÇÃO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real. Matrícula n.º 1238;
identificação de pessoa colectiva n.º 503794503; data da apresen-
tação: 040622.

Certifico que, em relação a sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva a fotocópia da acta da assembleia e restantes
documentos referentes à prestação de contas do ano 2003.

Está conforme.

26 de Novembro de 2004. � O Ajudante Principal, Victor Manuel
de Azevedo Teixeira. 2008142400

SUTRAM � TRANSPORTES DE MERCADORIAS,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real. Matrícula n.º 1487;
identificação de pessoa colectiva n.º 504469606; data da apresen-
tação: 040622.

Certifico que, em relação a sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva a fotocópia da acta da assembleia e restantes
documentos referentes à prestação de contas do ano 2003.

Está conforme.

26 de Novembro de 2004. � O Ajudante Principal, Victor Manuel
de Azevedo Teixeira. 2008142434

CLÍNICA PEDIÁTRICA A CRIANÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real. Matrícula n.º 1081;
identificação de pessoa colectiva n.º 503452076; data da apresen-
tação: 040622.

Certifico que, em relação a sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva a fotocópia da acta da assembleia e restantes
documentos referentes à prestação de contas do ano 2003.

Está conforme.

26 de Novembro de 2004. � O Ajudante Principal, Victor Manuel
de Azevedo Teixeira. 2008142442

JOCARGOM � PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real. Matrícula n.º 1135;
identificação de pessoa colectiva n.º 503540587; data da apresen-
tação: 040622.

Certifico que, em relação a sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva a fotocópia da acta da assembleia e restantes
documentos referentes à prestação de contas do ano 2003.

Está conforme.

26 de Novembro de 2004. � O Ajudante Principal, Victor Manuel
de Azevedo Teixeira. 2008142450

REAL PORTAS � FABRICO DE PORTAS
METÁLICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real. Matrícula n.º 723;
identificação de pessoa colectiva n.º 971444188; data da apresen-
tação: 040622.

Certifico que, em relação a sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva a fotocópia da acta da assembleia e restantes
documentos referentes à prestação de contas do ano 2003.

Está conforme.

26 de Novembro de 2004. � O Ajudante Principal, Victor Manuel
de Azevedo Teixeira. 2008142469
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FERNANDO QUINTELAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real. Matrícula n.º 1889;
identificação de pessoa colectiva n.º 506164292; data da apresen-
tação: 040622.

Certifico que, em relação a sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva a fotocópia da acta da assembleia e restantes
documentos referentes à prestação de contas do ano 2003.

Está conforme.

26 de Novembro de 2004. � O Ajudante Principal, Victor Manuel
de Azevedo Teixeira. 2008142485

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES VILELAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real. Matrícula n.º 521;
data da apresentação: 040622.

Certifico que, em relação a sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva a fotocópia da acta da assembleia e restantes
documentos referentes à prestação de contas do ano 2003.

Está conforme.

26 de Novembro de 2004. � O Ajudante Principal, Victor Manuel
de Azevedo Teixeira. 2008142493

ALMEIDA, SUCESSORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real. Matrícula n.º 447;
data da apresentação: 040622.

Certifico que, em relação a sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva a fotocópia da acta da assembleia e restantes
documentos referentes à prestação de contas do ano 2003.

Está conforme.

26 de Novembro de 2004. � O Ajudante Principal, Victor Manuel
de Azevedo Teixeira. 2008142507

UNIVÉRTICE � ENGENHARIA E OBRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real. Matrícula n.º 2119;
data da apresentação: 040622.

Certifico que, em relação a sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva a fotocópia da acta da assembleia e restantes
documentos referentes à prestação de contas do ano 2003.

Está conforme.

26 de Novembro de 2004. � O Ajudante Principal, Victor Manuel
de Azevedo Teixeira. 2008142515

FOTO RODRIGUES & VIEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real. Matrícula n.º 819;
identificação de pessoa colectiva n.º 502693096; data da apresen-
tação: 040622.

Certifico que, em relação a sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva a fotocópia da acta da assembleia e restantes
documentos referentes à prestação de contas do ano 2003.

Está conforme.

26 de Novembro de 2004. � O Ajudante Principal, Victor Manuel
de Azevedo Teixeira. 2008142523

ALBANO FERNANDES SILVA RIBEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real. Matrícula n.º 1865;
identificação de pessoa colectiva n.º 506100073; data da apresen-
tação: 040621.

Certifico que, em relação a sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva a fotocópia da acta da assembleia e restantes
documentos referentes à prestação de contas do ano 2003.

Está conforme.

26 de Novembro de 2004. � O Ajudante Principal, Victor Manuel
de Azevedo Teixeira. 2008142540

JOSÉ & MONTEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real. Matrícula n.º 555;
identificação de pessoa colectiva n.º 501997806; data da apresen-
tação: 040621.

Certifico que, em relação a sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva a fotocópia da acta da assembleia e restantes
documentos referentes à prestação de contas do ano 2003.

Está conforme.

26 de Novembro de 2004. � O Ajudante Principal, Victor Manuel
de Azevedo Teixeira. 2008142558

LAÇO DE AMIZADE � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real. Matrícula n.º 1279;
identificação de pessoa colectiva n.º 503932086; data da apresen-
tação: 040621.

Certifico que, em relação a sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva a fotocópia da acta da assembleia e restantes
documentos referentes à prestação de contas do ano 2003.

Está conforme.

26 de Novembro de 2004. � O Ajudante Principal, Victor Manuel
de Azevedo Teixeira. 2008142574

DIVOS � CABELEIREIROS E ESTÉTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real. Matrícula n.º 2081;
identificação de pessoa colectiva n.º 506570444; data da apresen-
tação: 040621.

Certifico que, em relação a sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva a fotocópia da acta da assembleia e restantes
documentos referentes à prestação de contas do ano 2003.

Está conforme.

26 de Novembro de 2004. � O Ajudante Principal, Victor Manuel
de Azevedo Teixeira. 2008142582

ECOTINTEIRO RECICLAGEM DE CONSUMÍVEIS
INFORMÁTICOS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real. Matrícula n.º 1468;
identificação de pessoa colectiva n.º 504547119; data da apresen-
tação: 040627.

Certifico que, em relação a sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva a fotocópia da acta da assembleia e restantes
documentos referentes à prestação de contas do ano 2003.

Está conforme.

26 de Novembro de 2004. � O Ajudante Principal, Victor Manuel
de Azevedo Teixeira. 2008142590

AGÊNCIA FUNERÁRIA VILAREALENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real. Matrícula n.º 614;
identificação de pessoa colectiva n.º 502185465; data da apresen-
tação: 040621.
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Certifico que, em relação a sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva a fotocópia da acta da assembleia e restantes
documentos referentes à prestação de contas do ano 2003.

Está conforme.

26 de Novembro de 2004. � O Ajudante Principal, Victor Manuel
de Azevedo Teixeira. 2008142604

CARLOS SOUSA & ESPOSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real. Matrícula n.º 1101;
identificação de pessoa colectiva n.º 503475181; data da apresen-
tação: 040622.

Certifico que, em relação a sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva a fotocópia da acta da assembleia e restantes
documentos referentes à prestação de contas do ano 2003.

Está conforme.

26 de Novembro de 2004. � O Ajudante Principal, Victor Manuel
de Azevedo Teixeira. 2008142531

VISEU
CARREGAL DO SAL

BASMOLD � MOLDURAS E COMPONENTES
DE MADEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Carregal do Sal. Matrícula
n.º 0378/030926; identificação de pessoa colectiva n.º 506348474;
inscrição n.º 05; número e data da apresentação: 11/050114.

Certifico que, em relação à sociedade mencionada em epígrafe, foi
registada a alteração do pacto, quanto aos artigos 3.º e 4.º, n.º 1, que
passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado é de um milhão de euros,
representado por quatro quotas: duas quotas iguais de cento e cinquenta
mil euros cada uma, pertencentes a cada um dos sócios Luís Manuel
Rodrigues Barbosa Barros e Isabel Maria Simões dos Santos Girão, duas
quotas, uma de trezentos e sessenta mil euros e uma de trezentos e
quarenta mil euros, pertencentes à sócia BASMAD � Sociedade de
Gestão e Participações Sociais, SGPS, S. A.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade com ou sem remuneração, conforme
for deliberado, ficará a cargo dos sócios ou representantes dos sócios
que vierem a ser designados em assembleia geral, mantendo-se no-
meados gerentes os sócios Luís Manuel Rodrigues Barbosa Barros e
Isabel Maria Simões dos Santos Girão.

O texto completo e actualizado do pacto ficou depositado na pas-
ta respectiva.

Está conforme.

28 de Janeiro de 2005. � A Segunda-Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2007214180

HABIVITA � CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Carregal do Sal. Matrícula
n.º 0415/050114; identificação de pessoa colectiva n.º P 507212525;
inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 08/050114.

Certifico que foi registado o contrato de sociedade comercial por
quotas, celebrado entre João Manuel Martins Frias, casado com Ma-
ria Elisabete de Almeida Santos Frias, na comunhão de adquiridos,
residente no lugar de Outeirinho, 6, Pinhanços, Seia, e Ricardo de
Jesus Santos, casado com Ana Maria Nunes de Jesus Santos, na comu-
nhão de adquiridos, residente na Quinta de São João da Carreira, lote
57, 1.ª fase, Viseu, que se rege pelas cláusulas do pacto que se segue:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação HABIVITA � Constru-
ção Civil, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de São João de Deus, 2,
freguesia de Currelos, concelho de Carregal do Sal.

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 na construção civil e obras públi-
cas. Compra, venda e revenda de imóveis, materiais de construção
civil.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de cem mil euros e corresponde à soma de duas quotas iguais, do valor
nominal de cinquenta mil euros cada, pertencendo uma a cada um dos
sócios, João Manuel Martins Frias e Ricardo de Jesus Santos.

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, ficando desde já designados gerentes os
sócios João Manuel Martins Frias e Ricardo de Jesus Santos.

2 � A sociedade obriga-se com a intervenção de dois gerentes.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

28 de Janeiro de 2005. � A Ajudante, Paula Maria Ribeiro
Rodrigues Abreu. 2007214210

CASTRO DAIRE

DIVERDAIRE JOGOS DE DIVERSÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castro Daire. Matrícula n.º 188/
861211; identificação de pessoa colectiva n.º 503485888; data da
apresentação: 240604.

Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas do
ano 2003.

Está conforme.

12 de Novembro de 2004. � A Conservadora, Maria Madalena
Martins Rato. 2004932910

JOÃO & VAZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castro Daire. Matrícula n.º 341;
inscrição n.º 2; data da apresentação: 04/20041130.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram alte-
rados os seguintes artigos, ficando o texto actualizado do contrato
depositado na respectiva pasta:

Artigos alterados: 3.º e 6.º

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é da quantia de quinze
mil euros, e é formado por duas quotas iguais de sete mil e quinhentos
euros, cada, pertencentes uma a cada um dos sócios João Pinto de
Oliveira e António Manuel Vaz Pinto.

ARTIGO 6.º

Pode qualquer sócio fazer à sociedade os suprimentos de que ela
carecer, gratuitos ou onerosos e nas condições que vierem a ser acor-
dadas em assembleia geral, podendo também vir a ser-lhes exigidas



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 44 � 3 de Março de 2005 4744-(91)

prestações suplementares de capital até ao montante global de cem
mil euros, mediante deliberação tomada por unanimidade de votos dos
sócios.

Está conforme o original.

6 de Dezembro de 2004. � A Conservadora, Maria Madalena
Martins Rato. 2004943351

CINFÃES

RUO & ZHONG � COMÉRCIO DE VESTUÁRIO
E ARTIGOS DE BAZAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cinfães. Matrícula n.º 537/
041203; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 02/041203.

Certifico que, por escritura de 22 de Setembro de 2004, lavrada no
1.º Cartório Notarial de Vila Nova de Gaia, foi constituída uma so-
ciedade comercial por quotas entre Zhou Xiaozhong, solteiro, maior
e Chen Ruo, casado com Zhou Chunhua, na comunhão de adquiridos,
com a denominação em epígrafe e que se regerá pelos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma Ruo & Zhong � Comércio de Vestuá-
rio e Artigos de Bazar, L.da, tem a sua sede na Rua de Camões, 37,
freguesia e concelho de Cinfães.

§ único. Por simples deliberação da gerência a sociedade poderá
deslocar a sua sede para outro local, dentro do mesmo concelho,
podendo também criar e suprimir filiais, agências ou outras depen-
dências.

2.º

O objecto social consiste no comércio a retalho de vestuário e
artigos de bazar.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros, e corresponde à soma de duas quotas: uma quota no valor
nominal de quinhentos euros pertencente ao sócio Zhou Xiaozhong e
outra quota no valor nominal de quatro mil e quinhentos euros per-
tencente ao sócio Chen Ruo.

4.º

As cessões de quotas são livres entre os sócios bem como a sua
divisão, ficando desde já dispensado o consentimento especial da so-
ciedade para as divisões porventura necessárias. A cessão a estranhos
depende do consentimento da sociedade ficando neste caso, atribuído
a esta, em primeiro lugar e aos sócios não cedentes, em segundo, o
direito de preferência.

5.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for delibe-
rado em assembleia geral, fica afecta ao sócio Zhou Xiaozhong, desde
já nomeado gerente, ou a quaisquer outros que possam vir a ser no-
meados gerentes em assembleia geral.

§ único. Em ampliação dos poderes normais da sua competência, a
gerência poderá:

a) Comprar, trocar e vender quaisquer veículos automóveis para e
da sociedade;

b) Comprar quaisquer bens móveis, mesmo pelo sistema leasing ou
outro, nas condições e termos acordados;

c) Tomar de arrendamento ou trespassar qualquer estabelecimento
comercial ou industrial para e da sociedade;

d) Comprar e vender quaisquer bens imóveis para e da sociedade.

6.º

Para obrigar a sociedade, bem como para a representar em juízo e
fora dele, activa e passivamente, é suficiente a intervenção ou assi-
natura de um gerente.

7.º

Aos sócios podem ser exigidas prestações suplementares até ao
valor de vinte cinco mil euros e pelos mesmos podem ser feitos à
sociedade os suprimentos de que esta necessitar nas condições delibe-
radas em assembleia geral.

8.º

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

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Ocorrendo falência ou insolvência de qualquer dos sócios;

c) Quando a quota seja penhorada, arrestada ou sujeita a qualquer
outro procedimento judicial;

d) Quando a quota seja objecto de venda em processo judicial,
administrativo ou fiscal;

e) Se em caso de partilha por divórcio ou separação judicial, a quota
deixar de pertencer ao sócio;

§ 1.º O valor da quota a amortizar, quando ocorra qualquer dos casos
previstos no corpo deste artigo, será o que resultar de um balanço
especialmente elaborado para o efeito.

§ 2.º Considerar-se-á feita a amortização mediante o pagamento
ou consignação em depósito da respectiva importância.

9.º

A sociedade não se dissolve pela morte ou interdição de qualquer
sócio. No caso de morte de um dos sócios a mesma continuará com
os sócios sobrevivos e os herdeiros do falecido que entre si nomearão
um a que todos represente. E no caso de interdição continuará com
os sócios capazes e o sócio interdito, representando este por quem de
direito.

10.º

As assembleias gerais serão convocadas por carta registada, dirigida
aos sócios com a antecedência mínima de 15 dias, salvo se a lei pres-
crever outras formalidades.

Conferida, está conforme o original.

A Conservadora Interina, (Assinatura ilegível.) 2005622893

MATINHAS & MANOLACHE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cinfães. Matrícula n.º 538/
041206; identificação de pessoa colectiva n.º P 507127021; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 01/041206; pasta
n.º 538.

Certifico que, por escritura pública lavrada em 30 de Novembro de
2004, foi constituída uma sociedade comercial por quotas entre José
Manuel Matinhas de Jesus, divorciado, e Manolache Ionela Mariana,
solteira, maior, com a denominação em epígrafe e que se regerá pelos
artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Matinhas & Manolache, L.da, e
tem a sua sede no lugar de Vista Alegre, freguesia de Nespereira, con-
celho de Cinfães.

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

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste em construção civil, engenharia civil e obras
públicas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de cinco
mil euros, e corresponde à soma de duas quotas, uma no valor nomi-
nal de quatro mil e quinhentos euros e outra no valor nominal de
quinhentos euros, pertencentes a primeira ao sócio José Manuel
Matinhas de Jesus e outra à sócia Manolache Ionela Mariana.

ARTIGO 4.º

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

2 � Fica desde já nomeado gerente o sócio José Manuel Matinhas
de Jesus.

ARTIGO 5.º

A sociedade obriga-se pela assinatura de um gerente.

ARTIGO 6.º

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

2 � Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos que ela
carecer nos termos e condições que forem aprovados.
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ARTIGO 7.º

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

Conferida, está conforme o original.

A Conservadora Interina, (Assinatura ilegível.) 2005622907

MANGUALDE

IMOGUALVIS � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mangualde. Matrícula n.º 0961;
identificação de pessoa colectiva n.º 506428753.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva os documentos de prestação de contas
referentes ao exercício de 2003.

Conferida, está conforme.

7 de Julho de 2004. � A Escriturária Superior, Helena Maria Jesus
Gonçalves Silva. 2003431659

NELAS

NELCIRCUITO, MATERIAIS E INSTALAÇÕES
ELÉCTRICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Nelas. Matrícula n.º 195; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 503210277; inscrição n.º 3; nú-
mero e data da apresentação: 01/20030806.

Certifico os seguintes actos em relação à sociedade supra-identificada:
A sociedade não tem activo nem passivo, tendo as contas sido

aprovadas em assembleia geral de 28 de Julho de 2004.
Que estando os sócios de comum acordo, e em cumprimento da

dita assembleia geral dissolvem a mencionada sociedade e consideram-
-na liquidada.

3 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Alzira dos Prazeres
Ferrinho da Fonseca. 2001685599

OPÇÃO ACTUAL � GESTÃO PARTICIPAÇÕES
E INVESTIMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Nelas. Matrícula n.º 210; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 503386413; inscrição n.º 13; nú-
meros e data das apresentações: 7 e 10/20040116.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
aumento de capital para 5000 euros após o reforço de 12,01 euros
subscrito pelos sócios Vasco dos Santos Lopes com 8,41 euros e pe-
los sócios Paulo Jorge Garcia dos Santos Lopes e Vasco José Garcia
dos Santos Lopes cada um com 1,80 euros.

Artigo alterado 3.º que se rege pelo teor seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social é de cinco mil euros, dividido em duas quotas, in-
tegralmente realizado em dinheiro e subscrito da forma seguinte:

a) Uma quota de quatro mil setecentos e cinquenta euros, pelo sócio
Vasco José Garcia dos Santos Lopes;

b) Uma quota de duzentos e cinquenta euros, pelo sócio Vasco dos
Santos Lopes.

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

29 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Alzira dos Prazeres
Ferrinho da Fonseca. 2005470198

IMPORNELAS � SOCIEDADE DE COMÉRCIO
DE PRODUTOS E BENS DE CONSUMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Nelas. Matrícula n.º 217; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 503396788; inscrição n.º 2; nú-
mero e data da apresentação: 05/20031229.

Certifico os seguintes actos em relação à sociedade supra-identifi-
cada:

A sociedade não tem activo nem passivo, tendo as contas sido
aprovadas em assembleia geral de 26 de Dezembro de 2003.

Que estando os sócios de comum acordo, e em cumprimento da
dita assembleia geral dissolvem a mencionada sociedade e consideram-
-na liquidada.

A Segunda-Ajudante, Alzira dos Prazeres Ferrinho da Fonseca.
2005470066

FÁBRICA DE ALUMÍNIOS DE SANTAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Nelas. Matrícula n.º 245; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 503630950; inscrição n.º 5; nú-
mero e data da apresentação: 02/20030410.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
aumento de capital para 5000 euros, tendo sido dada nova redacção
ao artigo 5.º que se rege pelo teor seguinte:

ARTIGO 5.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado, é de cinco mil
euros e corresponde à soma de duas quotas, sendo uma de quatro mil
euros, pertencente ao sócio António Pereira e outra de mil euros,
pertencente à sócia Maria de Fátima Oliveira Pereira.

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

A Segunda-Ajudante, Alzira dos Prazeres Ferrinho da Fonseca.
1000226959

DISTRICOMBA � MANUTENÇÃO AUTOMÓVEL
E SUPERMERCADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Nelas. Matrícula n.º 525; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 504632248; inscrição n.º 2; nú-
mero e data da apresentação: 04/20030818.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuada a
alteração dos artigos 1.º e 2.º que se rege pelo teor seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade comercial adopta a firma DISTRICOMBA �
Manutenção Automóvel e Supermercados, L.da, e tem a sua sede na
Rua da Estação, 43, freguesia de Canas de Senhorim, concelho de
Nelas.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a prestação de serviços rápidos de
reparação e manutenção de automóveis e camiões e exploração de
supermercados e cafetarias.

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

A Segunda-Ajudante, Alzira dos Prazeres Ferrinho da Fonseca.
2001685637

CERTIBEIRAS � CERTIFICAÇÃO DE PRODUTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Nelas. Matrícula n.º 511; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 506434141; inscrição n.º 2; nú-
mero e data da apresentação: 2/20041123.

Certifico os seguintes actos em relação à sociedade supra-identifi-
cada:

A sociedade não tem activo nem passivo, tendo as contas sido
aprovadas em assembleia geral de 14 de Julho de 2004.

Que estando os sócios de comum acordo, e em cumprimento da
dita assembleia geral dissolvem a mencionada sociedade e consideram-
-na liquidada.

A Segunda-Ajudante, Alzira dos Prazeres Ferrinho da Fonseca.
2005490768
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FLORESTAL DO NORTE � SOCIEDADE COMERCIAL
DE MADEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Nelas. Matrícula n.º 379; ins-
crição n.º 5; data do depósito: 04102004.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos da prestação de contas do ano de 2003.

19 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Alzira dos
Prazeres Ferrinho da Fonseca. 2005490687

OLIVEIRA DE FRADES

PROMOLAFÕES � PROMOÇÃO E EVENTOS, L.DA

Sede: Zona Industrial de Reigoso, lote, 2, freguesia de Reigoso,
concelho de Oliveira de Frades

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Frades. Matrícula
n.º 590/040317; identificação de pessoa colectiva n.º 506859886;
averbamento n.º 01 à inscrição n.º 1; números e data das apresen-
tações: 01 e 02/041118.

Certifico que a sociedade referenciada em epígrafe procedeu ao
seguinte registo:

Of. apresentação n.º 01 e 02/041118.
Cessação das funções de gerente de Carlos José Barros Casais, por

renúncia em 20 de Setembro de 2004.

19 de Novembro de 2004. � A Ajudante em exercício, Aida
Fernandes Gaspar. 2007261189

NATURISVIDA, COMPLEXO DESPORTIVO
E DE LAZER, L.DA

Sede: lugar de Muradal, Largo da Feira, freguesia e concelho
de Oliveira de Frades

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Frades. Matrícula
n.º 565/030528; identificação de pessoa colectiva n.º 506571890;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 07/041119.

Certifico que a sociedade supra-referenciada procedeu ao registo de
cessação das funções de gerente do sócio Fernando Jorge Pereira
Negrão, por renúncia, em 10 de Janeiro de 2004.

2 de Dezembro de 2004. � A Conservadora, Maria Margarida
Martins da Costa Henriques Flores. 2007261286

NATURISVIDA, COMPLEXO DESPORTIVO
E DE LAZER, L.DA

Sede: lugar de Muradal, Largo da Feira, freguesia e concelho
de Oliveira de Frades

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Frades. Matrícula
n.º 565/030528; identificação de pessoa colectiva n.º 506571890.

Certifico que a sociedade referenciada em epígrafe procedeu ao
seguinte registo:

Apresentação n.º 05/041122.
Cessação das funções de gerente de Luís Miguel Neves Gouveia,

por renúncia, em 15 de Março de 2004.

29 de Novembro de 2004. � A Conservadora, Maria Margarida
Martins da Costa Henriques Flores. 2007261251

ABASTECEDORA DE MERCEARIAS CENTRAL
DO VOUGA, L.DA

Sede: lugar e freguesia de Pinheiro de Lafões,
Oliveira de Frades

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Frades. Matrícula
n.º 14/620206; identificação de pessoa colectiva n.º 500006075;
inscrição n.º 16; número e data da apresentação: 04/041203.

Certifico que a sociedade supra-referenciada procedeu ao registo de
alteração parcial do pacto social, tendo alterado o artigo 9.º, que
passou a vigorar com o teor seguinte:

ARTIGO 9.º

A sociedade poderá participar no capital de sociedades com objec-
to diferente, ainda que reguladas por leis especiais, em consórcios,
agrupamentos complementares de empresas e em associação em par-
ticipação.

O texto completo do contrato de sociedade na sua redacção ac-
tualizada, fica depositado na pasta respectiva.

6 de Dezembro de 2004. � A Conservadora, Maria Margarida
Martins da Costa Henriques Flores. 2007261278

2MV � ENERGIA E TELECOMUNICAÇÕES, L.DA

Sede: Rua de Conde Ferreira, Oliveira de Frades

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Frades. Matrícula
n.º 382/990114; identificação de pessoa colectiva n.º 504347489;
averbamento n.º 01 à inscrição n.º 6; número e data da apresenta-
ção: 06/041119.

Certifico que a sociedade referenciada em epígrafe procedeu ao
seguinte registo:

Cessação das funções de gerentes de Rui Dinis Ferreira Arêde e Rui
Pedro Xarrama Loureiro, por renúncia, em 26 de Agosto de 2004.

19 de Novembro de 2004. � A Ajudante, em exercício, Aida
Fernandes Gaspar. 2007261200

REVILAF � CONSTRUÇÃO CIVIL
E REVESTIMENTOS, L.DA

Sede: Vila, freguesia e concelho de Oliveira de Frades

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Frades. Matrícula
n.º 419/20000306; identificação de pessoa colectiva n.º 504869000;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 06/041203.

Certifico que a sociedade supra-referenciada procedeu ao registo de
aumento de capital para quarenta e cinco mil euros, sendo o aumento
de quarenta mil euros, integralmente realizado em prestações suple-
mentares, pela entrada que faz cada um deles, para reforço das suas
quotas e alteram parcialmente o contrato de sociedade, quanto ao
artigo 3.º o qual passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado é de quarenta
e cinco mil euros, e corresponde à soma das seguintes quotas: uma de
dezoito mil euros pertencente ao sócio Agostinho Pereira Gomes da
Silva Martins Ferreira; e uma de vinte e sete mil euros pertencente
ao sócio Fernando Martins Gomes da Silva.

O texto completo do contrato de sociedade na sua redacção actua-
lizada, fica depositado na pasta respectiva.

7 de Dezembro de 2004. � A Conservadora, Maria Margarida
Martins da Costa Henriques Flores. 2007261308

CARMO, S. A.

Sede: lugar de Travassós, freguesia e concelho
de Oliveira de Frades

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Frades. Matrícula
n.º 155/880720; identificação de pessoa colectiva n.º 502010185;
data: 07122004.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas, referentes aos anos de 2003 e
2002 da sociedade em epígrafe.

Conferi, está conforme.

9 de Dezembro de 2004. � A Conservadora, Maria Margarida
Martins da Costa Henriques Flores. 2007261324
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COZIFRADES � COZINHAS E EQUIPAMENTOS, L.DA

Sede: Nogueira, freguesia de Ribeiradio, concelho
de Oliveira de Frades

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Frades. Matrícula
n.º 244/930127; identificação de pessoa colectiva n.º 502907681;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; números e data das apresenta-
ções: 05 e 06/041206.

Certifico que, a sociedade referenciada em epígrafe, procedeu ao
registo da cessação das funções de gerente do ex-sócio Dolorosa Anun-
ciação Nogueira Ferreira Valério, por renúncia, em 5 de Dezembro de
2003.

7 de Dezembro de 2004. � A Conservadora, Maria Margarida
Martins da Costa Henriques Flores. 2007261316

PUBLIFRADES � SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS, L.DA

Sede: Praça de Luís Bandeira, freguesia e concelho
de Oliveira de Frades

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Frades. Matrícula
n.º 251/930607; identificação de pessoa colectiva n.º 503001309;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 03/041125.

Certifico que pela apresentação em epígrafe a sociedade referen-
ciada procedeu ao registo de aumento de capital e alteração parcial
do pacto, sendo o valor do aumento de € 7 980,77, realizado em di-
nheiro, subscrito em partes iguais por ambos os sócios, passando o
capital após o aumento para € 9 975,96, em consequência, foram
alterados os artigos 2.º, 5.º e 4.º e aditado o artigo 9.º do pacto social,
que passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

A sede da sociedade fica instalada na Zona Industrial de Oliveira de
Frades, lugar de Vilarinho, freguesia de Souto de Lafões, concelho de
Oliveira de Frades.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de dois
milhões escudos e está dividido em duas quotas iguais de um milhão
escudos, pertencendo uma a cada um dos sócios.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade e a sua representação em juízo e fora dele,
activa e passivamente, dispensada de caução e remunerada ou não
conforme for deliberado em assembleia geral, fica afecta ao sócio João
Manuel Borges Amaral, bastando a sua assinatura para que a socieda-
de fique validamente obrigada.

ARTIGO 9.º

A sociedade poderá exigir aos sócios, por acordo unânime de todos
eles, prestações suplementares de capital até ao quíntuplo do capital
social.

Ficou depositado na pasta respectiva o texto completo do contra-
to de sociedade, na sua redacção actualizada.

2 de Dezembro de 2004. � A Conservadora, Maria Margarida
Martins da Costa Henriques Flores. 2007261260

PENALVA DO CASTELO

COMBUSTÍVEIS BEIRA DÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penalva do Castelo. Matrícu-
la n.º 00064/920430; identificação de pessoa colectiva
n.º 502755059.

Certifico que em 19 de Novembro de 2004 e em relação à socie-
dade em epígrafe foram depositados os documentos respeitantes à
prestação de contas referentes ao ano de 2003, as quais foram apro-
vadas.

22 de Novembro de 2004. � A Conservadora, Aurora da Costa
Cabral Lima. 2001731507

PETROCASTENDO, COMBUSTÍVEIS
E LUBRIFICANTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penalva do Castelo. Matrícu-
la n.º 00115/990409; identificação de pessoa colectiva
n.º 504317768.

Certifico que em 19 de Novembro de 2004 e em relação à socie-
dade em epígrafe foram depositados os documentos respeitantes à
prestação de contas referentes ao ano de 2003, as quais foram apro-
vadas.

22 de Novembro de 2004. � A Conservadora, Aurora da Costa
Cabral Lima. 2001731493

RODRIPRIMOS � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penalva do Castelo. Matrícu-
la n.º 00173/020606; identificação de pessoa colectiva
n.º 506187063; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 03/
20041126.

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

Dissolução e encerramento da liquidação, tendo as contas sido apro-
vadas em 8 de Outubro de 2004.

Está conforme o original.

26 de Novembro de 2004. � O Segundo-Ajundante, João
Evangelista Albuquerque Antunes. 2001731515

SANTA COMBA DÃO

DÃO AGRO � SOCIEDADE AGRÍCOLA DO DÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Santa Comba Dão. Matrícula
n.º 187; identificação de pessoa colectiva n.º 500438676; inscri-
ção n.º 9; número e data da apresentação: 02/20041119.

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

Designação dos membros dos órgãos de administração e de fiscali-
zação para o quadriénio de 2003-2006:

Administrador único: Engenheiro Mário Emanuel Herrmann Pais
de Sousa.

Fiscal único efectivo: Sociedade Moore Steften, & Associados,
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, S. A., com sede na Aveni-
da de Óscar Monteiro Torres, 18, rés-do-chão, direito, Lisboa, repre-
sentada por Dr. João José da Silva, solteiro, maior, residente na Rua
de António Albino Machado, 25, 4.º, frente, Lisboa; suplente � A.
Gonçalves Monteiro & Associados, Sociedade de Revisores Oficiais
de Contas.

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

Está conforme o original.

30 de Novembro de 2004. � O Conservador, Rui Martins Portugal.
2004913568

TGF � TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Comba Dão. Matrícula
n.º 860; identificação de pessoa colectiva n.º P 506915808; inscri-
ção n.º 01; número e data da apresentação: 02/20041209.

Certifico que entre Rui António Gonçalves de Figueiredo, casado,
residente em Vilarinho, Brasfemes, Coimbra e Paulo Miguel Gonçal-
ves de Figueiredo, solteiro, maior, residente na Rua dos Amores, Bras-
femes, foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege pelo con-
trato seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma TGF � Transportes, L.da, e vai
ter a sua sede na Zona Industrial das Lameiras, no lugar das Lameiras,
freguesia de Óvoa, concelho de Santa Comba Dão.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 44 � 3 de Março de 2005 4744-(95)

2 � Por deliberação da gerência pode a sede ser transferida dentro
do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como criar su-
cursais, filiais ou outras formas de representação onde e quando qui-
ser.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto os transportes rodoviários de merca-
dorias nacionais e internacionais por conta de outrem.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de cinquen-
ta mil euros e encontra-se dividido em duas quotas iguais de vinte e
cinco mil euros, pertencentes uma a cada um dos sócios, Rui António
Gonçalves de Figueiredo e Paulo Miguel Gonçalves de Figueiredo.

ARTIGO 4.º

1 � A administração e representação da sociedade, com ou sem
remuneração, conforme vier a ser deliberado, ficará a cargo de quem
vier a ser designado em assembleia geral, ficando desde já designados
gerentes ambos os sócios.

2 � Para obrigar a sociedade em todos os actos e contratos é ne-
cessária a assinatura de dois gerentes.

3 � Fica vedado aos gerentes obrigar a sociedade em actos ou
contratos estranhos aos negócios sociais, nomeadamente em fianças,
abonações, letras de favor ou quaisquer outros actos semelhantes.

ARTIGO 5.º

Na cessão de quotas a estranhos é conferida à sociedade em pri-
meiro lugar e, em segundo, aos sócios não cedentes, o direito de pre-
ferência.

ARTIGO 6.º

Pode qualquer sócio fazer à sociedade os suprimentos de que ela
carecer, gratuitos ou onerosos, conforme for deliberado em assem-
bleia geral, podendo também vir a ser exigidas aos sócios mediante
deliberação tomada por unanimidade de votos, prestações suplemen-
tares até ao montante de cinquenta mil euros, subscritas por todos
eles na proporção das quotas.

ARTIGO 7.º

Quando a lei não exigir outras formalidades, as assembleias gerais
serão convocadas por meio de cartas registadas dirigidas aos sócios,
com antecedência mínima de 15 dias.

ARTIGO 8.º

A sociedade, por deliberação favorável de três quartos do capital
social, poderá participar no capital de outras sociedades, mesmo com
objecto diferente do seu.

ARTIGO 9.º

Sem prejuízo do disposto no artigo 5.º do Código das Sociedades
Comerciais, consideram-se adquiridos pela sociedade os direitos e por
ela assumidas as obrigações decorrentes de negócios jurídicos celebra-
dos em nome dela pela gerência a partir desta data e antes da obten-
ção do seu registo definitivo.

Está conforme o original.

9 de Dezembro de 2004. � O Ajudante, em substituição legal,
Afonso Gomes Ferreira Viegas. 2004913584

SÃO JOÃO DA PESQUEIRA

AUTO TERRAPLANAGENS MANUEL MATEUS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Pesqueira. Matrí-
cula n.º 00055/100591; identificação de pessoa colectiva
n.º 502694823; data: 30062004.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano 2003.

Conferida, está conforme.

4 de Novembro de 2004. � A Conservadora, Elisa Maria de
Vasconcelos Correia. 2006090631

LA ROTONDA � TROPICAL FRUTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Pesqueira. Matrí-
cula n.º 00269/20041104; identificação de pessoa colectiva
n.º P 507116569; inscrição n.º 01; número e data da apresenta-
ção: 07/20041104.

Certifico que, por escritura de 13 de Outubro de 2004, de fl. 14 a
fl. 15 v.º, do livro n.º 161-B, do Cartório Notarial de São João da
Pesqueira, foi constituída uma sociedade por quotas, com o nome em
epígrafe, por José Manuel Martinho Figueiredo e mulher Rosária Fer-
reira de Paiva Figueiredo, casados na comunhão de adquiridos, resi-
dentes na Rua de Visconde de Asseca, freguesia e concelho de São
João da Pesqueira, a qual se rege pelos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma La Rotonda � Tropical Frutas, L.da

ARTIGO 2.º

A sede social é na freguesia e concelho de São João da Pesqueira,
na Rua de São João.

ARTIGO 3.º

O objecto social consiste no comércio por grosso, retalho de fru-
tas e importação e exportação.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros e corresponde à soma de duas quotas iguais, no valor nomi-
nal de dois mil e quinhentos euros, pertencente uma a cada um dos
sócios.

ARTIGO 5.º

Os sócios poderão deliberar que lhes sejam exigidas prestações suple-
mentares até ao montante de cinco vezes o valor do capital social.

ARTIGO 6.º

1 � A divisão e cessão de quotas a estranhos à sociedade, carece
do consentimento desta.

2 � A sociedade tem direito de preferência relativamente a ces-
sões de quotas que careçam do seu consentimento e subsidiariamente
esse direito pertencerá aos sócio não cedentes.

ARTIGO 7.º

Por morte ou interdição de qualquer sócio a respectiva quota
transmite-se ao seus sucessores ou representantes legais, devendo es-
tes nomear no prazo de trinta dia após o conhecimento daqueles fac-
tos, um deles que a todos represente na sociedade.

ARTIGO 8.º

A sociedade reserva-se o direito de amortizar qualquer quota nos
seguinte casos:

a) Insolvência ou falência do titular da quota;
b) Penhora, arresto, arrematação, adjudicação, venda ou qualquer

outra forma de apreensão judicial da quota, de que possa resultar trans-
ferência desta para estranhos.

ARTIGO 9.º

Sem prejuízo do disposto no n.º 2 do artigo 235.º do Código das
Sociedades Comerciais, a amortização é realizada pelo valor da quota
determinado em face do último balanço aprovado, sendo paga em
quatro prestações trimestrais, sucessivas, vencendo-se a primeira três
meses após a deliberação da amortização.

§ único. A amortização deve ser deliberada dentro de 90 dias a
contar da data em que a sociedade tiver conhecimento do facto que a
permite, consuma-se com a respectiva deliberação e deve ser comu-
nicada ao sócio por ela afectado através de carta registada, no prazo
de 15 dias.

ARTIGO 10.º

A gerência da sociedade será exercida pelos dois sócios, desde já
nomeados gerentes.

§ 1.º A sociedade obriga-se com a assinatura de um os seus geren-
tes.

§ 2.º Em ampliação dos seus poderes normais, a gerência poderá:
a) Comprar, trocar, alugar ou vender viaturas automóveis de e para

a sociedade;
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b) Tomar ou dar de arrendamento quaisquer bens imóveis e, por
trespasse ou cessão de exploração, quaisquer estabelecimentos comer-
ciais, bem como alterar ou rescindir os respectivos contratos;

c) Confessar, desistir ou transigir em juízo.
§ 3.º Basta um sócio gerente para a representação da sociedade em

juízo.

Conferida, está conforme.

26 de Novembro de 2004. � A Conservadora, Elisa Maria de
Vasconcelos Correia. 2006090941

VAZ & VAZ, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Pesqueira. Matrí-
cula n.º 00125/980126; identificação de pessoa colectiva
n.º 504060422; data da apresentação: 30062004.

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

Conferida, está conforme.

25 de Novembro de 2004. � A Conservadora, Elisa Maria de
Vasconcelos Correia. 2006091000

LIVRARCO � COMÉRCIO DE LIVROS E ARTIGOS
DE PAPELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Pesqueira. Matrí-
cula n.º 00080/950120; identificação de pessoa colectiva
n.º 503357465; data da apresentação: 30062004.

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

Conferida, está conforme.

25 de Novembro de 2004. � A Conservadora, Elisa Maria de
Vasconcelos Correia. 2006090984

IRMÃOS GOMES � A FUNERÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Pesqueira. Matrí-
cula n.º 00171/20000103; identificação de pessoa colectiva
n.º 503529370; data da apresentação: 30062004.

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

Conferida, está conforme.

25 de Novembro de 2004. � A Conservadora, Elisa Maria de
Vasconcelos Correia. 2006090992

TRANSPORTES BARTOLOMEUS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Pesqueira. Matrí-
cula n.º 00166/990927; identificação de pessoa colectiva
n.º 504571729; data da apresentação: 30062004.

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

Conferida, está conforme.

25 de Novembro de 2004. � A Conservadora, Elisa Maria de
Vasconcelos Correia. 2006090968

SOCIEDADE AGRÍCOLA CASAL PEREIRA SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Pesqueira. Matrí-
cula n.º 00209/20011226; identificação de pessoa colectiva
n.º 504428950; data da apresentação: 30062004.

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

Conferida, está conforme.

25 de Novembro de 2004. � A Conservadora, Elisa Maria de
Vasconcelos Correia. 2006090976

SÃO PEDRO DO SUL

VAGÃO � TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São Pedro do Sul. Matrícula
n.º 557/20001027; identificação de pessoa colectiva n.º 505050293;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 9.

Certifico que foram efectuados os seguintes actos de registo:
Apresentações n.os 02, 03 e 04/041029.
Cessação de funções dos gerentes César Agostinho Alves Rodri-

gues, Manuel de Almeida Moreira e Arnaldo Alves Rodrigues, por
renúncia de 6 de Fevereiro de 2004.

Apresentação n.º 09/041029.
Designação de gerentes � designados os sócios Armando Paulino

Martins da Silva e mulher, Ana Paula de Freitas Castelão, residentes
em Casal da Charnequinha, lote 6-A, em Ourém, por deliberação de 6
de Fevereiro de 2004.

Conferida, está conforme.

30 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Olga Maria
Fernandes de Almeida Morais. 2007098482

OBSERVA � EQUIPAMENTOS AMBIENTAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São Pedro do Sul. Matrícula
n.º 623/20020617; identificação de pessoa colectiva n.º 506177998;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e
data das apresentações: 6, 7, 8 e 9/041021.

Certifico que, com base em escritura de 13 de Setembro de 2004,
a fl. 50, do livro n.º 117-H do 3.º Cartório Notarial de Almada, fo-
ram efectuados os seguintes actos de registo:

a) Cessação de funções dos gerentes César Manuel Valente
Lopes e José Bruno Guerreiro, por renúncia de 13 de Setembro
de 2004;

b) Alteração parcial do contrato, quanto ao n.º 4 do artigo 7.º, que
passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 7.º

4 � Os sócios Jorge Manuel Valente Lopes e Selma de Brito Guer-
reiro são nomeados gerentes da sociedade, com um direito especial à
gerência.

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

Está conforme o original.

29 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Olga Maria
Fernandes de Almeida Morais. 2007098393

TORRES DO SOLAR � COMPRA E VENDA DE BENS
IMÓVEIS, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São Pedro do Sul. Matrícula
n.º 520/991124; identificação de pessoa colectiva n.º 504716557;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 01/041008.

Certifico que foi efectuado o registo de dissolução da sociedade e
encerramento da liquidação.

Data da aprovação de contas: 15 de Setembro de 2004.

Conferida, está conforme.

29 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Olga Maria
Fernandes de Almeida Morais. 2007098296
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ALICE & PINTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São Pedro do Sul. Matrícula
n.º 519/991103; identificação de pessoa colectiva n.º 504674480;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 03/041015.

Certifico que foi efectuado o registo de dissolução da sociedade e
encerramento da liquidação.

Data da aprovação de contas: 21 de Julho de 2004.

Conferida, está conforme.

29 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Olga Maria
Fernandes de Almeida Morais. 2007098385

IRMÃOS TAVARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São Pedro do Sul. Matrícula
n.º 148/770608; identificação de pessoa colectiva n.º 500647399;
inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 01/041103.

Certifico que foi efectuado o registo de dissolução da sociedade e
encerramento da liquidação.

Data da aprovação de contas: 28 de Outubro de 2004.

Conferida, está conforme.

29 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Olga Maria
Fernandes de Almeida Morais. 2007098440

ALEXIS DIAS, LAVANDARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São Pedro do Sul. Matrícula
n.º 503/990617; identificação de pessoa colectiva n.º 504330233;
data da apresentação: 20041011.

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

29 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Olga Maria
Fernandes de Almeida Morais. 2007098318

ALEXIS DIAS, LIVROS DISCOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São Pedro do Sul. Matrícula
n.º 504/990617; identificação de pessoa colectiva n.º 504371088;
data da apresentação: 20041011.

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

29 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Olga Maria
Fernandes de Almeida Morais. 2007098326

CONSTRUTORA LAFOPINTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São Pedro do Sul. Matrícula
n.º 540/20000407; identificação de pessoa colectiva n.º 504831453;
data da apresentação: 20041012.

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

29 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Olga Maria
Fernandes de Almeida Morais. 2007098334

LAFOPÃO � PADARIA E PASTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São Pedro do Sul. Matrícula
n.º 664/040213; identificação de pessoa colectiva n.º 503324582;
data da apresentação: 20041004.

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

29 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Olga Maria
Fernandes de Almeida Morais. 2007098458

DISTRIPEDRO � SUPERMERCADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São Pedro do Sul. Matrícula
n.º 408/950427; identificação de pessoa colectiva n.º 503446912;
data da apresentação: 20041011.

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

29 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Olga Maria
Fernandes de Almeida Morais. 2007098300

CONSTRUMAC � CONSTRUÇÃO DE MÁQUINAS
ESPECIAIS E DE EQUIPAMENTOS ELECTRÓNICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São Pedro do Sul. Matrícula
n.º 304/901030; identificação de pessoa colectiva n.º 502439807;
data da apresentação: 20040928.

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

29 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Olga Maria
Fernandes de Almeida Morais. 2007098270

SÁTÃO

TRANSMIOMA � TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sátão. Matrícula n.º 204; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 504614096; averbamento n.º 1 à
inscrição n.º 2 e inscrição n.º 7; número e data da apresentação:
03/161104.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe:
1 � Foi averbada à inscrição n.º 2 a cessação das funções de ge-

rente de José António Ribeiro dos Santos.
Causa: renúncia em 23 de Maio de 2003.
2 � Foi alterado o seu artigo 4.º, que ficou com a seguinte redac-

ção:
ARTIGO 4.º

A gerência pertence à sócia Maria da Conceição Pinho Ribeiro,
nomeada gerente, sendo suficiente a sua assinatura para vincular a
sociedade perante terceiros.

§ 1.º Para além dos poderes normais de gerência, poderá ainda a
gerente adquirir viaturas automóveis, podendo assinar os respectivos
contratos de leasing.

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

Conferida, está conforme.

18 de Novembro de 2004. � A Conservadora, Maria Teresa Osório
Queirós de Vasconcelos Freitas. 2006141783

RESTAURANTE ITÁLIA DO MIMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sátão. Matrícula n.º 273; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 505676184; averbamento n.º 1 à
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 01/171104.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi averbada à
inscrição n.º 1 a cessação das funções de gerente de Maria Helena
Soares de Figueiredo, por renúncia.

Data: 10 de Novembro de 2004.

 Conferida, está conforme.

18 de Novembro de 2004. � O Segundo-Ajudante, João Carlos
Moreira de Andrade Matos Albuquerque. 2006141767

GRANISATÃO � COMÉRCIO GRANITOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sátão. Matrícula n.º 170; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 504056824; inscrição n.º 3; nú-
mero e data da apresentação: 03/091204.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi reforçado o
capital em dinheiro pelos sócios, em reforço das respectivas quotas e
alterado o seu artigo 3.º, que ficou com a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros e corresponde à soma de quatro quotas de mil duzentos e
cinquenta euros, uma de cada sócio.

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

Conferida, está conforme.

17 de Dezembro de 2004. � O Segundo-Ajudante, João Carlos
Moreira de Andrade Matos Albuquerque. 2006141856

CONSTRUÇÕES SOUSAS DE TRAVANCELA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sátão. Matrícula n.º 45; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 502369248; data da apresentação:
24062003.

Certifico que foi efectuado o depósito dos documentos da socieda-
de em epígrafe referentes à prestação de contas do ano de 2002, na
pasta respectiva.

Está conforme.

8 de Julho de 2004. � O Segundo-Ajudante, João Carlos Moreira
de Andrade Matos Albuquerque. 2001800843

TABUAÇO

SOCIEDADE AGRÍCOLA DA QUINTA DE SANTO
ANTÓNIO DE ADORIGO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tabuaço. Matrícula n.º 137/
040227; identificação de pessoa colectiva P 506815323; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 01/20040227.

Certifico que entre Fernando José Cardoso de Almeida, casado com
Anabela Valido de Araújo Couto Almeida na comunhão de adquiridos;
Carlos Manuel Cardoso de Almeida, casado com Maria Madalena
Magalhães Mourão Almeida na comunhão de adquiridos, e Paulo Nuno
Cardoso de Almeida, casado com Armada Maria Freitas Mendes Al-
meida na comunhão de adquiridos, todos residentes no Peso da Régua,
foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo seguinte
contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Sociedade Agrícola da Quinta de Santo
António de Adorigo, L.da, e vai ter a sua sede na freguesia de Adori-
go, concelho de Tabuaço.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sede social pode ser
transferida para outro local do mesmo concelho ou concelho limítrofe.

2.º

A sociedade tem por objecto a viticultura e agro-turismo.

3.º

O capital social integralmente subscrito e realizado em dinheiro e
já depositado nos termos legais é de cinco mil euros e corresponde à
soma de três quotas, sendo duas iguais, no valor nominal de mil seis-
centos e sessenta e seis euros e sessenta e sete cêntimos cada, perten-
cendo uma a cada um dos sócios Fernando José Cardoso de Almeida
e Carlos Manuel Cardoso de Almeida, e outra de valor nominal de mil
seiscentos e sessenta e seis euros e sessenta e seis cêntimos, perten-
cendo ao sócio Paulo Nuno Cardoso de Almeida.

4.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capi-
tal até ao décuplo do capital social por uma ou mais vezes, desde que
aprovadas em assembleia geral por todos os sócios.

5.º

Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que ela ca-
recer, que vencerão juros ou não, conforme for deliberado em assem-
bleia geral.

6.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme vier
a ser deliberado em assembleia geral, será exercida por Maria Helena
de Almeida, casada, residente nesta cidade do Peso da Régua, desde já
nomeada gerente.

§ único. Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contra-
tos é necessária a assinatura da gerente.

7.º

A divisão e a cessão de quotas a estranhos à sociedade depende do
consentimento de todos os sócios, dado por escrito e ficando reser-
vado aos sócios não cedentes e à sociedade o direito de preferência
na sua aquisição.

8.º

A sociedade poderá amortizar quotas nos seguintes casos:
a) Em caso de morte ou interdição do respectivo titular;
b) Quando a quota for penhorada, arrestada ou sujeita a qualquer

outra forma de apreensão judicial.
c) Quando o titular da quota lesar por actos ou omissões os inte-

resses da sociedade, nomeadamente o crédito ou a reputação da mes-
ma perante o público, os fornecedores ou a banca.

Disposição transitória

Fica desde já autorizada a gerência a proceder ao levantamento do
capital depositado para fazer face às despesas decorrentes com a cons-
tituição da sociedade e seu registo e compra de equipamento para início
da sua actividade.

Está conforme.

3 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Licínia Maria
Carmelino Lopes Cardoso Amaral. 2001460945

TAROUCA

JOSÉ EUGÉNIO DE SOUSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tarouca. Matrícula n.º 23;
identificação de pessoa colectiva n.º 500156190; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 02/060203.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o re-
gisto de reforço de capital. Montante do aumento: 2506,01 euros em
dinheiro, subscrito pelo sócio Laurindo Mesquita Costa com a quantia
de 1128,31 euros e pela sócia Maria Emília Coutinho da Lapa Costa
com a quantia de 1377,70 euros, tendo em consequência sido alte-
rado o artigo 5.º do pacto social, que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 5.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, pertencendo uma a cada sócio.

O texto completo do pacto social, na sua redacção actualizada,
ficou depositado na pasta respectiva.

6 de Fevereiro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Paula
Martins Amorim. 2001470290

QUINTA DA LAVARIA � SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO,
BANQUETES E HOTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tarouca. Matrícula n.º 168/
011106; identificação de pessoa colectiva n.º 505711400; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 03/070303.

Certifico que foi aumentado o capital social da sociedade em epí-
grafe de 5000 euros para 20 000 euros, integralmente realizado em
dinheiro, tendo o artigo 3.º sido alterado e aditado o artigo 6.º do pacto
social, os quais ficaram com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado é de vinte mil euros e está
dividido em duas quotas iguais do valor nominal de dez mil euros per-
tencentes uma a cada um dos sócios.
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ARTIGO 6.º

Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de capi-
tal até ao montante global de cem mil euros.

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

Está conforme.

7 de Março de 2003. � A Ajudante, Laura de Jesus Sarmento
Pereira. 2001470380

COMÉRCIO PNEUS VALE DO VAROSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tarouca. Matrícula n.º 110;
identificação de pessoa colectiva n.º 504247247; inscrição n.º 9 e
averbamento n.º 01 à inscrição n.º 6; números e data das apresen-
tações: 04 e 05/301104.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, com sede no
Castanheiro do Ouro, Tarouca, foram efectuados os seguintes actos
de registo:

Pela apresentação n.º 04.
Alterado o artigo 4.º do pacto social, que passou a ter a seguinte

redacção:
ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, dispensada de caução e com ou sem remu-
neração conforme deliberação da assembleia geral, fica a cargo de um
só gerente, cuja assinatura bastará para obrigar a sociedade.

Pela apresentação n.º 05.
Cessação de funções do gerente António Morgado Sebastiana, por

destituição em 22 de Novembro de 2004.

Conferido, está conforme.

30 de Novembro de 2004. � A Ajudante, Filomena Rosa
Carmelino Lopes Cardoso Sarmento. 2004152869

AUTO VAROZA � TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tarouca. Matrícula n.º 154/
010719; identificação de pessoa colectiva n.º 505458454;
averbamento n.º 01 à inscrição n.º 03; número e data da apresen-
tação: 01/031203.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, o gerente Ar-
mindo Jesus Silva Bento cessou as funções de gerente em 6 de Março
de 2003 por renúncia.

3 de Dezembro de 2003. � A Ajudante, Laura de Jesus Sarmento
Pereira. 2001471866

AUTO-TÁXIS PAIVA E FÉLIX, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tarouca. Matrícula n.º 144;
identificação de pessoa colectiva n.º 505164248; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 07/090704.

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

Dissolução e encerramento de liquidação.
Data da aprovação das contas: 21 de Junho de 2004.

Está conforme.

9 de Julho de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Paula Martins
Amorim. 2001470983

TÁXIS DO VALE ENCANTADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tarouca. Matrícula n.º 153;
identificação de pessoa colectiva n.º 505578786; inscrição n.º 8;
número e data da apresentação: 08/090704.

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

Dissolução e encerramento de liquidação.

Data da aprovação das contas: 22 de Junho de 2004.

Está conforme.

9 de Julho de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Paula Martins
Amorim. 2001471009

LAVANDARIA DA BOAVISTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tarouca. Matrícula n.º 208/
170703; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 01/170703.

Certifico que entre Nélson Manuel Cunha Correia, solteiro, maior,
residente na freguesia de Dãlvares, deste concelho de Tarouca, e Isau-
ra Sequeira Pereira Faustino, casada com António Faustino sob o re-
gime da comunhão de adquiridos, residente em Dalvares referido, foi
constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato dos
artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma Lavandaria da Boavista, L.da

2.º

A sociedade tem a sua sede no lugar da Torna, freguesia de Dálva-
res, concelho de Tarouca, podendo, por simples deliberação da gerên-
cia, ser transferida para outro local, dentro do mesmo concelho ou
para concelhos limítrofes, bem como serem criadas ou encerradas
filiais, sucursais e agências ou quaisquer outras formas de representa-
ção, em território nacional ou no estrangeiro.

3.º

A sociedade tem por objecto a lavagem e limpeza a seco de têxteis
e peles.

4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de cinco mil euros, dividido em duas quotas iguais no valor nominal
de dois mil e quinhentos euros cada pertencentes cada uma a cada um
dos sócios.

5.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme vier a
ser deliberado em assembleia geral, fica afecta à sócia Isaura Sequeira
Pereira Faustino, desde já nomeada gerente, obrigando-se a sociedade
com a assinatura da gerente.

2 � Nos poderes normais da competência da gerência, incluem-se
os de:

a) Tomar de arrendamento quaisquer locais para a sociedade, alte-
rar ou rescindir os respectivos contratos, independentemente do pra-
zo;

b) Comprar, vender e permutar veículos automóveis, outros mó-
veis e imóveis para a sociedade, assinando os respectivos contratos

c) Adquirir por trespasse, quaisquer estabelecimentos comerciais ou
industriais;

d) Confessar, desistir e transigir em juízo;
e) Celebrar contratos de locação financeira (leasing).

6.º

A divisão e cessão de quotas, total ou parcial, são livremente per-
mitidas entre sócios; a favor de estranhos carece do consentimento
da sociedade, sendo a esta em primeiro lugar e depois aos sócios não
cedentes conferido o direito de preferência.

7.º

A sociedade poderá exigir prestações suplementares dos sócios, até
ao montante de cinquenta mil euros.

Está conforme o original.

17 de Julho de 2003. � A Ajudante, Laura de Jesus Sarmento
Pereira. 2001471653

MACRO FRIO � COMÉRCIO INTERNACIONAL
DE PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tarouca. Matrícula n.º 37;
identificação de pessoa colectiva n.º 502691000; inscrição n.º 10;
número e data da apresentação: 01/301104.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, com sede na
Ponte Nova, Mondim da Beira, Tarouca, foi efectuado o seguinte acto
de registo:

Designação de revisores oficiais de contas:
Fiscal único: efectivo � António Nuno Mendes Marques de Oli-

veira, casado, Rua de António Alves Martins, 14, 3.º, sala AX, Viseu;
suplente � Carla Manuela Serra Geraldes, casada, Praceta de Mário
de Sá Carneiro, 88, 2.º, direito, Matosinhos.

Prazo: exercício de 2004 a 2007, inclusive.
Data da deliberação: 31 de Agosto de 2004.

Conferido, está conforme.

30 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Paula
Martins Amorim. 2004152850

TONDELA

JORDANILO � COMÉRCIO MATERIAIS
DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tondela. Matrícula n.º 00678/
980116; identificação de pessoa colectiva n.º 504054414.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, pelo averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 2, apresentação n.º 03/041209, foi efec-
tuado o seguinte acto:

Cessação de funções do gerente Manuel Marques Fernandes, por
renúncia de 4 de Fevereiro de 2004.

Está conforme o original.

9 de Dezembro de 2004. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008248640

CARRARO � FÁBRICA DE CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tondela. Matrícula n.º 00319/
871126; identificação de pessoa colectiva n.º 501904590; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 02/041123.

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: 23 de Agosto de 2004.

Está conforme o original.

24 de Novembro de 2004. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2003611762

SOCIEDADE AVÍCOLA PICAMILHO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Tondela. Matrícula n.º 00777/
000113; identificação de pessoa colectiva n.º 504951947; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 05/030326.

Certifico que foi alterado, parcialmente o contrato social, com
reforço do capital de € 50 000 para € 55 000, sendo o aumento de
€ 5000, subscrito em dinheiro e pela entrada de uma nova sócia, Prado
Serrano Incubação de Ovos, S. A., Prado, Guardão, Tondela, proce-
dendo à transformação da sociedade em sociedade anónima, passando
o respectivo contrato a ter a seguinte redacção.

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de Sociedade Avícola
Picamilho, S. A., com sede na Avenida de Adelino Amaro da Costa,
551, freguesia e concelho de Tondela.

ARTIGO 2.º

O objecto social da sociedade consiste na produção e comércio de
produtos avícolas, rações para animais, material avícola e suplemen-
tos alimentares para a pecuária.

ARTIGO 3.º

A sociedade poderá adquirir e alienar livremente participações no
capital social de outras sociedades, ainda que reguladas por leis espe-
ciais, ou em consórcios, agrupamentos complementares de empresas

e em associação em participação, ainda que o objecto de uma e outras
não apresente nenhuma relação directa ou indirecta com o seu pró-
prio objecto social.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado, é de cinquen-
ta e cinco mil euros, representado por cinquenta e cinco mil acções
ao portador, com o valor nominal de um euro cada.

1 � As acções poderão ser representadas por títulos de 1, 5, 10,
100, 1000, 5000 e 10 000 acções.

2 � Os títulos serão assinados por dois administradores, sendo
obrigatória a do seu presidente.

3 � As acções podem ser convertidas em acções nominativas.

ARTIGO 5.º

a) A mesa da assembleia geral é composta por um presidente e um
secretário, eleitos quadrienalmente, podendo ser reeleitos.

b) Para que a assembleia geral possa deliberar em primeira convo-
cação é necessário que estejam presentes, pelo menos, cinquenta por
cento do capital social, salvo se a lei exigir percentagem superior.

c) Têm direito a voto os accionistas com mais de mil acções.
d) A cada acção corresponde um voto.

ARTIGO 6.º

a) A sociedade adopta a estrutura orgânica do administrador único
ou conselho de administração e fiscal único;

b) O administrador único, os membros do conselho de administra-
ção e fiscal único são designados por eleição em assembleia geral pelo
período de quatro anos.

c) É permitida a reeleição por uma ou mais vezes, mantendo-se
em funções até à eleição dos seus sucessores, independentemente do
prazo por que tiverem sido designados.

ARTIGO 7.º

a) A administração da sociedade, quando exercida por um conselho
de administração, o mesmo será composto por três ou cinco mem-
bros eleitos em assembleia geral, a qual designa ainda o presidente.

b) A sociedade fica vinculada pela vontade expressa de um admi-
nistrador desde que:

1) Presidente;
2) Vice presidente e dois administradores.
c) Nos actos de mero expediente será suficiente a assinatura de um

só administrador para tal autorizado.
d) Os administradores designados são dispensados de caução.
e) Os administradores devem reunir, pelo menos, uma vez semes-

tralmente.
ARTIGO 8.º

A fiscalização dos negócios da sociedade compete a um fiscal úni-
co e um suplente designados pela assembleia geral.

ARTIGO 9.º

Os lucros sociais serão aplicados na constituição da reserva legal,
nos termos que a lei o estabelece, e em outras reservas ou dividendos
nas percentagens que livremente forem decididas em assembleia ge-
ral.

ARTIGO 10.º

a) A dissolução e liquidação da sociedade reger-se-á pelas disposi-
ções da lei e pelas deliberações das assembleias gerais, sendo liquidatá-
rios os administradores em exercício.

b) As deliberações das assembleias gerais respeitantes à alteração,
aumento de capital, dissolução, fusão ou liquidação da sociedade só
poderão ser tomadas por maioria de três quartos de capital.

Disposição transitória para nomeação dos órgãos sociais

Ficam desde já nomeados para o período de 2002-2005 os seguin-
tes membros dos órgãos sociais:

Conselho de administração: presidente � António João Soares
Carrapiço; vice-presidente � Luís Filipe Soares Carrapiço; vogal �
Zita Maria Chaves Morais.

Fiscal único � Dr. António Vítor de Almeida Campos, revisor
oficial de contas n.º 749, em representação de Jorge, Silva, Vítor, Neto,
Fernandes e Associados, SROC, n.º 92, com sede em Assequins, Águe-
da; suplente � Dr. Jorge Manuel Teixeira da Silva, revisor oficial de
contas n.º 637, com morada em Assequins, Águeda.

Está conforme o original.

26 de Março de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2001765150
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MATOS & MARQUES � PRODUTOS E EQUIPAMENTOS
AGRÍCOLAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tondela. Matrícula n.º 00703/
980728; identificação de pessoa colectiva n.º 504212885.

Certifico que pelo averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 foi efectua-
do o seguinte acto:

Cessação de funções do gerente Manuel Henriques de Matos, por
renúncia em 25 de Fevereiro de 2003.

Foi efectuado o seguinte acto de registo pela inscrição n.º 10.
Certifico ainda que em relação à sociedade em epígrafe foram alte-

rados os artigos 3.º, 4.º e 7.º, os quais passam a ter a seguinte redac-
ção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros e representa-se por duas quotas, uma de quinhentos euros,
da sócia Maria de Lurdes do Nascimento Gomes Marques, e outra de
quatro mil e quinhentos euros, do sócio José Cardoso Marques.

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.

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

7.º

1 � A sociedade goza da faculdade de exigir dos sócios prestações
suplementares de capital até ao montante global de cinquenta mil euros,
mediante prévia deliberação dos sócios nesse sentido.

2 � Poderão ainda os sócios fazer suprimentos à sociedade nos
termos e formalidades previstas na lei.

Está conforme o original.

19 de Março de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2001765029

QUINTA DO SOLAR DO ARCEDIAGO,
AGROTURISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tondela. Matrícula n.º 00800/
000605; identificação de pessoa colectiva n.º 504946528; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 01/040729.

Certifico que foi alterado parcialmente o contrato social com re-
forço de capital de € 50 000 para € 1 000 000 subscrito em dinheiro
pelos sócios Joaquim Alberto Vieira Coimbra e Maria João Abrantes
Almiro e Castro Coimbra com € 380 000 cada um e Hugo Filipe
Almiro Coimbra e Sandra Patrícia Almiro Coimbra com € 95 000,
sendo o aumento de € 950 000, tendo sido alterados os artigos 1.º,
2.º e 3.º, passando a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Quinta do Solar do Arcediago,
Agroturismo, L.da, e tem a sua sede em Póvoa do Arcediago, fregue-
sia de Canas de Santa Maria, concelho de Tondela.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto: actividades agrícolas e pecuárias,
produção e comércio de vinho agro-turismo.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de um
milhão de euros, e corresponde à soma de quatro quotas: sendo uma
do valor nominal de quatrocentos mil euros, pertencente ao sócio
Joaquim Alberto Vieira Coimbra, uma do valor nominal de quatro-
centos mil euros, pertencente à sócia Maria João Abrantes Almiro e
Castro Coimbra, outra de cem mil euros pertencente ao sócio Hugo
Filipe Almiro Coimbra e outra de cem mil euros pertencente à sócia
Sandra Patricia Almiro Coimbra.

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

29 de Julho de 2004. � A Segunda-Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2003610049

TOURIGO E VALENTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tondela. Matrícula n.º 00289/
860617; identificação de pessoa colectiva n.º 501679936; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 02/040507.

Certifico que foi alterado parcialmente o contrato social, quanto
aos artigos 8.º e 10.º do pacto social, os quais passam a ter a seguinte
redacção:

ARTIGO 8.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme de-
liberação da assembleia geral, pertence a sócios ou a estranhos, a
designar em assembleia geral.

ARTIGO 10.º

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

Que a sociedade presta o consentimento às cessões a seguir levadas
a efeito, bem como autoriza o terceiro outorgante a celebrar negócio
consigo mesmo.

Averbamento n.º 1 à inscrição 3, apresentação n.º 06/040507.
Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi registada

a cessação das funções dos gerentes António João Soares Carrapiço,
Luís Filipe Soares Carrapiço, António Marques Carrapiço e Maria da
Conceição Tourigo Soares Carrapiço, por renúncia de 17 de Março
de 2004.

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

Está conforme o original.

7 de Maio de 2004. � A Escriturária Superior, (Assinatura ilegível.)
2003659986

EVIPEL � ENTREPOSTO VISIENSE
PARA AGRICULTURA E PECUÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tondela. Matrícula n.º 00188/
790424; identificação de pessoa colectiva n.º 500832765; inscri-
ção n.º 3; números e datas das apresentações: 01/031112 e 05/
041124.

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

Apresentação n.º 01/031112.
Dissolução.
Facto: encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 27 de Outubro de 2004.

Está conforme o original.

25 de Novembro de 2004. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2001765533

MÁRIO JOÃO RODRIGUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tondela. Matrícula n.º 00599/
960131; identificação de pessoa colectiva n.º 503589691; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 11/041207.

Certifico que foi alterado, parcialmente o contrato social, com
reforço do capital de € 2493,99 para € 5000, sendo o aumento de
€ 2506,01, subscrito em dinheiro por ambos os sócios, tendo sido
alterado o artigo 3.º do pacto social, o qual passa a ter a seguinte
redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado, é de cinco mil
euros. Divide-se em duas quotas, sendo uma de valor nominal de qua-
tro mil setecentos e cinquenta euros pertencente ao sócio Mário João
Henriques Gomes Rodrigues e uma de duzentos e cinquenta euros per-
tencente ao sócio Edmundo Manuel Henriques Gomes Rodrigues.

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

Está conforme o original.

9 de Dezembro de 2004. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008248631
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CONSTRUÇÕES IRMÃOS ALMIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tondela. Matrícula n.º 00685/
980218; identificação de pessoa colectiva n.º 504107518.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, pelo averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1, apresentação n.º 04/041209, foi efec-
tuado o seguinte acto:

Cessação de funções da gerente Belmiro Abelheira Marques, por
renúncia de 27 de Outubro de 2004.

Está conforme o original.

9 de Dezembro de 2004. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008248658

DEPAIS � PUBLICIDADE E SINALÉTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tondela. Matrícula n.º 01092/
041202; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 03/041202.

Certifico que entre José de Sousa Pais e mulher, Maria Luísa Hen-
riques de Matos Paz Sousa Pais, na comunhão geral, constituíram a
sociedade em epígrafe, que se regerá pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a denominação DEPAIS � Publicidade e Sina-
lética, L.da, com sede na Casa do Cedro, freguesia de Campo de Bes-
teiros, concelho de Tondela.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sociedade poderá
mudar a sua sede para outro local do mesmo concelho ou para con-
celho limítrofe.

2.º

O objecto da sociedade consiste no fabrico, montagem e comer-
cialização de ferragens e sistemas de sinalização e publicidade. Co-
mercialização de mobiliário metálico e materiais de construção; ges-
tão de imóveis e condomínios; compra e venda de imóveis.

3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de cinco mil euros e corresponde à soma de duas quotas iguais, no
valor nominal de dois mil e quinhentos euros cada, pertencendo uma
a cada um dos sócios, José de Sousa Pais e Maria Luísa Henriques de
Matos Paz Sousa Pais.

4.º

A sociedade poderá adquirir e alienar participações no capital so-
cial de outras sociedades, ainda que reguladas por leis especiais, ou em
consórcios, agrupamentos complementares de empresas e em asso-
ciação em participação, ainda que o objecto de uma e outras não apre-
sente nenhuma relação directa ou indirecta com o seu próprio objec-
to social.

5.º

É livre a cessão, total ou parcial, de quotas, entre sócios. As ces-
sões a terceiros, onerosas ou não, dependem do consentimento da
sociedade, a qual em primeiro lugar, e aos sócios não cedentes em
segundo, fica reservado o direito de preferência.

6.º

1 � A gerência da sociedade, sem remuneração, pertence a sócios
ou a estranhos, a designar em assembleia geral.

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

7.º

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

8.º

É vedado aos sócios e ou gerentes obrigar a sociedade em actos
estranhos ao objecto social, tais como abonações, empréstimos, ava-
les, fianças, letras de favor e demais documentos ou contratos.

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

Está conforme o original.

3 de Dezembro de 2004. � A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 2003683160

BOMBONÍSSIMA � COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO
DE PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tondela. Matrícula n.º 00652/
970702; identificação de pessoa colectiva n.º 503921521; inscri-
ção n.º 7; número e data da apresentação: 01/041130.

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

Facto: encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 23 de Outubro de 2003.

Está conforme o original.

6 de Dezembro de 2004. � A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 2008248615

VILA NOVA DE PAIVA

CELESTINO & AMÂNDIO � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Paiva. Matrícu-
la n.º 00180/20041213; identificação de pessoa colectiva
n.º P 507161297; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
01/13122004.

Certifico que por Celestino dos Santos Monteiro e Amândio Car-
doso de Almeida, foi constituída uma sociedade comercial por quotas
que se regerá pelas seguintes cláusulas:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Celestino & Amândio Cons-
truções, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Santo António, 27,
freguesia e concelho de Vila Nova de Paiva.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, 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 cofragens, construção civil e
obras públicas, compra e venda de materiais de construção.

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 no valor nominal de dois mil e quinhentos euros cada, perten-
centes uma a cada um dos sócios Celestino dos Santos Monteiro e
Amândio Cardoso de Almeida.

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

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

ARTIGO 4.º

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

2 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.
3 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou parcial-

mente, em participação nos lucros da sociedade.
4 � Para vincular a sociedade, é necessária a intervenção de dois

gerentes.
ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

a) Por acordo com o respectivo titular;
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b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto, adjudicação em
juízo ou cessão gratuita não autorizada;

c) Quando o sócio praticar actos que violem o contrato social ou
as obrigações sociais;

d) No caso de morte de sócio a quem não sucedam herdeiros legi-
timários;

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

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

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

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

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

4 � Se por falecimento de um sócio, nos termos da alínea d) do
n.º 1 deste artigo, a respectiva quota não for amortizada no prazo de
90 dias, a contar da data do falecimento, os herdeiros deverão desig-
nar, 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 Dezembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria da
Costa Fonseca. 2001890591

P. M. R. S. � SOLUÇÕES INFORMÁTICAS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Paiva. Matrícula
n.º 00179/20041203; identificação de pessoa colectiva
n.º P 507189639; inscrição n.º 1; data da apresentação: 01/03122004.

Certifico que por Pedro Miguel Rodrigues da Silva foi constituída
uma sociedade comercial por quotas, que se regerá pelas seguintes cláu-
sulas:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação P. M. R. S. � Soluções Infor-
máticas, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Rua de Egas Moniz, 22,
freguesia e concelho de Vila Nova de Paiva.

§ único. Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser des-
locada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem
como criar ou encerrar filiais, sucursais ou qualquer forma de repre-
sentação social.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto: consultoria e programação informá-
tica. Utilização de acesso à Internet e de aplicações próprias ou de
terceiros, serviços de hosting, aluguer de hardware e de estruturas de
rede e infra-estruturas.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme de-
liberação do sócio único, pertence ao sócio ou a estranhos por ele
designados, ficando desde já designado gerente o sócio único.

§ único. Para obrigar a sociedade é suficiente a intervenção de um
gerente.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

1 � Ao sócio único poderão ser exigidas prestações suplementares
de capital, até ao montante global de cento e cinquenta mil euros.

2 � Poderá o sócio único fazer suprimentos à sociedade nos ter-
mos e formalidades previstos na lei.

Está conforme o original.

13 de Dezembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria da
Costa Fonseca. 2001890583

VISEU

PINTISOL � PINTURAS E ISOLAMENTOS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 5102.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas referente ao ano de 2003, na pasta respectiva.

10 de Novembro de 2004. � O Escriturário Superior, (Assinatura
ilegível.) 2008736164

ROGÉRIO PEREIRA CORREIA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 5198;
identificação de pessoa colectiva n.º 506686574.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas referente ao ano de 2003, na pasta respectiva.

10 de Novembro de 2004. � O Escriturário Superior, (Assinatura
ilegível.) 2008740722

NUNES BRÁS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 1874;
identificação de pessoa colectiva n.º 502363975.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas referente ao ano de 2003, na pasta respectiva.

10 de Novembro de 2004. � O Escriturário Superior, (Assinatura
ilegível.) 2008740706

LOURENÇO & JESUS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 1711;
identificação de pessoa colectiva n.º 970936273.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas referente ao ano de 2003, na pasta respectiva.

10 de Novembro de 2004. � O Escriturário Superior, (Assinatura
ilegível.) 2008740714

OLIVIS � COMÉRCIO MATERIAIS
DE DECORAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 4512;
identificação de pessoa colectiva n.º 505695375; averbamento n.º 1
à inscrição n.º 3 e inscrição n.º 5; números e data das apresenta-
ções: 3 e 4/20041001.

Certifico que a sociedade em epígrafe alterou o artigo 4.º, que fica
com a seguinte redacção:

4.º

A gerência, com ou sem remuneração, será designada em assem-
bleia geral, ficando, contudo, desde já nomeado gerente o sócio Vir-
gílio das Neves Lourenço e obrigando-se a sociedade em todos os actos
e contratos com a assinatura de um gerente.

Mais certifico que o texto actualizado do contrato encontra-se
depositado na pasta respectiva e que cessou funções de gerente Sera-
fim Nélson de Sá Almeida, por renúncia em 5 de Julho de 2004.

3 de Novembro de 2004. � O Escriturário Superior, (Assinatura
ilegível.) 2008740765
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PANIFICADORA A IDEAL DE VILDEMOINHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 672; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 500393168; data da apresentação:
20040621.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do ano de 2003.

23 de Novembro de 2004. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008762513

IDEALMÁQUINAS � ACESSÓRIOS
E FERRAMENTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 2780;
identificação de pessoa colectiva n.º 503450847.

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.) 2008762165

MENDES & NERY � CENTRO DE CÓPIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 4557;
identificação de pessoa colectiva n.º 505756030.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas referente ao ano de 2003, na pasta respectiva.

24 de Setembro de 2004. � O Escriturário Superior, (Assinatura
ilegível.) 2008762262

GLOBSEGUR � SOLUÇÕES GLOBAIS
DE SEGURANÇA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 5104;
identificação de pessoa colectiva n.º 506577120; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 57/20050104.

Certifico que a sociedade em epígrafe foi dissolvida por mútuo
acordo e liquidada, não havendo bens a partilhar, com a aprovação de
contas em 4 de Janeiro de 2004.

20 de Janeiro de 2005. � O Escriturário Superior, José Luís Pinto
das Neves e Matos. 2008737578

FIRMINO, ALMEIDA & GONÇALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 3965;
identificação de pessoa colectiva n.º 504895532; inscrição n.º 9;
número e data da apresentação: 07/20050103.

Certifico que foi feito o depósito a escritura de que consta a auto-
rização dada por José Carlos Lopes de Almeida para que o seu apelido
Almeida continue a figurar na firma social.

20 de Janeiro de 2005. � A Primeira-Ajudante, Maria da Luz da
Silva Pereira. 2008737551

CANELOFIL � FABRICO E COMÉRCIO DE MÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 3035;
identificação de pessoa colectiva n.º 503691356; inscrição n.º 4;
número e data da apresentação: 14/20050103.

Certifico que a sociedade em epígrade foi dissolvida por mútuo
acordo e liquidada, não havendo bens a partilhar, com a aprovação de
contas em 28 de Dezembro de 2004.

20 de Janeiro de 2005. � A Segunda-Ajudante, Maria Eduarda Chã
Madeira Coutinho Rodrigues. 2008737543

RH BAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 2409;
identificação de pessoa colectiva n.º 503022110; inscrição n.º 6;
número e data da apresentação: 22/20050103.

Certifico que a sociedade em epígrafe foi dissolvida por mútuo
acordo e liquidada, não havendo bens a partilhar, com a aprovação de
contas em 30 de Dezembro de 2004.

20 de Janeiro de 2005. � A Segunda-Ajudante, Maria Eduarda Chã
Madeira Coutinho Rodrigues. 2008737535

MERCEARIA TRADICIONAL � COMÉRCIO
A RETALHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 4517;
identificação de pessoa colectiva n.º 505089774; averbamento n.º 1
à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e data das apresenta-
ções: 819/040323.

Certifico que a sociedade em epígrafe alterou o pacto social quanto
ao artigo 3.º e n.º 1 do artigo 5.º, que passam a ter a seguinte redac-
ção:

3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de cinco mil euros e corresponde à soma de duas quotas iguais, no
valor nominal de dois mil e quinhentos euros cada, pertencendo uma
a cada uma das sócias, Rute Isabel de Almeida Loureiro e Ana Marisa
de Almeida Loureiro.

5.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, ficando desde já nomeadas gerentes as
sócias, Rute Isabel de Almeida Loureiro e Ana Marisa de Almeida
Loureiro.

Mais certifica que cessou funções de gerente Carlos da Silva Lou-
reiro.

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

Está conforme o original.

21 de Abril de 2004. � O Escriturário Superior, José Luís Pinto
das Neves e Matos. 2006296140

SOÍMA � SOCIEDADE INDUSTRIAL DE MÁQUINAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 822; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 500702985; inscrição n.º 23; nú-
mero e data da apresentação: 13/03112004.

Certifico que a sociedade em epígrafe deliberou aumentar o capital
em 1 500 000 euros, passando para 6 000 000 euros, e alterou o ar-
tigo 4.º, n.º 1, que fica com a seguinte redacção:

4.º

Capital, acções e obrigações

1 � O capital social é de seis milhões de euros, dividido e repre-
sentado por acções no valor nominal de um euro cada.

Está conforme o original.

16 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria da
Conceição Aresta de Carvalho. 2001063520

FIRMINO, ALMEIDA & GONÇALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 3965;
identificação de pessoa colectiva n.º 504895532; averbamento n.º 1
à inscrição n.º 5 e inscrição n.º 6 ; números e data das apresenta-
ções: 31 e 33/03112004.

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

5 � Of. averbamento n.º 01, apresentação n.º 31/20041103.
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Cessação de funções do gerente José Carlos Lopes de Almeida, por
renúncia em 28 de Outubro de 2004.

7� Apresentação n.º 32/20041103.
Facto: nomeação de Valdemar Martins Ferreira, como gerente, por

deliberação de 28 de Outubro de 2004.

Está conforme o original.

16 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria da
Conceição Aresta de Carvalho. 2001063547

COSTA & COSTA � MADEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 4899; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 506316637; averbamento n.º 1 à
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 19/03112004.

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

1 � Averbamento n.º 01, apresentação n.º 19/20041103.
Facto: mudança de sede.
Sede: Quinta da Fontinha, freguesia de Vila Chã de Sá, concelho de

Viseu.

Está conforme o original.

16 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria da
Conceição Aresta de Carvalho. 2001063555

EXCELMEDIS � PRODUTOS MÉDICOS
E HOSPITALARES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 5539;
identificação de pessoa colectiva n.º 507106679; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 12/20041026.

Certifico que a sociedade em epígrafe foi dissolvida por mútuo
acordo e liquidada, não havendo bens a partilhar, com a aprovação de
contas em 26 de Outubro de 2004.

Está conforme o original.

16 de Novembro de 2004. � O Escriturário Superior, José Luís
Pinto das Neves e Matos. 2001063580

EDUARDO LOPES & COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 4397;
identificação de pessoa colectiva n.º 505487357; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 52/20102004.

Certifico que a sociedade em epígrafe foi dissolvida por mútuo
acordo e liquidada, não havendo bens a partilhar com a aprovação
das contas em 20 de Julho de 2004.

Está conforme o original.

A Segunda-Ajudante, Maria Amélia Faro Martelo Magalhães.
2001063644

PURO SAMBA � ACTIVIDADES DE DANÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 5256;
identificação de pessoa colectiva n.º 506730980; inscrição n.º 3;
números e data das apresentações: 9 e 19/28102004.

Certifico que a sociedade em epígrafe deliberou alterar os artigos 1.º
e 4.º, que ficam com a seguinte redacção :

1.º

A sociedade adopta a firma Puro Samba � Actividades de Dança,
L.da, e tem a sede no Bairro de Santa Eugénia, bloco 6, rés-do-chão,
direito, freguesia de Viseu (Santa Maria de Viseu), concelho de Viseu.

4.º

A gerência, com ou sem remuneração, é designada em assembleia
geral, ficando, desde já, nomeada gerente a sócia Andreia Cristina dos
Santos Moreti, obrigando-se a sociedade em todos os actos e contra-
tos com a assinatura de um gerente.

Mais certifico que Leandra Aparecida Silva cessou funções como
gerente em 12 de Outubro de 2004.

Está conforme o original.

17 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria da
Conceição Aresta de Carvalho. 2001063610

CERVINHAL � DISTRIBUIDORA DE CERVEJAS
E VINHOS DE VISEU, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 319; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 500331243; averbamento n.º 1 à
inscrição n.º 23 e inscrição n.º 32; números e data das apresenta-
ções: 20 e 21/01102004.

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

23 � Averbamento n.º 1, apresentação n.º 20/20041001.
Facto: cessação de funções de gerente de José Manuel de Carvalho

Piteira de Barros, por renúncia, em 17 de Setembro de 2004.
32 � Apresentação n.º 21/20041001.
Facto: nomeação de gerente de João Eduardo Martinho Eugénio,

casado.
Data da deliberação: 17 de Setembro de 2004.

Está conforme o original.

A Escriturária Superior, Maria da Conceição Aresta de Carvalho.
2006460277

JELBEIRAS � COMÉRCIO DE PRODUTOS
DE TELECOMUNICAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 3897;
identificação de pessoa colectiva n.º 504752391; averbamento n.º 1
à inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 14/26102004.

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

6 � Averbamento n.º 1, apresentação n.º 14/20041026.
Cessação de funções de gerente de Carlos Alberto Loureiro de Frei-

tas, por destituição em 30 de Agosto de 2004.

Está conforme o original.

16 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria da
Conceição Aresta de Carvalho. 2001063571

GRACOVIL � GRANITOS E CONSTRUÇÃO
DE VISEU, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 2515;
identificação de pessoa colectiva n.º 503130982; averbamento n.º 2
à inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 33/27102004.

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

7 � Averbamento n.º 2, apresentação n.º 33/20041027.
Cessação de funções de gerente de Maria de Lurdes Costa Branco

Rolo, por renúncia, em 31 de Agosto de 2004.

Está conforme o original.

16 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria da
Conceição Aresta de Carvalho. 2001063601

DESCANSO PERFEITO � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 3750;
identificação de pessoa colectiva n.º 504457969; inscrição n.º 4;
número e data da apresentação: 19/20041025.

Certifico que a sociedade em epígrafe foi dissolvida por mútuo
acordo e liquidada, não havendo bens a partilhar, com a aprovação de
contas em 21 de Outubro de 2004.

Está conforme o original.

17 de Novembro de 2004. � O Escriturário Superior, José Luís
Pinto das Neves e Matos. 2001063636
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MPA � GABINETE DE ARTES GRÁFICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 3271;
identificação de pessoa colectiva n.º 503964573; inscrição n.º 5 ;
número e data da apresentação: 1/22102004.

Certifico que a sociedade em epígrafe foi dissolvida por mútuo
acordo e liquidada, não havendo bens a partilhar, com a aprovação de
contas em 30 de Setembro de 2004.

Está conforme o original.

8 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria da
Conceição Aresta de Carvalho. 2008740145

CORREIA & LOUREIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 760; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 500639647.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas, referente ao ano de 2003, na pasta respectiva.

3 de Dezembro de 2004. � O Escriturário Superior, (Assinatura
ilegível.) 2008736415

TUTICONTA VISEU, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 2228;
identificação de pessoa colectiva n.º 500664064.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas, referente ao ano de 2003, na pasta respectiva.

3 de Dezembro de 2004. � O Escriturário Superior, (Assinatura
ilegível.) 2008736407

MORBEL � MÁRMORES E GRANITOS DE VISEU, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 1216;
identificação de pessoa colectiva n.º 501394990.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas, referente ao ano de 2003, na pasta respectiva.

3 de Dezembro de 2004. � O Escriturário Superior, (Assinatura
ilegível.) 2008736393

CLUBE DOS CAÇADORES E PESCADORES DA BEIRA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 2753.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas, referente ao ano de 2003, na pasta respectiva.

3 de Dezembro de 2004. � O Escriturário Superior, (Assinatura
ilegível.) 2008762360

MÓVEIS RIJO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 1154;
identificação de pessoa colectiva n.º 501288104.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas, referente ao ano de 2003, na pasta respectiva.

3 de Dezembro de 2004. � O Escriturário Superior, (Assinatura
ilegível.) 2008736385

INSINUARTE � MODA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 2722;
identificação de pessoa colectiva n.º 503356719.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas, referente ao ano de 2003, na pasta respectiva.

7 de Dezembro de 2004. � O Escriturário Superior, (Assinatura
ilegível.) 2008736504

COSTURA RÁPIDA � REPARAÇÃO E ALTERAÇÃO
DE VESTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 3072;
identificação de pessoa colectiva n.º 503716570.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas, referente ao ano de 2003, na pasta respectiva.

7 de Dezembro de 2004. � O Escriturário Superior, (Assinatura
ilegível.) 2008736490

AMADEU, RODRIGUES & ALMEIDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 3981;
identificação de pessoa colectiva n.º 504851055.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas, referente ao ano de 2003, na pasta respectiva.

7 de Dezembro de 2004. � O Escriturário Superior, (Assinatura
ilegível.) 2008736482

BEIRALINHA � ARTIGOS TÊXTEIS E BORDADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 4241.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas, referente ao ano de 2003, na pasta respectiva.

7 de Dezembro de 2004. � O Escriturário Superior, (Assinatura
ilegível.) 2008736474

SANTA LÚCIA II � SOCIEDADE DE CONSERVAÇÃO
E REPARAÇÃO DE BENS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 4325;
identificação de pessoa colectiva n.º 505368420.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas, referente ao ano de 2003, na pasta respectiva.

7 de Dezembro de 2004. � O Escriturário Superior, (Assinatura
ilegível.) 2008736466

GDS � COMÉRCIO ARTIGOS PARA BEBÉ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 5197;
identificação de pessoa colectiva n.º 506669971.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas, referente ao ano de 2003, na pasta respectiva.

7 de Dezembro de 2004. � O Escriturário Superior, (Assinatura
ilegível.) 2008736440

ADCOVI � ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS,
GESTÃO DE ARRENDAMENTOS E PRESTAÇÃO

DE SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 5314;
identificação de pessoa colectiva n.º 506757439.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas, referente ao ano de 2003, na pasta respectiva.

6 de Dezembro de 2004. � O Escriturário Superior, (Assinatura
ilegível.) 2008736458

BARROCA & TAVARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 366; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 500042063.
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Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas, referente ao ano de 2003, na pasta respectiva.

6 de Dezembro de 2004. � O Escriturário Superior, (Assinatura
ilegível.) 2008736431

AUTO-TÁXIS BELMOR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 480; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 500562504.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas, referente ao ano de 2003, na pasta respectiva.

6 de Dezembro de 2004. � O Escriturário Superior, (Assinatura
ilegível.) 2008736423

ALDINA & CRISTINA, CABELEIREIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 4841;
identificação de pessoa colectiva n.º 506168026.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas, referente ao ano de 2003, na pasta respectiva.

9 de Dezembro de 2004. � O Escriturário Superior, (Assinatura
ilegível.) 2006319990

INFAG � INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 1113;
identificação de pessoa colectiva n.º 501230793.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas, referente ao ano de 2003, na pasta respectiva.

3 de Dezembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia Faro
Martelo Magalhães 2008762220

A DESPORTIVA VISEENSE � SOCIEDADE
DE ARTIGOS PARA DESPORTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 798; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 500687900.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas, referente ao ano de 2003, na pasta respectiva.

3 de Dezembro de 2004. � O Escriturário Superior, (Assinatura
ilegível.) 2008762211

AUTOMANO � REPARAÇÃO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 2403;
identificação de pessoa colectiva n.º 503015180.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas, referente ao ano de 2003, na pasta respectiva.

3 de Dezembro de 2004. � O Escriturário Superior, (Assinatura
ilegível.) 2008762378

PINTABEIRAS � SOCIEDADE DE PINTURAS
E ACABAMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 2538;
identificação de pessoa colectiva n.º 503139270.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas, referente ao ano de 2003, na pasta respectiva.

3 de Dezembro de 2004. � O Escriturário Superior, (Assinatura
ilegível.) 2008762203

LOURAPA � ELECTRICIDADE DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 3331;
identificação de pessoa colectiva n.º 503978671.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas, referente ao ano de 2003, na pasta respectiva.

3 de Dezembro de 2004. � O Escriturário Superior, (Assinatura
ilegível.) 2008762351

AUTO BODIOSA � REPARAÇÃO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 3694;
identificação de pessoa colectiva n.º 504338625.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas, referente ao ano de 2003, na pasta respectiva.

2 de Dezembro de 2004. � O Escriturário Superior, (Assinatura
ilegível.) 2008762343

VALENTIM CARDOSO � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 3894;
identificação de pessoa colectiva n.º 504773780.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas, referente ao ano de 2003, na pasta respectiva.

2 de Dezembro de 2004. � O Escriturário Superior, (Assinatura
ilegível.) 2008762335

CONSTRUÇÕES VISMILÉNIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 4133;
identificação de pessoa colectiva n.º 505072416.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas, referente ao ano de 2003, na pasta respectiva.

2 de Dezembro de 2004. � O Escriturário Superior, (Assinatura
ilegível.) 2008762327

A. M. PEREIRA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 4983;
identificação de pessoa colectiva n.º 506391027; averbamento n.º 1
à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 27/12112004.

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

1 � Averbamento n.º 1, of. apresentação n.º 27/20041112.
Rectificação de capital: 5000 euros.
Quota e sócio: uma quota de 5000 euros.

Está conforme o original.

3 de Dezembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria da
Conceição Aresta de Carvalho. 2006312685

AUTO NET � NOVAS TECNOLOGIAS
DE INFORMAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 2956;
identificação de pessoa colectiva n.º 503608653; averbamento n.º 3
à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 11/29102004.

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

1 � Averbamento n.º 3, apresentação n.º 11/20041029.
Mudou a sede para a Rua do Cónego Martins, 9, 1.º, freguesia de

Santa Maria, Viseu.

Está conforme o original.

3 de Dezembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria da
Conceição Aresta de Carvalho. 2001065272
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ESPAÇO MÍNIMO � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 4131;
identificação de pessoa colectiva n.º 505117770; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 06/02112004.

Certifico que a sociedade em epígrafe foi dissolvida por mútuo
acordo e liquidada, não havendo bens a partilhar, com a aprovação de
contas em 29 de Outubro de 2004.

3 de Dezembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria da
Conceição Aresta de Carvalho. 2001065256

BÉKULAS � SERVIÇO DE BAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 5468;
identificação de pessoa colectiva n.º 507020146; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 22/16112004.

Certifico que a sociedade em epígrafe foi dissolvida por mútuo
acordo e liquidada, não havendo bens a partilhar, com a aprovação de
contas em 5 de Novembro de 2004.

3 de Dezembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria da
Conceição Aresta de Carvalho. 2001065280

SIMÕES & SOUSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 3119;
identificação de pessoa colectiva n.º 503785377; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 18/16112004.

Certifico que a sociedade em epígrafe foi dissolvida por mútuo
acordo e liquidada, não havendo bens a partilhar, com a aprovação de
contas em 20 de Outubro de 2004.

3 de Dezembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria da
Conceição Aresta de Carvalho. 2001065299

CAPTOFURO � CAPTAÇÕES DE ÁGUA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 4798;
identificação de pessoa colectiva n.º 506193799.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas, referente ao ano de 2003, na pasta respectiva.

9 de Dezembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia Faro
Martelo Magalhães. 2006319922

CONSTRUÇÕES SILVA MARTINS & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 4638;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 17/20020213.

Certifico que entre Raul Morgado Lopes da Silva, Maria Isabel de
Jesus Martins da Silva, Daniel Martins Lopes da Silva e José António
Ferreira dos Santos foi constituída a sociedade em epígrafe, que se
rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopte a firma Construções Silva Martins & Filho, L.da

2.º

1 � Tem a sua sede no lugar de Brufe, freguesia de Barreiros, con-
celho de Viseu.

2 � A gerência poder à deslocar a sede social para outro local
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

3.º

Tem por objecto a construção civil e compra e venda de imóveis.

4.º

O capital social, inteiramente subscrito e realizado em dinheiro, é
de vinte e cinco mil euros, dividido em quatro quotas: uma, do valor

nominal de dez mil euros, pertencente ao sócio Raul Morgado Lopes
da Silva; outra, do valor nominal de sete mil e quinhentos euros, de
que é titular a sócia Maria Isabel de Jesus Martins da Silva; e duas, do
valor nominal de três mil setecentos e cinquenta euros, pertencendo
uma a cada um dos sócios Daniel Martins Lopes da Silva e José An-
tónio Ferreira dos Santos.

5.º

A gerência, com ou sem remuneração, conforme for deliberado em
assembleia geral, incumbe ao sócio Raul Morgado Lopes da Silva, desde
já nomeado gerente, obrigando-se a sociedade em todos os actos e
contratos com a assinatura de um gerente.

6.º

Os sócios poderão fazer os suprimentos de que a sociedade carecer,
gratuitos ou onerosos, e poder-lhes-ão ser exigidas prestações suple-
mentares até 10 vezes o respectivo capital social, tudo de conformi-
dade com a prévia liberação da assembleia geral, à excepção do sócio
Daniel Martins Lopes da Silva, enquanto for menor.

7.º

A cessão de quotas a estranhos depende de prévio consentimento
social, cabendo à sociedade em primeiro lugar e aos sócios em segun-
do o direito de preferência.

8.º

A sociedade poderá participar no capital de sociedades com objec-
to diferente do seu e em agrupamentos complementares de empresas.

Está conforme o original.

5 de Março de 2002. � O Escriturário Superior, José Luís Pinto
das Neves e Matos. 1000049756

VISIMÓVEL � FÁBRICA DE MÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 974; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 500892989.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas, referente ao ano de 2003, na pasta respectiva.

9 de Dezembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia Faro
Martelo Magalhães. 2006319949

A PREDIAL GRÃO VASCO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 1635;
identificação de pessoa colectiva n.º 502068272.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas, referente ao ano de 2003, na pasta respectiva.

9 de Dezembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia Faro
Martelo Magalhães. 2006319965

VISÃO PROGRESSIVA � COMÉRCIO DE ÓPTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 3557;
identificação de pessoa colectiva n.º 504218689.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas, referente ao ano de 2003, na pasta respectiva.

9 de Dezembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia Faro
Martelo Magalhães. 2006319973

OFTALVIS � CLÍNICA OFTALMOLÓGICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 2034;
identificação de pessoa colectiva n.º 502573635.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas, referente ao ano de 2003, na pasta respectiva.

9 de Dezembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia Faro
Martelo Magalhães. 2006319981



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 44 � 3 de Março de 2005 4744-(109)

ALMEIDA RODRIGUES & CORREIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 4051.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas, referente ao ano de 2003, na pasta respectiva.

9 de Dezembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia Faro
Martelo Magalhães. 2008736288

HENRIQUES FONSECA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 2697;
identificação de pessoa colectiva n.º 503341630.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas, referente ao ano de 2003, na pasta respectiva.

9 de Dezembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia Faro
Martelo Magalhães. 2008736296

VISELBI � BICICLETAS DE VISEU, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 989; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 500938415.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas, referente ao ano de 2003, na pasta respectiva.

9 de Dezembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia Faro
Martelo Magalhães. 2008736300

SERVITINTAS � PINTURA NA CONSTRUÇÃO CIVIL,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 5006;
identificação de pessoa colectiva n.º 506412490.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas, referente ao ano de 2003, na pasta respectiva.

9 de Dezembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia Faro
Martelo Magalhães. 2006319914

 VMERCADOS � INVESTIGAÇÃO FINANCEIRA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 4326;
identificação de pessoa colectiva n.º 505317699; inscrição n.º 4;
número e data da apresentação: 39/20050111.

Certifico que a sociedade em epígrafe reforçou o seu capital com
€ 112 500, passando para € 165 000, tendo em consequência altera-
do os artigos 5.º e 6.º, que ficaram com a seguinte redacção:

ARTIGO 5.º

O capital social, integralmente realizado, é de cento e sessenta e
cinco mil euros.

ARTIGO 6.º

O capital social é representado por 33 000 acções ao portador,
com o valor nominal de cinco euros cada uma, representadas por
certificados de 1, 10, 100 e 1000 acções.

Assim o outorgou, tendo sido prevenido da obrigatoriedade do re-
gisto destes actos na respectiva Conservatória do Registo Comercial,
no prazo de três meses, a contar de hoje.

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

11 de Janeiro de 2005. � A Escriturária Superior, Cidália da
Conceição de Almeida Ferreira. 2008737772

MATPROJET � REVESTIMENTOS E MATERIAIS
DE ISOLAMENTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 3217;
identificação de pessoa colectiva n.º 503858412; averbamento n.º 3
à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 228/20050110.

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

1 � Averbamento n.º 3, apresentação n.º 228/20050110.
Facto: mudança de sede.
Sede: Bairro da Nossa Senhora das Dores, freguesia de Campo, Viseu.

Está conforme o original.

27 de Janeiro de 2005. � A Segunda-Ajudante, Amélia da
Conceição Roca. 2008737764

MOVIDA � EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 2012;
identificação de pessoa colectiva n.º 502551100; inscrição n.º 21;
número e data da apresentação: 82/20050107.

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

21 � Apresentação n.º 82/20050107.
Facto: nomeação dos órgãos sociais para o biénio de 2005-2006.
Conselho de administração: presidente � José Eduardo Arimateia

Antunes, casado; vogais � Sandra Gracinda da Cunha Barbosa, sol-
teira, e Luís Alexandre de Almeida Ferreira, casado.

Fiscal único: efectivo � Ernst & Young Audit & Associados, SROC,
S. A., representada por António Manuel Dantas Amorim, revisor
oficial de contas, casado; suplente � Óscar Manuel Machado de Fi-
gueiredo, revisor oficial de contas, casado.

Data da deliberação: 28 de Dezembro de 2004.

Está conforme o original.

27 de Janeiro de 2005. � A Segunda-Ajudante, Amélia da
Conceição Roca. 2008737780

VISABEIRA DIGITAL � SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
E MULTIMÉDIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 5178;
identificação de pessoa colectiva n.º 506645045; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 79/20050107.

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

3 � Apresentação n.º 79/20050107.
Facto: nomeação dos órgãos sociais para o ano de 2005.
Conselho de administração: presidente � David Alberto Pires Ro-

drigues, casado; vogais � Luís Alexandre de Almeida Ferreira, casa-
do, e Carlos Manuel Carneiro Machado do Vale, casado.

Fiscal único: efectivo � Ernst & Young Audit & Associados, SROC,
S. A., representada por António Manuel Dantas Amorim, revisor
oficial de contas, casado; suplente � Óscar Manuel Machado de Fi-
gueiredo, revisor oficial de contas, casado.

Data da deliberação: 28 de Dezembro de 2004.

Está conforme o original.

28 de Janeiro de 2005. � A Segunda-Ajudante, Amélia da
Conceição Roca. 2008737799

G. P. M. P. � GABINETE DE PROJECTOS,
TOPOGRAFIA E ARQUITECTURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 4457;
identificação de pessoa colectiva n.º 505332574; averbamento n.º 1
à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 70/20050107.

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

1 � Averbamento n.º 1, apresentação n.º 70/20050107.
Facto: mudança de sede.
Sede: Quinta de Santo António, Rua de Alberto Oliveira, loja B,

15, rés-do-chão, lugar de Gumirães, freguesia de Santa Maria, conce-
lho de Viseu.

28 de Janeiro de 2005. � A Segunda-Ajudante, Amélia da
Conceição Roca. 2008737802
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JOAFIL � ACESSÓRIOS DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 1667;
identificação de pessoa colectiva n.º 502121890; averbamento n.º 2
à inscrição n.º 22 e inscrição n.º 23; números e data das apresenta-
ções: 77 e 78/07012005.

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

22 � Averbamento n.º 2, apresentação n.º 77/20050107.
Facto: cessação de funções de gerente de José Filipe Antunes da

Silva, por renúncia, em 22 de Dezembro de 2004.
23 � Apresentação n.º 78/20050107.
Facto: nomeação de Luís Alexandre de Almeida Ferreira, casado,

para gerente.
Data da deliberação: 30 de Dezembro de 2004.

Está conforme o original.

27 de Janeiro de 2005. � A Segunda-Ajudante, Amélia da
Conceição Roca. 2008737748

ZBIT � SOFTWARE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 3768;
identificação de pessoa colectiva n.º 504419366; averbamento n.º 1
à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 51/20050107.

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

1 � Averbamento n.º 1, of. apresentação n.º 51/20050107.
Facto: cessação de funções de gerente de Pedro Miguel dos Santos

Marques, por renúncia, em 30 de Dezembro de 2004.

Está conforme o original.

27 de Janeiro de 2005. � A Segunda-Ajudante, Amélia da
Conceição Roca. 2008737721

 PIFERVISEU � CANALIZAÇÃO E BRICOLAGE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 5598;
identificação de pessoa colectiva n.º 507156102; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 25/20050105.

Certifico que PIFERTUBOS � Indústria e Comércio de Tubos e
Acessórios, S. A., César Gonçalves Pereira e Bernardino Pereira Fer-
reira constituíram a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte
contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma PIFERVISEU � Canalização e Brico-
lage, L.da, e vai ter a sua sede social na Ribeira de Mide Pascoal, fre-
guesia de Abraveses, concelho de Viseu.

2.º

A gerência poderá deslocar livremente a sede social dentro do
concelho de Viseu ou para concelho limítrofe e bem assim criar su-
cursais, filiais, agências ou outras formas locais de representação,
no território nacional ou no estrangeiro.

3.º

A sociedade tem por objecto o comércio a retalho e por grosso
de material de bricolage, de canalização, de materiais de constru-
ção, de iluminação e de tintas, vernizes e produtos similares. Alu-
guer de máquinas e equipamentos para a construção. Formação pro-
fissional.

4.º

O capital social é de quinze mil euros, dividido em três quotas de
valor igual de cinco mil euros, pertencente aos sócios: PIFERTU-
BOS � Indústria e Comércio de Tubos e Acessórios, S. A., César
Gonçalves Pereira e Bernardino Pereira Ferreira.

5.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, de acordo com
o que for deliberado em assembleia geral, compete ao não sócio Luís
Fernando Ferreira Henriques casado, natural da freguesia de São Se-
bastião da Pedreira, concelho de Lisboa, ambos residentes no Polígno
de Actividades A-9, Estrada Nacional n.º 10, quilómetro 112,2, fre-
guesia de Alverca do Ribatejo, concelho de Vila Franca de Xira, e aos
sócios César Gonçalves Pereira e Bernardino Pereira Ferreira, desde
já designados gerentes.

6.º

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

7.º

A sociedade obriga-se e é suficiente com a assinatura de dois dos
gerentes.

8.º

A gerência não poderá obrigar a sociedade em letras de favor, fian-
ças, abonações, nem em quaisquer actos semelhantes ou estranhos aos
negócios sociais.

9.º

A cessão e divisão de quotas, no todo ou em parte, a estranhos
depende do consentimento da sociedade, gozando os sócios em pri-
meiro lugar e a sociedade em segundo lugar do direito de preferência.

10.º

Mediante prévia deliberação dos sócios fica permitida a participa-
ção da sociedade em agrupamentos complementares de empresas, bem
como em sociedades com objecto diferente, ou reguladas por lei espe-
cial, e inclusivamente como sócia de responsabilidade limitada.

11.º

1 � Os sócios podem deliberar que lhes sejam exigidas prestações
suplementares até ao montante global de duzentos mil euros.

2 � Podem os sócios contribuir para a sociedade com suprimentos
no valor que acordarem.

12.º

A sociedade, por deliberação da assembleia geral, a realizar no pra-
zo de 90 dias, contados do conhecimento do respectivo facto, poderá
amortizar qualquer quota nos casos seguintes:

a) Por acordo dos sócios;
b) Por penhora, arresto ou qualquer outro acto que implique a ar-

rematação ou a adjudicação de qualquer quota;
c) Por partilha judicial ou extrajudicial de quota, na parte em que

não for adjudicada ao seu titular;
d) Por infracção do sócio em outorgar a escritura de cedência da

sua quota, depois de os sócios ou a sociedade terem declarado preferir
na cessão, de harmonia com o disposto no artigo 10.º deste contrato.

13.º

A contrapartida da amortização da quota nos casos previstos nas
alíneas b), c) e d) do número anterior, se a lei não dispuser de outro
modo, será igual ao valor da quota segundo o ultimo balanço legal-
mente aprovado.

Está conforme o original.

27 de Janeiro de 2005. � A Segunda-Ajudante, Amélia da
Conceição Roca. 2008737730
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