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4. Empresas — Registo comercial
AVEIRO
CASTELO DE PAIVA

CRISTINA M. SILVA, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Feitosa, São Martinho de Sardoura, Castelo de Paiva

Conservatória do Registo Comercial de Castelo de Paiva. Matrícula
n.º 558/20050121; identificação de pessoa colectiva n.º P 507152425;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 05/20050121.

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

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Cristina M. Silva, Unipessoal, L.da, com
sede no lugar de Feitosa, freguesia de São Martinho de Sardoura, con-
celho de Castelo de Paiva.

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

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na exploração de carpintaria, fabrico, co-
mércio, montagens, representações e reparação de mobiliário e ou-
tros artigos para decoração.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme res-
pectiva decisão, será exercida pelo não sócio Manuel Augusto Rodri-
gues Lopes da Silva, divorciado, residente no lugar de Camosa, fre-
guesia de Sobrado, concelho de Castelo de Paiva, contribuinte fiscal
n.º 102527040, ficando, desde já, nomeado gerente.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A sócia única fica autorizada a fazer prestações suplementares de
capital até ao montante global de dez vezes o capital social, logo que
atinja a maioridade.

ARTIGO 7.º

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

Está conforme o original.

17 de Fevereiro de 2005. — O Conservador, Artur José Beleza de
Vasconcelos Oliveira. 2007224500

OLIVEIRA DO BAIRRO

DUARTE & VIEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Bairro. Matrícula
n.º 46; identificação de pessoa colectiva n.º 501357912; inscrição
n.º 11; número e data da apresentação: 14/050211.

Certifico que foi registado a alteração parcial do pacto quanto aos
artigos 1.º e 2.º, que passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Duarte & Vieira, L.da, e tem a sua
sede na Estrada Nacional n.º 235, lugar e freguesia de Oiã, concelho
de Oliveira do Bairro.

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, aplicação e comércio
por grosso e a retalho de caleiras metálicas; serralharia; fabrico e
aplicação de revestimentos metálicos; impermeabilizações de edifí-
cios com produtos metálicos.

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.

Foi depositado o pacto social, actualizado na pasta respectiva.

Está conforme.

17 de Fevereiro de 2005. — A Ajudante, Virgínia Maria Martinho
Aires Montenegro. 2006924834

DERMOCENTRO — CENTRO DE FISIOTERAPIA
E TERAPIAS ALTERNATIVAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Bairro. Matrícula
n.º 1185; identificação de pessoa colectiva n.º 507258380; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 03/050218.

Certifico que foi registada a constituição por Carine de Fátima Pires
de Jesus, casada com Luís Filipe Pereira de Jesus, na comunhão de
adquiridos, residente na Rua do Vieiro, Edifício Santo António, rés-
-do-chão, posterior, Oiã, Oliveira do Bairro, e Cristina Sofia de Jesus
Ferreira, solteira, maior, residente na Rua dos Netos, 36, Águas Boas,
Oiã, Oliveira do Bairro, da sociedade em epígrafe, que se rege pelo
seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma DERMOCENTRO — Centro de
Fisioterapia e Terapias Alternativas, L.da, e tem a sua sede em Oli-
veira do Bairro, na Rua de Cândido dos Reis, 51, freguesia e concelho
de Oliveira do Bairro.

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: prestação de serviços de fisiote-
rapia, massagens, endermologia, ginástica passiva e para grávidas;
comércio a retalho de produtos cosméticos e ortopédicos; terapias
alternativas e acupunctura.

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

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de cinco mil euros e corresponde à soma de duas quotas iguais, no
valor nominal de dois mil e quinhentos euros, cada uma, pertencendo
cada uma delas a cada uma das sócias.

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, nome-
adas gerentes ambas as sócias.

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

ARTIGO 5.º

As divisões e cessões de quotas entre sócios são livres; a não sócios
depende do consentimento da sociedade, que terá o direito de prefe-
rência em primeiro lugar, cabendo este direito aos sócios não ceden-
tes, em segundo lugar, se aquela não desejar preferir.
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ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

apreendida judicial ou administrativamente.

Está conforme.

21 de Fevereiro de 2005. — A Ajudante, Virgínia Maria Martinho
Aires Montenegro. 2006924850

O FORNINHO DO ARIEIRO — PADARIA
PASTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Bairro. Matrícula
n.º 1184; identificação de pessoa colectiva n.º 507268393; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 01/050217.

Certifico que foi registada a constituição, por Mário Fernando da
Silva Pinhal e mulher, Isabel Simões Carvalho Pinhal, casados na
comunhão de adquiridos, residentes na Rua ao Arieiro, 44, Palhaça,
Oliveira do Bairro, da sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguin-
te contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma O Forninho do Arieiro — Padaria
Pastelaria, L.da, e tem a sua sede na Rua do Arieiro, 46, rés-do-chão,
lugar e freguesia de Palhaça, concelho de Oliveira do Bairro.

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 e distribuição de pão e
pastelaria variada; exploração de padaria, pastelaria, café, snack-bar
e churrascaria.

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 cem mil euros e corresponde à soma de duas quotas iguais, no valor
nominal de cinquenta mil euros, cada uma, pertencendo cada uma delas
a cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar quotas nos seguintes casos:
a) Com o consentimento do seu titular;

b) Se o respectivo titular as ceder a não sócios sem consentimento
prévio da sociedade;

c) Quando a quota for arrestada, arrolada, penhorada ou, em geral,
apreendida judicial ou administrativamente.

Está conforme.

21 de Fevereiro de 2005. — A Ajudante, Virgínia Maria Martinho
Aires Montenegro. 2006924842

MOREIRA & MELO — PANIFICAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Bairro. Matrícula
n.º 1183; identificação de pessoa colectiva n.º 507074025; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 07/050216.

Certifico que foi registada a alteração parcial do pacto social quan-
to ao n.º 1 dos artigos 1.º e 9.º, cuja redacção é a seguinte:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Moreira & Melo — Panifi-
cação, L.da, e tem a sua sede na Rua do Cabeço, número vinte e três,
freguesia de Troviscal, concelho de Oliveira do Bairro.

ARTIGO 9.º

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

Foi depositado o pacto social, actualizado na pasta respectiva.

Está conforme.

21 de Fevereiro de 2005. — A Ajudante, Virgínia Maria Martinho
Aires Montenegro. 2006924915

SANTA MARIA DA FEIRA

ALEXANDRE SANTOS, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua do Comércio, 1330, Lourosa, Santa Maria da Feira

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 08815/041119; identificação de pessoa colectiva
n.º 507134877; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 20/
041119.

Certifico que, por Alexandre dos Santos Martins, foi constituída a
sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte pacto social:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Alexandre Santos, Unipessoal, L.da,
e tem a sua sede na Rua do Comércio, 1330, freguesia de Lourosa,
concelho de Santa Maria da Feira.

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

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a indústria e comércio de cortiça e
prestação de serviços conexos.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

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

2 — O sócio poderá ainda fazer suprimentos à sociedade, quando
esta deles carecer nas condições de retribuição e reembolso, que por
ele sócio forem fixadas.
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ARTIGO 5.º

1 — A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme
for deliberado, ficará a cargo dele sócio Alexandre dos Santos Mar-
tins, desde já nomeado, gerente, ou a cargo de outras pessoas estra-
nhas à sociedade que venham a ser por ele sócio designadas.

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

Disposição transitória

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

29 de Novembro de 2004. — O Primeiro-Ajudante, João Soares
Figueiredo. 2007436426

MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES ALMEIDA MONTEIRO,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Urbanização do Seixal, lote 24, fracção F, Milheiros
de Poiares, Santa Maria da Feira

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 08814/041119; identificação de pessoa colectiva
n.º 507069102; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 18/
041119.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege
pelo seguinte pacto social:

1.º

A sociedade adopta a firma Maria da Conceição Alves Almeida
Monteiro, Unipessoal, L.da, tem a sua sede na Urbanização do Seixal,
lote 24, fracção F, freguesia de Milheirós de Poiares, concelho de
Santa Maria da Feira.

§ único. Por simples deliberação da gerência a sede poderá ser
mudada para qualquer outro local no concelho de Santa Maria da Feira
ou concelhos limítrofes.

2.º

O objecto social consiste no comércio a retalho de vestuário e
comércio por grosso de têxteis.

3.º

O capital social integralmente subscrito e realizado em dinheiro é
de cinco mil euros e correspondente a quota da única sócia de igual
montante.

4.º

1 — A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, compete
a uma pessoa sócia ou não, que for designada em assembleia geral,
sem prejuízo do disposto do número dois do presente artigo.

2 — Fica, desde já, nomeada gerente a única sócia Maria da Con-
ceição Alves de Almeida Monteiro.

3 — A sociedade vincula-se pela intervenção individual de um ge-
rente.

4 — A sociedade poderá constituir mandatários, de acordo com o
estabelecido no Código das Sociedade Comerciais.

5.º

A única sócia e a sociedade podem celebrar entre si quaisquer negó-
cios jurídicos que sirvam a prossecução do objecto da sociedade.

6.º

Poderão ser exigidas à sócia prestações suplementares até ao quín-
tuplo do valor do capital social, se deliberado em assembleia geral.

29 de Novembro de 2004. — O Primeiro-Ajudante, João Soares
Figueiredo. 2008549526

JESUS & BAPTISTA, L.DA

Sede: Picoto/Ribeira da Venda, Argoncilhe,
Santa Maria da Feira

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 08720/040727; identificação de pessoa colectiva
n.º P 506940713; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
12/040727.

Certifico que, por Manuel António Batista de Jesus e Vítor Carlos
Batista de Jesus, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte pacto social:

1.º

A sociedade adopta a firma Jesus & Baptista, L.da, tem a sua sede
no lugar de Picoto/Ribeira da Venda, da freguesia de Argoncilhe, do
concelho de Santa Maria da Feira.

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

2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio de veículos automó-
veis.

3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de cinquenta mil euros, dividido em duas quotas iguais de vinte e cin-
co mil euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios.

4.º

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

2 — A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica, afecta a ambos os sócios, desde
já, nomeados gerentes.

3 — A sociedade obriga-se validamente em todos os seus actos e
contratos, com as assinaturas de dois gerentes.

5.º

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

17 de Agosto de 2004. — O Primeiro-Ajudante, João Soares
Figueiredo. 2005168700

E. B. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua Principal do Grandal, Fiães, Santa Maria da Feira

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 08817/041124; identificação de pessoa colectiva
n.º 507173406; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 05/
041124.

Certifico que, por Evandro Fernando Ferreira Bernardes, foi consti-
tuída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte pacto social:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma E. B. Comércio de Combustíveis, Uni-
pessoal, L.da, e tem a sua sede na Rua Principal do Grandal, freguesia
de Fiães, concelho de Santa Maria da Feira.

§ único. A gerência pode deslocar a sede da sociedade dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como criar e en-
cerrar sucursais, agências, delegações ou outras formas locais de re-
presentação no território nacional e no estrangeiro.
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ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste no comércio por grosso de combustíveis
líquidos, sólidos, gasosos e produtos derivados.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros, representado por uma quota de igual valor nominal, per-
tencente a Evandro Fernando Ferreira Bernardes.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade será exercida pela sócio único ou por ge-
rentes por si designados em acta, nos termos do artigo 270.º-E, n.º 2,
do Código das Sociedades Comerciais.

§ único. Fica desde já designado gerente o sócio único, Evandro
Fernando Ferreira Bernardes, que não sendo sócio de nenhuma outra
sociedade unipessoal, obedece ao requisito imposto pelo n.º  1 do ar-
tigo 270.º-C, do Código das Sociedades Comerciais.

§ 2.º Em ampliação da esfera normal da sua competência o gerente
poderá comprar, vender, onerar, permutar, quaisquer bens móveis,
designadamente veículos automóveis e bens imóveis, dar e tomar em
locação financeira e administrar quaisquer bens móveis e imóveis de
e para a sociedade, bem como, rescindir quaisquer destes contratos.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

O sócio poderá fazer à sociedade prestações suplementares de ca-
pital até ao décuplo do seu montante inicial.

ARTIGO 7.º

Para efeitos do disposto no artigo 270.º-F do Código das Socieda-
des Comerciais, o sócio fica desde já autorizado a efectuar negócios
jurídicos com a sociedade que sirvam a prossecução do objecto social.

Disposição transitória

O sócio gerente fica autorizado a proceder ao levantamento da
totalidade do capital depositado em nome da Sociedade, a fim de dar
provimento à gestão dos negócios da sociedade e designadamente para
pagamento das despesas de constituição e registo da sociedade, aqui-
sição de equipamentos e instalação da sede social.

7 de Dezembro de 2004. — O Primeiro-Ajudante, João Soares
Figueiredo. 2005168009

APLICAÇÃO URBANA II — INVESTIMENTO
IMOBILIÁRIO, S. A.

Sede: Rua de Meladas, 380, Mozelos, Santa Maria da Feira

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 06728/010212; identificação de pessoa colectiva
n.º 504840207; inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 14/
041129.

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

Designação dos orgãos sociais para um novo mandato.
Data: 15 de Março de 2004.
Conselho de administração: presidente — Rui Miguel Duarte Ale-

gre, casado, residente na Avenida do Faial, 4, bloco A, 1.º, esquerdo,
Estoril; vogais — Jaime Eduardo Lamego Lopes, casado, residente na
Rua do Infante Santo, 333, 4.º, A, Porto; Nelson Manuel Ferreira de
Almeida, casado, residente na Rua de la Couture, 171, Porto; Paulo
Maria de Castro Nabais dos Santos, casado, residente na Rua de Abel
Salazar, 6, Lisboa; Luís Manuel Pego Todo-Bom, casado, residente
no Alto do Duque, 37, Lisboa; Francisco Javier Collados Echenique,
casado, residente no P.º de la Castellana, 83-85, 7.ª Planta, Madrid;
Gabriel Manuel Sanz Mayoral, casado, residente na Avenida de Aida,
bloco 7, apartamento 746, Estoril.

Fiscal único: efectivo — Pricewaterhousecoopers & Associados —
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, L.da, com sede na Avenida
da Liberdade, 245, 8.º, A, Lisboa, representada por José Pereira Al-
ves, casado, revisor oficial de contas, residente na Rua de Alfredo
Keil, 257-A, 3.º, esquerdo, Porto, ou por António Joaquim Brochado
Correia, casado, revisor oficial de contas, residente na Rua do Arqui-

tecto Cassiano Barbosa, 569, 2.º, direito, trás, Porto; suplente — Car-
los Marques Bernardes, casado, revisor oficial de contas, residente na
Avenida de Fontes Pereira de Melo, 42, 2.º, Lisboa.

10 de Dezembro de 2004. — O Primeiro-Ajudante, João Soares
Figueiredo. 2005194824

MARIA DA CONCEIÇÃO CADETE OLIVEIRA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 08779/041018; identificação de pessoa colectiva
n.º 507090314; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 09/
041018.

Certifico que, pela apresentação supra-referida, a sociedade indica-
da foi constituída por Maria da Conceição Cadete Oliveira, casada
com Álvaro Moreira de Oliveira, na comunhão de adquiridos, que se
rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Maria da Conceição Cadete Oliveira,
Unipessoal, L.da, tem a sua sede na Rua Nova de Lourosela, 280, da
freguesia de Lourosa, do concelho de Santa Maria da Feira.

2.º

O objecto social consiste na Indústria transformadora da cortiça.

3.º

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

4.º

Nos termos do artigo 270.º-E do Código das Sociedades Comerci-
ais, a sócia única poderá, a todo o tempo, designar um ou mais geren-
tes, registando a respectiva nomeação em acta própria, lavrada para
o efeito.

5.º

Sem prejuízo do disposto na cláusula anterior, é, desde já nomeada
gerente, a sócia única à qual competirá a representação da sociedade
em juízo e fora dele.

6.º

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

7.º

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

§ único. Os documentos de que constem os negócios Jurídicos ce-
lebrados pela sócia única e a sociedade serão patenteados conjunta-
mente com o relatório de gestão e os documentos de prestação de
contas.

8.º

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

Conferida, está conforme o original.

4 de Novembro de 2004. — O Segundo-Ajudante, José Oliveira
Santos. 2008548090

SERAFIM RIBEIRO & RIBEIRO — ADMINISTRAÇÃO,
INVESTIMENTOS E CONSTRUÇÕES, L.DA

(anteriormente denominava-se SERAFIM G. RIBEIRO
INVESTIMENTOS E CONSTRUÇÕES, L.DA)

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 04238/941027; identificação de pessoa colectiva
n.º 503638170; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 16/
041018.
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Certifico que, pela apresentação supra-referida e em relação à so-
ciedade em epígrafe, foi efectuado  seguinte registo:

Reforço do capital social para € 250 000, sendo o aumento de
€ 235 036,05, realizado em dinheiro, subscrito pelos sócios em re-
forço e na proporção das quotas.

Alteração do pacto — artigos alterados 1.º (denominação), 2.º, 3.º,
4.º e 5.º, cuja redacção actualizada é a seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de Serafim Ribeiro & Ribei-
ro — Administração, Investimentos e Construções, L.da, e tem a sua
sede no lugar da Estrada, freguesia de Travanca, concelho de Santa
Maria da Feira, podendo a mesma ser transferida para qualquer outro
local deste concelho, ou concelhos limítrofes e serem criadas filiais
ou outras formas de representação social por simples deliberação da
gerência.

ARTIGO 2.º

O seu objecto é compra e venda de imóveis; promoção imobiliária;
construção civil; loteamentos e urbanizações; prestação de serviços
administrativos; estudos técnicos; comércio de representações nacio-
nais e estrangeiras; publicidade e marketing no País e estrangeiro;
exploração de salas de cinema, teatro e outros espectáculos; hotelaria
e outras actividades afins; administração de propriedades incluindo
recebimento de alugueres, conservação dos mesmos prédios incluindo
as obras de recuperação e manutenção, e substituição se necessário,
de electrodomésticos, mobílias, roupas de cama, cortinados, louças,
lâmpadas, candeeiros e elevadores dos prédios mobilados e respectiva
limpeza.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de duzentos e cinquenta mil euros, correspondendo à soma de cinco
quotas, sendo uma de cento e trinta e sete mil e quinhentos euros,
pertencente a Serafim Gomes Ribeiro, uma quota de trinta e sete mil
e quinhentos euros pertencente a Ana Ferreira de Jesus, uma quota de
trinta e sete mil e quinhentos euros pertencente a Maria de Jesus
Ribeiro, duas quotas de dezoito mil setecentos e cinquenta euros cada
uma, pertencendo uma ao sócio Fernando Miguel Ribeiro e Reis e
outra, de igual valor, à sócia menor Ana Maria Ribeiro Reis.

ARTIGO 4.º

A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementares até
ao montante de vinte vezes o capital social, ficando excluída desta
obrigação a sócia menor.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade, dispensada de caução, com ou sem remu-
neração, conforme vier a ser deliberado em assembleia geral, compe-
te aos sócios Serafim Gomes Ribeiro e Maria de Jesus Ribeiro, ficando
desde já nomeados gerentes, bastando a assinatura de qualquer um deles,
indistintamente, para obrigar validamente a sociedade.

§ único. Nos citados poderes de gerência, incluem-se a compra e
venda se veículos automóveis de e para a sociedade.

O texto actualizado do contrato,  foi depositado na pasta respec-
tiva.

Conferida, está conforme o original.

4 de Novembro de 2004. — O Segundo-Ajudante, José Oliveira
Santos. 2003834940

REBELO & FILHO, L.DA

Sede: Estrada Nacional n.º 1, 1023, Mozelos,
Santa Maria da Feira

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 08819/041126; identificação de pessoa colectiva
n.º 507145801; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 16/
041126.

Certifico que, por Fernanda Ferreira Dias Rebelo e Manuel Pedro
Dias Rebelo, foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege pelo
seguinte pacto social:

1.º

A sociedade adopta a firma, Rebelo & Filho, L.da, tem a sua sede
na Estrada Nacional n.º 1, 1023, da freguesia de Mozelos, do conce-
lho de Santa Maria da Feira.

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

2.º

O objecto da sociedade consiste na compra e venda de móveis.
Transformação e acabamentos de móveis.

3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de cinco mil euros, dividido em duas quotas, sendo uma de quatro mil
euros, pertencente à sócia Fernanda Ferreira Dias Rebelo, e outra de
mil euros, pertencente ao sócio Manuel Pedro Dias Rebelo.

4.º

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

2 — A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica afecta a ambos os sócios, desde
já, nomeados gerentes.

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

4 — O pagamento ou não de qualquer remuneração aos gerentes
será deliberado pelos sócios em assembleia geral, a qual poderá con-
sistir, total ou parcialmente, em participação dos lucros da sociedade.

5.º

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

2 — Por deliberação da assembleia geral poderão ser exigidas aos
sócios prestações suplementares de capital, até ao triplo das suas quo-
tas, bem como os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de
que a mesma carecer, sendo a data e forma de restituição fixadas em
assembleia geral, que delibere o reembolso.

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.

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.

9 de Dezembro de 2004. — O Primeiro-Ajudante, João Soares
Figueiredo. 2000159494

MR. DOG — RESTAURANTE, L.DA

Sede: Avenida de Francisco Sá Carneiro, 14, 4.º, direito, frente,
Santa Maria da Feira

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 08816/041124; identificação de pessoa colectiva
n.º P 507142799; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
01/041124.

Certifico que, por Vítor Manuel de Oliveira Duarte, Carolina Ma-
ria Tavares da Rocha de Oliveira, Paulo Jorge Correia de Sá e Ana
Maria Duarte Novoa de Oliveira, foi constituída a sociedade em epí-
grafe que se rege pelo seguinte pacto social:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Mr. Dog — Restaurante, L.da, e
tem a sua sede em Santa Maria da Feira, na Avenida do Doutor Fran-
cisco Sá Carneiro, 14, 4.º, direito, frente, freguesia e concelho de Santa
Maria da Feira.

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

1 — A sociedade tem por objecto: exploração de restaurante, fast food.
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
dez mil euros e corresponde à soma de quatro quotas, duas no valor
nominal de três mil euros cada uma, pertencendo cada uma delas a
cada um dos sócios Vítor Manuel de Oliveira Duarte e Carolina Maria
Tavares da Rocha de Oliveira, e duas no valor nominal de dois mil
euros cada uma, pertencendo cada uma delas a cada um dos sócios
Paulo Jorge Correia de Sá e Ana Maria Duarte Novoa de Oliveira.

ARTIGO 4.º

1 — A administração e a representação da sociedade, com ou sem
remuneração, conforme for deliberado em assembleia geral, pertence
aos gerentes nomeados em assembleia geral, ficando desde já nomea-
dos gerentes os sócios Vítor Manuel de Oliveira Duarte, Carolina Maria
Tavares da Rocha de Oliveira e Paulo Jorge Correia de Sá.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

6 de Dezembro de 2004. — O Primeiro-Ajudante, João Soares
Figueiredo. 2007436442

VAGOS

ENGEMIX — ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vagos. Matrícula n.º 1048/
050210; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 03/
20050210.

Certifico que foi constituída por João Carlos de Oliveira Barbosa,
solteiro, maior, residente na Rua de António Carlos Vidal, Terraços
da Ria, 19, 1.º, esquerdo, freguesia e concelho de Vagos, a sociedade
em epígrafe, que se rege pelas cláusulas constantes do contrato se-
guinte:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma ENGEMIX — Engenharia e Con-
truções, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede em Vagos, na Rua de An-
tónio Carlos Vidal, Terraços da Ria, 19, 1.º, esquerdo, freguesia e
concelho de Vagos.

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 a construção civil, promoção
imobiliária, compra e venda de imóveis e revenda dos adquiridos para
esse fim, engenharia e projectos.

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 cinquenta mil euros, representado por uma quota de igual valor
nominal, pertencente ao sócio.

ARTIGO 4.º

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Conferida, está conforme.

21 de Fevereiro de 2005. — A Conservadora, Isabel Maria Sereno
Gomes Quaresma. 2007567644

BEJA
ODEMIRA

HERDADE DO FREIXIAL — TURISMO EM ESPAÇO
RURAL, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odemira. Matrícula n.º 887;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 15/31012005.

Certifico que foi constituída a sociedade supra mencionada por
António Fernando Santos Serrão Cintra do Valle, casado, a qual se
regerá pelo contrato constante das clausulas seguintes:

Contrato de sociedade

No dia 24 de Janeiro de 2005, no Cartório Notarial do Centro de
Formalidades de Empresas de Setúbal, perante mim, licenciada Teresa
Isabel Dias de Rodrigues Vieira, respectiva notária, compareceu como
outorgante: António Fernando Santos Serrão Cintra do Valle, natural
da freguesia de Setúbal (Nossa Senhora da Anunciada), concelho de
Setúbal, casado com Francisca Maria das Dores Eloy Afonso Cintra
do Valle sob o regime da separação de bens, residente na Rua do
Engenheiro Poole da Costa, n.º 3, Vila Nova de Milfontes, Odemira.

Verifiquei a identidade do outorgante pela exibição do respectivo
bilhete de identidade n.º 2215266, emitido em 20 de Setembro de 2004
pelos Serviços de Identificação Civil de Beja.

E por ele foi dito: que constitui uma sociedade comercial unipes-
soal por quotas, da qual, é o único sócio, e que se regerá pelas cláusu-
las e condições constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Herdade do Freixial —Turismo em
Espaço Rural, Unipessoal, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua do Engenheiro Poole da
Costa, 3, freguesia de Vila Nova de Milfontes, concelho de Odemira.

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

O objecto da sociedade consiste em turismo em espaço rural, turis-
mo da natureza e casas de campo.

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.

§ único. O sócio único poderá fazer prestações suplementares de
capital até ao montante global igual a trezentos e cinquenta mil eu-
ros.

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.
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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.

Disposição transitória

A gerência fica desde já autorizada a levantar o capital social de-
positado a fim de custear as despesas de constituição e registo da
sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede social.

16 de Fevereiro de 2005. — A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 2005477613

CASTELO BRANCO
VILA VELHA DE RÓDÃO

MORAL LOURENÇO — SERVIÇO DE REBOQUES, L.DA

Sede: Estrada Nacional 18, sem número, lugar e freguesia de
Sarnadas de Ródão, concelho de Vila Velha de Ródão

Conservatória do Registo Comercial de Vila Velha de Ródão. Matrí-
cula n.º 00075/20050210; inscrição n.º 1; inscrição n.º 01/10 de
Fevereiro de 2005.

Certifico que, por escritura de 10 de Fevereiro de 2005, outorgada
no Cartório Notarial do Centro de Formalidades das Empresas de
Coimbra, exarada a fl. 129 do Livro de Notas para Escrituras Diver-
sas n.º 294-A, José Manuel Moral Lourenço e mulher Cátia Sofia Lou-
renço Salavessa, casados sob o regime da comunhão de adquiridos,
residentes na Estrada Nacional Dezoito, sem número, em Sarnadas de
Ródão, constituíram a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo con-
trato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Moral Lourenço — Serviço de
Reboques, L.da, e tem a sua sede na Estrada Nacional 18, sem número
de polícia, lugar e freguesia de Sarnadas de Rodão, concelho de Vila
Velha de Rodão.

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 manutenção e reparação de
veículos automóveis, comércio por grosso e a retalho de peças para
automóveis; prestação de serviços de pronto socorro e assistência a
veículos automóveis na estrada (reboques).

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de vinte
cinco mil euros e corresponde à soma de duas quotas dos valores
nominais e titulares seguintes: uma de vinte e quatro mil setecentos e
cinquenta euros pertencente ao sócio José Manuel Moral Lourenço; e
uma de duzentos e cinquenta euros pertencente à sócia Cátia Sofia
Lourenço Salavessa.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme
for deliberado, ficará a cargo de sócios ou não sócios que vierem a ser
designados em assembleia geral, ficando desde já nomeados gerentes
ambos os sócios e o não sócio João José Marques Barata, casado,
residente no Bairro da Casadeira, 16, freguesia de Alcains, concelho
de Castelo Branco.

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade, que terá sempre o direito de preferência, o qual, de seguida,
se defere aos sócios não cedentes, 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 a forma de restituição fixadas em assembleia geral, que
delibere o reembolso.

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

Está conforme o original.

17 de Fevereiro de 2005. — A Conservadora, Maria Irene Rocha
Mortinho. 2001860790

COIMBRA
CANTANHEDE

RESTE & BAPTISTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula
n.º 01678/050211; identificação de pessoa colectiva n.º P 507256433;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 05/050211.

Certifico que, entre Manuel Custódio Catrocho Reste e Maria He-
lena Conde Baptista Reste, foi constituída a sociedade em epígrafe
que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Reste & Baptista, L.da, e tem a
sua sede na Rua de Nossa Senhora da Guia, 1524, lugar de Montouro,
freguesia de Covões, concelho de Cantanhede.

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.
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ARTIGO 2.º

1 — A sociedade tem por objecto: construção civil; promoção
imobiliária; compra e venda de imóveis e revenda dos adquiridos para
esse fim.

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

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

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

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

ARTIGO 5.º

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

18 de Fevereiro de 2005. — O Segundo-Ajudante, João Paulo Freire
Nunes. 2004561599

FIGUEIRA DA FOZ

SURFING FIGUEIRA — ESCOLA DE SURF,  L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 02292/990317; identificação de pessoa colectiva n.º 504308157;
inscrição n.º 10; número e data da apresentação: 06/20050211.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de alteração do contrato em que foi alterado o proémio do
artigo 1.º, artigo 3.º e proémio e § 1.º do artigo 5.º, os quais passaram
a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Surfing Figueira — Escola de Surf, L.da,
e tem a sua sede no lugar de Cabedelo, freguesia de São Pedro, conce-
lho de Figueira da Foz.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e noutros bens
ou demais valores constantes da escrita social, é de doze mil e qui-
nhentos euros e corresponde à soma de seis quotas dos valores nomi-
nais e titulares seguintes: quatro iguais de dois mil e quinhentos euros
cada, pertencentes uma a cada um dos sócios António Luís Bertier
dos Santos, Fernando Nobre Cação, Filipe Alexandre Gil Fonseca e
António Jorge Charana Lascarim; e duas iguais mil duzentos e cin-
quenta euros, estas duas pertencentes ao sócio Carlos Henrique Lopes
de Azevedo.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme for
deliberado, ficará a cargo de quem vier a ser designado em assembleia
geral, mantendo-se nomeado gerente o sócio António Luís Bertier
dos Santos e sendo nomeados gerentes, a partir de hoje, os sócios
Fernando Nobre Cação, Filipe Alexandre Gil Fonseca, Carlos Henri-
que Lopes de Azevedo e António Jorge Charana Lascarim.

§ 1.º Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos é
necessária a intervenção conjunta de dois gerentes.

O texto do contrato actualizado está depositado na pasta respectiva.

Conferida está conforme.

21 de Fevereiro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Irene Rodrigues.
2007070499

ÉVORA
ESTREMOZ

BLOCKING — SOCIEDADE DE EXTRACÇÃO
E COMERCIALIZAÇÃO DE ROCHAS ORNAMENTAIS, L.DA

Sede: Courela de Santo António, n.º 1, freguesia de Santa
Maria, concelho de Estremoz

Capital social: 150 000 euros.

Conservatória do Registo Comercial de Estremoz. Matrícula n.º 00805/
140105; identificação de pessoa colectiva n.º 506877019; inscri-
ção n.º 01; número e data da apresentação: 06/140105.

Certifico que Pedramoca — Sociedade Extractiva de Pedra, L.da,
Lugar de Pé da Pedreira, Santarém; Mármores Galrão — Eduardo
Galrão & Filhos, S. A., Avenida da Liberdade, 153, Pêro Pinheiro,
Sintra, Jorge Manuel Rodrigues Galrão Jorge, casado com Maria Te-
resa dos Santos Rodrigues Galrão Jorge, na comunhão de adquiridos,
Avenida do Infante D. Henrique, 137, Cascais, e Augusto Manuel de
Oliveira Diniz, casado com Maria Eduarda Rodrigues Jorge Diniz, na
comunhão de adquiridos, Rua das Eiras, 21-D, Mem Martins, consti-
tuíram a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato do teor
seguinte:

1.º

1 — A sociedade adopta a firma de Blocking — Sociedade de Ex-
tracção e Comercialização de Rochas Ornamentais, L.da, e tem a sua
sede na Courela de Santo António, 1, freguesia de Santa Maria, con-
celho de Estremoz.

2 — A gerência da sociedade poderá abrir sucursais, filiais, delega-
ções, agências ou outras formas de representação social permanente
em qualquer lugar do território nacional, ou no estrangeiro, bem como
proceder ao respectivo encerramento.

2.º

A sociedade tem por objecto a extracção, importação, exportação
e comercialização de rochas ornamentais.

3.º

A sociedade poderá, em qualquer momento, associar-se com ter-
ceiros, nomeadamente, para tomar parte em agrupamentos comple-
mentares de empresas e em agrupamentos europeus de interesse eco-
nómico, consórcios ou associação em participação, e, bem assim,
adquirir, originária ou subsequentemente, acções ou quotas em socie-
dades de responsabilidade limitada, com objecto igual ou diferente do
seu, ou sujeitas a leis especiais.

4.º

O capital social é de cento e cinquenta mil euros, encontrando-se
integralmente subscrito e realizado em dinheiro, em cinquenta por
cento, estando dividido nas seguintes quatro quotas:

a) Uma quota no valor nominal de setenta e cinco mil euros per-
tencente à sócia Pedramoca — Sociedade Extractiva de Pedra, L.da;

b) Uma quota no valor nominal de quinze mil euros pertencente à
Mármores Galrão — Eduardo Galrão & Filhos, S. A.;

c) Uma quota no valor nominal de trinta mil euros pertencente ao
sócio Jorge Manuel Rodrigues Galrão Jorge;

d) Uma quota no valor nominal de trinta mil euros pertencente ao
sócio Augusto Manuel de Oliveira Diniz.

5.º

Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que esta
careça, em condições a estabelecer nos respectivos contratos de su-
primento, sendo a respectiva remuneração e reembolso estabelecidos
nos referidos contratos; os suprimentos poderão, igualmente, ser cons-
tituídas na sequência de deliberação tomada em assembleia geral, caso
em que, nesta, se fixarão as condições de reembolso e remuneração.

6.º

A sociedade poderá, por deliberação unânime da assembleia geral,
exigir prestações suplementares de capital até um máximo de dez vezes
o valor do capital social à altura da deliberação, exigíveis a cada um
dos sócios na proporção do capital social detido.

7.º

1 — A cessão, total ou parcial, de quotas fica sujeita ao direito de
preferência da sociedade, em primeiro lugar, e dos outros sócios, em
segundo lugar.
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2 — É livre a cessão de quotas ou parte de quotas entre sócios.

8.º

1 — A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos casos seguin-
tes:

a) Acordo do titular;
b) Falecimento do sócio titular se os herdeiros, no prazo de 30 dias

após o falecimento, não nomearem o representante a que alude o
artigo seguinte;

c) Insolvência ou falência do sócio titular;
d) Arresto, arrolamento ou penhora da quota;
e) Venda ou adjudicação judicial;
f) Oneração da quota sem consentimento prévio da sociedade;
g) Se em caso de partilha consequente a divórcio, a quota vier a

ser adjudicada ao cônjuge não titular.
2 — A amortização será efectuada pelo valor da quota determina-

do pelo último balanço aprovado, tendo a sociedade um prazo de
90 dias para deliberar.

3 — A amortização será efectuada em duas prestações semestrais e
iguais, vencendo-se a primeira no prazo de 90 dias após a realização
da assembleia geral que deliberar a amortização.

4 — Considera-se realizada a amortização com o depósito efectu-
ado na Caixa Geral de Depósitos, à ordem de quem de direito, da
primeira prestação correspondente ao valor da quota amortizada, nos
termos do número dois desta cláusula.

5 — Nos casos previstos nas alíneas c), d) e e) do n.º 1 ter-se-ão
em conta as disposições do n.º 2 do artigo 235.º do Código das Soci-
edades Comerciais.

9.º

Na morte, interdição ou inabilitação de qualquer dos sócios, a quo-
ta permanecerá indivisa, nomeando os herdeiros um representante na
sociedade enquanto a referida quota não for adjudicada ou amortizada
nos termos do número anterior.

10.º

1 — A gerência da sociedade, a ser eleita em assembleia geral, in-
cumbe a dois ou três gerentes.

2 — A gerência terá a retribuição que lhe for fixada em assembleia
geral, podendo não ser remunerada.

3 — A sociedade obriga-se validamente em quaisquer actos ou obri-
gações:

a) Com a assinatura de dois gerentes;
b) Com a assinatura dum gerente e dum mandatário com poderes

especiais para o efeito;
c) Com a assinatura dum só gerente para confessar, desistir ou tran-

sigir em quaisquer acções, subscrever participações crime bem como,
nos casos legalmente admissíveis, desistir da respectiva queixa crime.

4 — São desde já eleitos gerentes José dos Santos Luís e Jorge
Manuel Rodrigues Galrão Jorge.

11.º

Sempre que a lei não exija outros prazos ou formalidades as assem-
bleias gerais serão convocadas, por meio de cartas registadas com aviso
de recepção, dirigidas aos sócios, com a antecedência mínima de
15 dias.

12.º

Os lucros apurados em cada exercício, depois de deduzida a parte
destinada à Reserva Legal, serão aplicados conforme o que for delibe-
rado pela assembleia geral que aprovar o respectivo balanço, a qual
poderá aplicá-los, no todo ou em parte, à constituição e reforço de
quaisquer reservas ou destiná-los a outras aplicações de interesse da
sociedade, podendo não distribuir lucros.

Conferida, está conforme.

14 de Janeiro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Fernanda
Banha Charcas Prates. 2006866036

ÉVORA

BENTO & CONSOLADO, L.DA

Sede: Rua dos Heróis do Ultramar, 73, Freguesia da Senhora
da Saúde, Évora

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 3307/
20050217; identificação de pessoa colectiva n.º P 507260570;
inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 24/20050217.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo contrato seguinte, da qual são sócios João Paulo Bento da Con-
ceição, casado com Perpétua Maria Machado Pires na comunhão de
adquiridos, Rua das Hortas, 14, Ortiga, Mação, e João Manuel Rito
Consolado, casado com Elsa Cristina Rodrigues Madeira da Rocha, na
comunhão de adquiridos, Rua A, Loteamento Forno do Tijolo, 25,
Aguiar, Viana do Alentejo.

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Bento & Consolado, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua dos Heróis do Ultramar,
73, freguesia de Senhora da Saúde, concelho de Évora.

3 — Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e serem cria-
das agências, filiais, delegações, sucursais ou outras formas locais de
representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na construção civil, promoção
imobiliária, compra e venda de imóveis e revenda dos adquiridos para
esse fim.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros  e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor nomi-
nal de dois mil e quinhentos euros, pertencente uma a cada um dos
sócios.

ARTIGO 4.º

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

2 — Para a sociedade ficar obrigada é 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

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

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.

18 de Fevereiro de 2005. —  A Ajudante Principal, Maria Paula
Empadinhas. 2009298608

GOMES & CALDEIRA, L.DA

Sede: Quinta do Moniz, Loja 40, freguesia da Horta
das Figueiras, Évora

Capital social: 5000 euros.

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 3305/
20050214; identificação de pessoa colectiva n.º P 507171985;
inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 56/20050214.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo contrato seguinte, da qual são sócios Gustavo Manuel Fonseca
Gomes, solteiro, maior, Ana Paula Ribeiro Caldeira, divorciada, am-
bos residentes na Carreiro de São Francisco, Edificio GUS, rés-do-chão,
Montemor-o-Novo.
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ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Gomes & Caldeira, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Quinta do Moniz, loja 40, fre-
guesia de Horta das Figueiras, concelho de Évora.

3 — Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e serem cria-
das agências, filiais, delegações, sucursais ou outras formas locais de
representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio de produtos de cos-
mética capilar, equipamentos, materiais, mobiliário para cabeleirei-
ros. Assistência técnica. Formação.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor nomi-
nal de dois mil e quinhentos euros, pertencente uma a cada um dos
sócios.

ARTIGO 4.º

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

2 — Para a sociedade ficar obrigada é suficiente a intervenção de
um gerente.

3 — Fica desde já nomeado gerente o sócio Gustavo Manuel Fon-
seca Gomes.

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.

17 de Fevereiro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Paula
Empadinhas. 2009298560

J. DURO REBOQUES, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Travessa do Rossio, 15, São Manços, Évora

Capital social: 25 000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 3300/
20050207; identificação de pessoa colectiva n.º P 507104463;
inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 36/20050207.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo contrato seguinte, do qual é sócia Joaquina de Jesus Ralo Duro,
solteira, maior, Travessa do Rossio, 15, São Manços, Évora.

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma J. Duro Reboques, Unipessoal, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Travessa do Rossio, 15, fregue-
sia de São Manços, concelho de Évora.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços por meio
de veículos. Pronto Socorro. Comércio de veículos e peças. Manu-
tenção e reparação de veículos automóveis. Transporte em táxi.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade pertence à sócia única ou a não sóci-
os, com ou sem remuneração, conforme aquela decidir, ficando desde
já nomeados gerentes a sócia única e o não sócio Joaquim de Mira
Vidigal Duro, casado, residente na Travessa do Rossio, 15, São Man-
ços, Évora.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

21 de Fevereiro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Paula
Empadinhas. 2009298632

 LUCENA KARTING ÉVORA, L.DA

Sede: Quinta da Lucena, Évora

Capital social: 49 639, 37 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 1051/
870911; identificação de pessoa colectiva n.º 501884190; inscri-
ção n.º 17; número e data da apresentação: 37/20050211.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi registada a
alteração parcial do contrato quantos aos artigos 1.º, 2.º, 3.º, 4.º, 5.º,
6.º, 7.º, 8.º, 9.º e aditamento dos artigos 10.º e 11.º, que passaram a
ter a seguinte redacção:

1.º

1 — A sociedade adopta a designação de Lucena Karting Évora, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede social em Évora, na Quinta da
Lucena, freguesia da Sé.

3 — Por simples deliberação da gerência, poderá esta transferir a
sua sede social para qualquer outro local dentro do mesmo concelho
ou para concelho limítrofe, bem como abrir sucursais, agências ou
outras formas locais de representação em qualquer ponto do país ou
do estrangeiro.

2.º

A sociedade é constituída por tempo indeterminado.

3.º

A sociedade tem por objecto a exploração do Kartódromo, organi-
zação de provas entre clientes e a formação de pilotos karting, ex-
ploração de actividades de karting, lúdicas, culturais, desportivas e de
lazer, importação e comércio por grosso e a retalho de equipamentos
de karting, lazer e desportos motorizados, bem como as respectivas
peças, gestão e promoção imobiliária, podendo proceder ao arrenda-
mento e ou a qualquer outra forma de cedência de bens imóveis, à
compra de imóveis para revenda, bem como à celebração de contra-
tos de empreitada ou de outra natureza necessários à edificação de
bens imóveis.

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cento e
quarenta e nove mil seiscentos e trinta e nove euros e trinta e sete
cêntimos e corresponde à soma de três quotas, sendo uma no valor
nominal de cinquenta e nove mil oitocentos e cinquenta e cinco eu-
ros e setenta e cinco cêntimos, pertencente ao sócio Derk Jan Pe-
ters, contribuinte n.º 174754272, portador do passaporte
n.º NB5039719, divorciado, residente na Quinta da Lucena, apartado
199, E.N. 114 — Km. 182,9, 7000 Évora e duas no valor nominal
de quarenta e quatro mil oitocentos e noventa e um euros e oitenta
e um cêntimos, pertencendo cada uma a cada um dos restantes sócios
Peter Jacob Gerhard Peters, contribuinte n.º 201229773, portador do
passaporte n.º ND5677157, solteiro, residente na Rua Coreia da Pe-
dreira, 10, rés-do-chão, direito, 7500 Montemor-o-Novo e Barend
Jan Peters, contribuinte n.º 213665964, portador do passaporte
n.º NF4238674, solteiro, residente na Rua Cândida Cunha, 4, 1.º, 7005-
-317 Évora.

5.º

Mediante deliberação da Assembleia geral, poderão ser exigidas
prestações suplementares de todos os sócios até ao limite de duzentos
e noventa e nove mil duzentos e setenta e oito euros e setenta e
quatro cêntimos.

6.º

Qualquer sócio poderá efectuar suprimentos à sociedade, nas con-
dições que vierem a ser deliberadas em assembleia geral.

7.º

1 — A gerência da sociedade e a sua representação, será exercida
por dois a três sócios.
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2 — Os gerentes poderão, ou não, ser remunerados conforme for
deliberado em assembleia geral.

3 — A gerência poderá constituir mandatários ou procuradores da
sociedade com poderes para a prática de determinados actos ou de
certa categoria de actos.

4 — Para obrigar a sociedade em todos os seus actos, é necessária
a assinatura de dois dos gerentes.

5 — É expressamente proibido aos gerentes obrigar a sociedade em
actos e contratos estranhos aos negócios sociais, designadamente em
letras de favor, fianças, abonações e outros semelhantes, responden-
do o gerente por todos os prejuízos que porventura causar à socieda-
de.

6 — Aos gerentes compete-lhes gerir e representar a sociedade em
juízo e fora dele, activa e passivamente, cabendo-lhes, sem prejuízo
das competências que lhe são conferidas pela lei:

a) Definir as alterações, fixar os objectivos e formular as políticas
de gestão da sociedade;

b) Aprovar os pianos de actividade e orçamentos anuais e pluria-
nuais, bem como as alterações ou ajustamentos que, no decorrer da
sua execução, se revelem necessários;

c) Estabelecer a organização administrativa da sociedade, as nor-
mas dei funcionamento e os sistemas de informação para a gestão e
de controlo interno;

d) Comprar, permutar, dar de pagamento, vender, hipotecar, ar-
rendar, no todo ou em parte, toda a espécie de bens móveis ou imó-
veis ou móveis sujeitos a registo;

e) Assinar contratos promessa, outorgar escrituras ou quaisquer
contratos de leasing mobiliário ou imobiliário, requerer quaisquer ac-
tos de registos provisórios ou definitivos, seus averbamentos e cance-
lamentos tendentes aos fins indicados na alínea anterior.

8.º

1 — A cessão, total ou parcial, de quotas é livremente permitida
entre sócios.

2 — A cessão de quotas a terceiros depende do consentimento da
sociedade, a qual terá direito de preferência, gozando de igual direito,
com os sócios não cedentes, dividindo-se a quota entre estes em par-
tes iguais se mais de um preferir.

3 — O sócio que pretenda ceder a sua quota deverá informar, por
escrito, com a antecedência mínima de 30 dias, a própria sociedade,
cabendo aos gerentes, nos oito dias posteriores ao conhecimento,
convocarem uma assembleia geral, para 15 dias depois.

4 — O sócio que pretenda ceder a sua quota a terceiro deverá dar
a conhecer na carta que enviar à sociedade, o nome do adquirente e
o valor pelo qual a quota será cedida.

5 — A escritura de cessão será celebrada no prazo máximo de
60 dias a contar da data da admissão do exercício do direito de prefe-
rência.

9.º

1 — As assembleias gerais, quando a lei não impuser condicionalis-
mo diverso, serão convocadas, por carta registada, expedida aos sóci-
os com, pelo menos 15 dias de antecedência, com menção da ordem
de trabalhos.

2 — No caso de a assembleia geral, regularmente convocada, não
reunir quórum suficiente para validamente deliberar, a gerência con-
vocará uma nova assembleia geral para 15 dias depois, que reunirá
com qualquer número de sócios e de capital.

3 — Qualquer um dos sócios poderá ser representado, nas assem-
bleias gerais, por um outro sócio ou gerente da sociedade, ou qualquer
outra pessoa, mediante simples carta de representação por ele assina-
da e dirigida à sociedade.

10.º

Mediante deliberação da assembleia geral, a sociedade poderá ad-
quirir participações sociais no capital de outras sociedades, com ob-
jecto igual ou distinto do seu, participar em sociedades reguladas por
lei especial, agrupamentos complementares de empresas e em agru-
pamentos europeus de interesse económico.

11.º

1 — A sociedade pode amortizar a quota de qualquer sócio nos
seguintes casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for vendida com infracção do disposto no arti-

go 8.º;
c) Quando a quota seja arrestada, penhorada, arrolada ou, por qual-

quer forma apreendida em processo judicial;
d) Quando o sócio praticar actos manifestamente incompatíveis

com os interesses da sociedade ou contraditórios com o fim que esta
prossegue;

e) Com a insolvência ou falência do sócio titular;
f) Por morte, divórcio ou interdição de um dos sócios.
2 — Nos casos previstos no número anterior, o valor da quota

amortizada será reintegrado nas quotas dos respectivos sócios, sem
prejuízo da possibilidade prevista no artigo 232.º, n.º 5 do Código das
Sociedades Comerciais.

3 — A amortização da quota far-se-á pelo valor da quota segundo
o último balanço aprovado, excepto no caso da alínea c) em que a
contrapartida será determinada nos termos da lei.

4 — Se a acta da assembleia geral que delibere a amortização não
for lavrada por notário, a escritura pública de amortização será lavra-
da e a respectiva contrapartida será paga no prazo de 90 dias conta-
dos da data daquela deliberação, sob pena de extinção do respectivo
direito.

Está conforme o original.

18 de Fevereiro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Paula
Empadinhas. 2009298586

SINFONIA DE CONTAS — CONSULTADORIA
ECONÓMICA, FINANCEIRA E FISCAL DE EMPRESAS,

UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua de D. Manuel da Conceição Santos, 45, Évora

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 3304/
20050214; identificação de pessoa colectiva n.º P 506974103;
inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 12/20050214.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo contrato seguinte, do qual é sócio Carlos Alberto Leote Santos
Gomes, casado com Graça Maria Gomes Grilo Santos Gomes, na co-
munhão de adquiridos, residentes na supra indicada morada.

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Sinfonia de Contas — Consultadoria
Económica, Financeira e Fiscal de Empresas, Unipessoal, L.da, e tem
a sua sede em Évora, na Rua de D. Manuel da Conceição Santos, 45,
freguesia da Senhora da Saúde.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em contabilidade, consultadoria de
gestão, análise económico-financeira e fiscal. Elaboração e análise de
projectos de investimento e formação.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros e corresponde a uma única quota pertencente ao sócio.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade fica a cargo do sócio único.
§ 1.º Fica, desde já, nomeado gerente o único sócio.
§ 2.º A sociedade obriga-se com a assinatura de um gerente.

ARTIGO 5.º

O sócio único poderá celebrar com a sociedade quaisquer negócios
jurídicos, desde que estes sirvam a prossecução do objecto social.

Está conforme o original.

16 de Fevereiro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Paula
Empadinhas. 2009298535

REGUENGOS DE MONSARAZ

ERVANAZ — COMÉRCIO PRODUTOS NATURAIS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Reguengos de Monsaraz.
Matrícula n.º 00512/050402; inscrição n.º 1; números e data das
apresentações: 07/04022005.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, a mesma
foi constituída por Sandra Maria Barradas Ferreira, solteira, maior,
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residente na Rua do Cortiço, 7, Terrugem, por escritura lavrada em
30 de Dezembro de 2004, fl. 91 a 92 do livro 160 no Centro de
Formalidades de Empresas de Lisboa II, a qual se rege pelas cláusulas
seguintes:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Ervanaz — Comércio Produtos
Naturais, Unipessoal, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua de D. António José de
Almeida, 18-A, freguesia e concelho de Reguengos de Monsaraz.

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 o comércio a retalho de produtos
naturais e dietéticos.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

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

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

3 — Fica desde já nomeada gerente a sócia.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

18 de Fevereiro 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Otília Nunes
Palmeiro. 2003747460

FARO
CASTRO MARIM

HABITALTUR — SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Aldeamento Rota do Sol, Lote 8, Vivenda Duas Flores,
Alagoa, freguesia de Altura, concelho de Castro Marim

Conservatória do Registo Comercial de Castro Marim. Matrícula
n.º 00120/980730; identificação de pessoa colectiva n.º 504373897;
inscrição n.º 07; número e data da apresentação: 02/050113.

Certifico que, por escritura lavrada no dia 10 de Dezembro de 2004,
de fl. 43 a fl. 45 v.º, do Livro n.º 581-A, do Cartório Notarial do
Cartaxo, foi efectuado o aumento de capital e a alteração total do
contrato, a qual se rege pelo seguinte contrato cuja escritura e pacto
social se encontram arquivados.

ARTIGO 1.º

A sociedade tem a denominação Habitaltur — Sociedade de Cons-
truções L.da, tem a sua sede no Aldeamento Rota do Sol, Lote 8,
Vivenda Duas Flores, em Alagoa, freguesia de Altura concelho de
Castro Marim.

§ único. Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser des-
locada para outro local dentro do mesmo concelho ou para concelho
limítrofe, podendo ainda ser criadas sucursais, filiais, agências ou ou-
tras formas locais de representação, no território nacional ou no es-
trangeiro.

ARTIGO 2.º

O seu objecto social consiste na actividade de construção civil,
compra e venda de propriedades e aluguer de apartamentos.

§ único. A sociedade poderá participar em agrupamentos comple-
mentares de empresas bem como em sociedades com objecto diferen-
te do seu ou reguladas por lei especial.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de sete-
centos e cinquenta mil euros e corresponde à soma de duas quotas
uma de setecentos e quarenta mil euros da sócia Marizete de Fátima
Matias Nunes, e outra de dez mil euros do sócio João Jacinto Nunes.

ARTIGO 4.º

A sócia Marizete de Fátima Matias Nunes pode ceder livremente a
sua quota, no todo ou em parte, a quem entender, mas o sócio João
Jacinto Nunes, só o poderá fazer com o consentimento da sociedade,
sendo reservado o direito de preferência à outra sócia.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá exigir aos sócios prestações suplementares de
capital, na proporção das respectivas quotas, nos termos e condições
que vierem a ser deliberadas e aprovadas por unanimidade em assem-
bleia geral e até ao quíntuplo do capital social.

§ único. Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que
esta venha a carecer, nos termos da Lei e nas condições a fixar por
unanimidade pela assembleia geral.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá amortizar ou adquirir quotas para si, nos casos
seguintes:

a) No caso de cessão, onerosa ou gratuita, a terceiros, se não for
dado o devido consentimento para transmissão;

b) No caso de a quota ser arrolada, penhorada ou arrestada ou se
existir risco de alienação judicial;

c) No caso de morte, interdição ou inabilitação de qualquer dos
sócios.

§ único. Nos casos previstos no corpo deste artigo o valor da quo-
ta, para efeitos de amortização, será o correspondente ao seu valor
nominal, e será pago em duas prestações semestrais, vencendo-se a
primeira nos 60 dias posteriores à assembleia geral que o deliberou,
não vencendo juros.

ARTIGO 7.º

No caso de dissolução, proceder-se-á à liquidação da sociedade pela
forma decidida em assembleia geral, que para o efeito terá de reunir
30 dias após a data da dissolução, e supletivamente de harmonia com
as disposições legais aplicáveis.

ARTIGO 8.º

A gerência e administração da sociedade, bem como a sua repre-
sentação em juízo e fora dele, quer activa quer passivamente, incum-
be aos sócios Marizete de Fátima Matias Nunes e João Jacinto Nunes,
que ficam desde já nomeados gerentes, dispensados de caução e com
ou sem remuneração conforme deliberado em assembleia geral.

ARTIGO 9.º

Para obrigar a sociedade é necessário e suficiente a assinatura de
qualquer um dos gerentes.

ARTIGO 10.º

No caso de morte, interdição ou inabilitação de qualquer dos sóci-
os, a sociedade continuará com os sócios sobrevivos ou capazes, e
com os herdeiros do sócio falecido ou com o representante legal do
interdito ou inabilitado, devendo os herdeiros designar, entre si, um
que a todos represente na sociedade, enquanto a quota se mantiver
indivisa.

ARTIGO 11.º

Os lucros, depois de retiradas as importâncias necessárias para o
Fundo de Reserva Legal, terão o destino que a assembleia geral deter-
minar.

ARTIGO 12.º

As assembleias gerais dos sócios serão convocadas por cartas regis-
tadas a eles dirigidas, com a antecedência mínima de oito dias da data
designada para a reunião, salvo se, pelo objecto a tratar, a lei prescre-
ver outra formalidades.

ARTIGO 13.º

Para as questões que possam suscitar entre sócios ou entre estes e
a sociedade, será competente o foro da comarca de Vila Real de San-
to António, com expressa renúncia a qualquer outro.

10 de Fevereiro de 2005. — O Ajudante, José António Gonçalves
da Conceição. 2004241705
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SILVES

LAPA VILLAS — HOTELARIA E TURISMO,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Silves. Matrícula n.º 2062/
20050210; inscrição n.º 01; número e data da apresentação 01/
20050210.

Certifico que, por documento particular de 9 de Fevereiro de 2005,
foi constituída a sociedade em epígrafe, cujo sócio é André Mourinho
Lourenço, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma de Lapa Villas — Hotelaria e Turismo,
Unipessoal, L.da

ARTIGO 2.º

A sua sede situa-se na Rotunda da Cruz de Portugal, Edifício Coli-
na, na cidade, freguesia e concelho de Silves.

ARTIGO 3.º

O objecto da sociedade consiste na exploração de apartamentos
turísticos; administração e arrendamento de vilas e apartamentos;
compra e venda de bens imóveis e revenda dos adquiridos para esse
fim; exploração de bares, restaurantes, snack-bares; mini-mercados;
exploração hoteleira e turística.

ARTIGO 4.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 5.º

1 — A gerência da sociedade e a sua representação é exercida pelo
sócio, ficando desde já nomeado gerente, dispensado de caução e com
ou sem remuneração conforme venha a ser deliberado em assembleia
geral.

2 — A sociedade fica validamente vinculada com a assinatura do
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 e ou soci-
edades não coincida, no todo ou em parte, com aquele que a socieda-
de esta exercendo.

ARTIGO 7.º

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

16 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Deus
Pomba da Silva Leal. 2007142015

LEIRIA
ALVAIÁZERE

NEVES & TITO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alvaiázere. Matrícula n.º 369;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 02/20050209.

Certifico que entre Carlos Furtado da Conceição Neves e mulher
Gracinda Pereira Tito Neves, casados na separação de bens, foi cons-
tituída a sociedade com a denominação em epígrafe, que se rege pelas
cláusulas constantes nos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Nenes & Tito, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua do Conselheiro Furtado
dos Santos, 76, freguesia e concelho de Alvaiázere.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na cultura e comercialização de
maracujás e outros frutos.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social é de cinco mil euros, encontra-se integral-
mente subscrito e realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas
quotas iguais, cada uma delas do valor nominal de dois mil e quinhen-
tos euros, pertencentes uma a cada um dos sócios, Carlos Furtado da
Conceição Neves e Gracinda Pereira Tito Neves.

2 — Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares e
capital até ao montante do capital social.

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

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme
for deliberado em assembleia geral, compete a ambos os sócios, que,
desde já, ficam nomeados gerentes.

2 — Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos contra-
tos é bastante a assinatura de um dos gerentes.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento a soci-
edade que terá sempre o direito de preferência, o qual, de seguida, e
defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

As assembleias gerais serão convocadas por meio de carta regista-
das dirigidas aos sócios, com a antecedência mínima de oito dias des-
de que a lei não exija outras formalidades

ARTIGO 8.º

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

Está conforme o original.

22 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Teresa
Marques Rodrigues Silveira Tiago. 2007146371

MANUEL JESUS E MATEUS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alvaiázere. Matrícula n.º 370;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 01/20050215.

Certifico que entre Manuel Joaquim de Jesus, casado com Maria
Edite dos Santos Vicente de Jesus, casados na comunhão de adquiri-
dos, e Mário da Silva Mateus, casado com Donzília Simões Morgado,
na comunhão de adquiridos, foi constituída a sociedade com a deno-
minação em epígrafe, que se rege pelas cláusulas constantes dos se-
guintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Manuel Jesus & Mateus, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede no lugar dos Cabaços, freguesia de
Pussos, concelho de Alvaiázere.

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

ARTIGO 2.º

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

ARTIGO 3.º

1 — O capital social é de vinte mil euros, encontra-se integral-
mente realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas
iguais, cada uma do valor nominal de dez mil euros, pertencendo uma
a cada um dos sócios Manuel Joaquim de Jesus e Mário da Silva Ma-
teus.
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2 — Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante do capital social.

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

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme
for deliberado em assembleia geral, compete a ambos os sócios, que,
desde já, ficam nomeados gerentes.

2 — Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos contra-
tos, é necessária as assinaturas conjuntas de ambos os sócios.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

As assembleias gerais serão convocadas por meio de cartas regista-
das dirigidas aos sócios, com a antecedência mínima de oito dias des-
de que a lei não exija outras formalidades.

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.

22 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Teresa
Marques Rodrigues Silveira Tiago. 2007146380

ANSIÃO

TRANSPORTES LUSO FORNINHO 2, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ansião. Matrícula n.º 00849/
050216; identificação de pessoa colectiva n.º P 507146530; ins-
crição n.º 01; número e data da apresentação: 01/050216.

Certifico que entre Fernando Manuel Duarte Domingues e mulher
Maria dos Prazeres Gonçalves de Araújo, casados na comunhão de
adquiridos, residentes na Rua do Forninho, sem número, lugar de
Melriça, freguesia de Santiago da Guarda, concelho de Ansião, foi
constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo contrato seguin-
te:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Transportes Luso Forninho 2, L.da,
e tem a sua sede na Rua do Forninho, sem número de polícia, lugar de
Melriça, freguesia de Santiago 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 no transporte rodoviário de mer-
cadorias por conta de outrem e comércio de materiais de construção.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinquenta
mil euros e corresponde à soma de duas quotas iguais do valores no-
minais de vinte e cinco mil euros cada, pertencentes uma a cada um
dos sócios Fernando Manuel Duarte Domingues e Maria dos Prazeres
Gonçalves de Araújo.

ARTIGO 4.º

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

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

3 — A remuneração da gerência poderá consistir, total ou par-
cialmente, em participação nos lucros da sociedade.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

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

ARTIGO 9.º

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

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

Conferida, está conforme.

21 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Teresa de Jesus
da Conceição Fernandes. 2007252066

BATALHA

VÍTOR GOMES FERNANDES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Batalha. Matrícula n.º 01162/
20050201; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 10/
20050201.

Certifico que foi Vítor Manuel Gomes Fernandes, casado com Ma-
ria Manuela Oliveira Pereira Gonçalves da Amieira, que constituiu uma
sociedade unipessoal por quotas que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Vítor Gomes Fernandes, Unipessoal, L.da

ARTIGO 2.º

A sociedade tem a sua sede na Estrada da Boutaca, 22, em Casal da
Amieira, freguesia e concelho da Batalha.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem como objecto: Prestação de serviços de marke-
ting e gestão. Comércio e instalação de estruturas metálicas e de alu-
mínio, coberturas de piscinas e representações de produtos relaciona-
dos com a actividade. Compra e venda de bens imóveis e revenda dos
adquiridos para esse fim.

ARTIGO 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.

ARTIGO 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.
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ARTIGO 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.

ARTIGO 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 definiti-
vamente matriculada, podendo, designadamente, adquirir equipamen-
tos e veículos automóveis, incluindo por contratos leasing, comprar
e tomar de arrendamento imóveis, contrair quaisquer empréstimos e
prestar todas as garantias exigidas para os mesmos, ficando a gerên-
cia ainda autorizada a levantar, no todo ou em parte, o capital social
depositado em nome da sociedade, para pagar os encargos respeitan-
tes àqueles negócios, bem como os respeitantes à constituição e re-
gisto da sociedade.

Conferida, está conforme.

15 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Isilda Maria
Lopes Ferreira. 2002754667

TRANSBERANAS — TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Batalha. Matrícula n.º 01165/
20050207; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 02/
20050207.

Certifico que Isilda Carreira Lopes, divorciada, Estrada da Batalha,
7, São Mamede, Batalha, e Mariana Lopes Bernardino, solteira, me-
nor, Rua Principal, 22, Casal do Meio, São Mamede, Batalha, cons-
tituíram uma sociedade por quotas que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Transberanas — Transportes, L.da, e
tem a sua sede na Rua Principal, 22, Casal do Meio, na freguesia de
São Mamede, concelho da Batalha.

§ único. A sociedade por simples deliberação da gerência poderá
deslocar a sua sede social para o mesmo concelho ou concelhos limí-
trofes.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto transportes rodoviários de mercado-
rias, aterros e desaterros, terraaplanagens, logística e distribuição,
importação e exportação.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de cinquen-
ta mil euros  e corresponde à soma das quotas dos sócios, uma do
valor nominal de cinco mil euros da sócia Isilda Carreira Lopes e uma
do valor nominal de quarenta e cinco mil euros da sócia Mariana
Lopes Bernardino.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for delibe-
rado em assembleia geral, compete a sócios ou a não sócios, ficando
desde já nomeada gerente a não sócia Luísa de Carvalho Bernardino,
solteira, maior e residente na Rua da Filarmónica, 10, Arrabal, Leiria.

§ único. Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contra-
tos é suficiente a assinatura de um gerente.

ARTIGO 5.º

A cessão total ou parcial de quotas entre os sócios é livre, a cessão
a estranhos fica dependente do consentimento da sociedade.

Pelos outorgantes foi ainda dito:
Que já foi efectuado em 17 de Dezembro corrente, o depósito da

totalidade do capital social no Banco Totta & Açores, S. A., agência
de Leiria.

Que são da responsabilidade da sociedade todas as despesas de cons-
tituição e registo, ficando desde já autorizada a gerência a proceder
ao levantamento do capital social depositado na Instituição Bancária

atrás mencionada, a fim de fazer face às ditas despesas e à aquisição
de bens e equipamentos necessários à prossecução imediata do objec-
to social.

Conferida, está conforme.

17 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Isilda Maria
Lopes Ferreira. 2002754683

RENOVITAT — CONSTRUÇÃO E REMODELAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Batalha. Matrícula n.º 01161/
20050126; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 01/
20050126.

Certifico que Artur José Mendes dos Santos casado com Ana Sofia
Batalha de Almeida, na comunhão de adquiridos, Turquel, Alcobaça, e
Ana Sofia Batalha de Almeida casada com Artur José Mendes dos
Santos, no indicado regime e com ele residente, constituíram uma
sociedade por quotas que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Renovitat — Construção e Remode-
lação, L.da

2.º

A sociedade tem a sua sede na Rua dos Golfeiros, Edifício Golfei-
ros, freguesia e concelho da Batalha.

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

3.º

O objecto da sociedade consiste na construção, remodelação, deco-
ração, projectos e engenharia civil.

4.º

1 — O capital social, integralmente subscrito e realizado em di-
nheiro, é de cinco mil euros, dividido em duas quotas de dois mil e
quinhentos euros, uma de cada um dos sócios.

2 — Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que ela
carecer nos termos e condições que forem fixadas em assembleia ge-
ral.

3 — Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital, até ao montante global correspondente ao décuplo do capital
social, desde que deliberado por unanimidade dos sócios, em assem-
bleia geral convocada para esse efeito, que fixará as condições e pra-
zo de realização das mesmas.

5.º

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

2 — Para obrigar a sociedade basta a assinatura de um gerente.
3 — A remuneração da gerência poderá consistir, total ou parcial-

mente, em participação nos lucros da sociedade.

6.º

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

7.º

1 — A divisão e cessão das quotas entre os sócios não necessita do
consentimento da sociedade.

2 — 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.

3 — A sociedade poderá amortizar qualquer quota se a mesma for
sujeita ai qualquer providência judicial, mesmo cautelar, penhora, ar-
resto, ou arrolamento, falência ou insolvência do sócio, judicialmen-
te declarada e não suspensa, ou ainda por um acordo com o próprio
titular.

4 — O valor da amortização, que não resulte de acordo com o ti-
tular, será o do último balanço aprovado.

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

Em caso de falecimento de um dos sócios, os herdeiros nomearão
entre si um representante, que exercerá perante a sociedade todos os
poderes inerentes à quota do sócio falecido.

Disposição transitória

Os gerentes ficam desde já autorizados a levantar a totalidade do
capital social depositado, a fim de custear as despesas de constituição
e registo da sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede
social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis e imóveis, designa-
damente veículos automóveis, incluindo contratos de leasing, neces-
sários à prossecução dos fins sociais, mesmo antes do seu registo de-
finitivo, assumindo a sociedade todos os actos praticados pela gerência
nesse período, logo que definitivamente matriculada.

Conferida, está conforme.

10 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Isilda Maria
Lopes Ferreira. 2002754578

PERPLÁSTIC — IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Batalha. Matrícula n.º 01163/
20050203; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 104/
20050203.

Certifico que Lucília Maria da Silva Moniz casada com Edísio José
de Oliveira Pereira, na comunhão de adquiridos, Rua Principal, 9,
Perulheira, São Mamede, Batalha e Edísio José de Oliveira Pereira
casado com Lucília Maria da Silva Moniz, constituíram uma socieda-
de por quotas que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade a adopta a firma PERPLÁSTIC — Importação e
Exportação, L.da

ARTIGO 2.º

1 — A sociedade tem a sua sede no lugar de Vale da Seta, freguesia
de São Mamede, concelho da Batalha.

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

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

ARTIGO 3.º

A sociedade tem como objecto: Comercialização, importação e
exportação de matérias plásticas e seus derivados.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de cinco mil euros, e corresponde à soma das seguintes quotas: uma
do valor nominal de quatro mil euros, pertencente ao sócio Edísio
José de Oliveira Pereira e uma do valor nominal de mil euros, perten-
cente à sócia Lucília Maria da Silva Moniz.

ARTIGO 5.º

Os sócios podem deliberar que, aos sócios de maior idade, sejam
exigidas prestações suplementares até ao dobro do capital social, des-
de que aquela deliberação seja tomada por unanimidade dos votos re-
presentativos da totalidade do capital social e nela sejam fixados os
respectivos termo e condições.

ARTIGO 6.º

Poderão ser feitos suprimentos à sociedade desde que, por delibera-
ção unânime dos votos representativos da totalidade do capital so-
cial, sejam fixados os respectivos termos e condições.

ARTIGO 7.º

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

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

3 — Fica desde já nomeado gerente o sócio Edísio José de Oliveira
Pereira.

ARTIGO 8.º

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

ARTIGO 9.º

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

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

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

ARTIGO 10.º

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

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

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

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

gações sociais;
e) No caso de morte de sócio a quem não sucedam herdeiros legi-

timários;
f) Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja sócio;
g) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
h) Por exoneração ou exclusão de um sócio.
2 — Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no

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

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

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

ARTIGO 11.º

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

Disposição transitória

A sociedade poderá entrar imediatamente em actividade, ficando a
gerência autorizada a celebrar quaisquer negócios jurídicos em nome
daquela sociedade, negócios que a mesma assumirá logo que definiti-
vamente matriculada, podendo, designadamente, adquirir equipamen-
tos e veículos automóveis, incluindo por contratos leasing, comprar
e tomar de arrendamento imóveis, contrair quaisquer empréstimos e
prestar todas as garantias exigidas para os mesmos, ficando a gerên-
cia ainda autorizada a levantar, no todo ou em parte, o capital social
depositado em nome da sociedade, para pagar os encargos respeitan-
tes àqueles negócios, bem como os respeitantes à constituição e re-
gisto da sociedade.

Conferida, está conforme.

17 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Isilda Maria
Lopes Ferreira. 2002755027

CALDAS DA RAINHA

MORPHOSPORT — EXPLORAÇÃO
DE HEALTH-CLUB, L.DA

Conservatória do Registo Comercial das Caldas da Rainha. Matrícula
n.º 3754; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 01/
20050207.
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Certifico que entre João José Fernandes Silva, casado com Rosa
Amélia dos Reis da Costa Ribeiro Silva, na comunhão de adquiridos e
Sérgio filipe vicente da Cruz, solteiro, maior, foi constituída a socie-
dade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos artigos
seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade a adopta a firma MORPHOSPORT — Exploração de
Health-Club, L.da

ARTIGO 2.º

1 — A sociedade tem a sua sede na Rua de Claudina Chamiço, 7,
1.º, freguesia de Santo Onofre, na cidade e concelho de Caldas da
Rainha.

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

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

ARTIGO 3.º

A sociedade tem como objecto: Exploração de health-club e de
actividades desportivas. Gestão de instalações desportivas.

ARTIGO 4.º

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

3 — Ficam, desde já, nomeados gerente ambos os sócios e a não
sócia, Rosa Amélia dos Reis da Costa Ribeiro Silva, casada, residente
na supra mencionada Rua do Dr. José Venâncio Paulo Rodrigues, 8-C.

ARTIGO 8.º

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

ARTIGO 9.º

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

ARTIGO 10.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio se a mes-
ma for penhorada, arrolada ou arrestada ou, em geral, apreendida ju-
dicial ou administrativamente, ou se, fora dos casos previstos na lei,
for cedida sem o prévio consentimento da sociedade, quando devido.

Foi conferida e está conforme.

18 de Fevereiro de 2005. — A Ajudante, Bárbara Pereira Marques.
2007157730

LEIRIA

MEZ-CONSULT, HIGIENE E SEGURANÇA ALIMENTAR,
UNIPESSOAL L.DA

Sede: Rua da Cidade de São Filipe, lote 33, cave, direita,
freguesia e concelho de Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 9644/
20050214; identificação de pessoa colectiva n.º P 507254880;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 82/20050214.

Certifico que Ana Patrícia Gomes de Sousa Ribeiro, solteira, mai-
or, natural da freguesia e concelho de Leiria, residente na Rua da Escola
Velha, 120, em Machados, freguesia de Boa Vista, concelho de Lei-
ria, contribuinte fiscal, número 225934400, constituiu a sociedade por
quotas em epígrafe, cujo contrato é o seguinte:

1.º

A sociedade a adopta a firma Mez-Consult, Higiene e Segurança
Alimentar, Unipessoal, L.da

2.º

A sociedade tem a sua sede na Rua da Cidade São Filipe, lote 33,
cave, direita, na cidade, freguesia e concelho de Leiria.

3.º

A sociedade tem como objecto: prestação de serviços em higiene e
segurança alimentar, nas áreas de consultoria, auditoria, assistência,
formação e apoio laboratorial.

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 à sócia única.

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 intervenção de um gerente.

3 — Fica desde já nomeada gerente a sócia única.

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.

7.º

Fica desde já autorizada a celebraçko de quaisquer negócios jurídi-
cos entre a sociedade e a sócia única, contanto que os mesmos sirvam
para a prossecução do objecto social daquela sociedade.

Está conforme o original.

15 de Fevereiro de 2005. — A Ajudante, Gracinda das Neves
Franscisco. 2007322382

PSM — DESIGN, PROJECTO DE SISTEMAS DE MOLDES
E DESIGN, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua dos Carvalhos, 3 B, lugar de Vale da Gunha,
freguesia de Maceira, concelho de Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 9646/
20050215; identificação de pessoa colectiva n.º P 507252900;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 32/20050215.

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

ARTIGO 1.º

A sociedade a adopta a firma PSM-Design, Projecto de Sistemas de
Moldes e Design, Unipessoal, L.da

ARTIGO 2.º

A sociedade tem a sua sede na Rua dos Carvalhos, 3 B, no lugar de
Vale da Gunha, freguesia de Maceira, concelho de Leiria.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem como objecto design e projectos de moldes.

ARTIGO 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.

ARTIGO 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.
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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 e a não sócia
Alexandra Gil dos Santos Canivari Mendes Gouveia, divorciada, resi-
dente na Travessa Verde Pino, Bloco E, 2.º, E, em Pedra do Ouro,
Pataias, Alcobaça.

ARTIGO 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 reis especiais, podendo ainda integrar agrupamentos com-
plementares de empresas e constituir associações em participação e
consórcios.

ARTIGO 7.º

Fica desde já autorizada a celebração de quaisquer negócios jurídi-
cos entre a sociedade e a sócia única, contando que os mesmos sir-
vam para a prossecução do objecto social daquela sociedade.

Está conforme o original.

15 de Fevereiro de 2005. — A Ajudante, Gracinda das Neves
Francisco. 2007323354

MERCADO DO PETISCO, ACTIVIDADES HOTELEIRAS,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua da Fonte, lote 8, 4.º, direito, São Romão, Pousos,
Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 8077/
020111; identificação de pessoa colectiva n.º 505867559;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 6; números e
data das apresentações: 13 e 14/20050215.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi remodelado
todo o pacto, com transformação em sociedade por quotas plural,
ficando com a redacção seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade a adopta a firma Mercado do Petisco, Actividades
Hoteleiras, L.da

ARTIGO 2.º

1 — A sociedade passa a ter a sua sede no Largo de Santana, loja
19, na cidade, freguesia e concelho de Leiria.

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

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

ARTIGO 3.º

A sociedade continua ter por objecto: Actividades hoteleiras, de-
signadamente exploração de restaurante.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de cinco mil euros, e corresponde à soma de quatro quotas, do valor
nominal de mil duzentos e cinquenta euros, cada, uma de cada sócio.

ARTIGO 5.º

Os sócios podem deliberar que, aos sócios de maior idade, sejam
exigidas prestações suplementares até ao décuplo do capital social,
desde que aquela deliberação seja tomada por unanimidade dos votos
representativos da totalidade do capital social e nela sejam fixados os
respectivos termos e condições.

ARTIGO 6.º

Poderão ser feitos suprimentos à sociedade desde que, por delibera-
ção unânime dos votos representativos da totalidade do capital soci-
al, sejam fixados os respectivos termos e condições.

ARTIGO 7.º

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

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

3 — Ficam desde já nomeados gerentes os sócios Maria Clara Bo-
tas Letra e Ana Lúcia Pires dos Santos.

ARTIGO 8.º

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

ARTIGO 9.º

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

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

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

ARTIGO 10.º

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

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

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

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

gações sociais;
e) No caso de morte de sócio a quem não sucedam herdeiros legi-

timários;
f) Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja sócio;
g) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
h) Por exoneração ou exclusão de um sócio.
2 — Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no

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

3 — Salvo acordo em contrário, ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último
Balanço aprovado.

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

ARTIGO 11.º

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

Certifico ainda que cessou funções de gerente Cláudia Sofia Guer-
reiro Dias, por ter renunciado em 26 de Janeiro de 2005.

Está conforme o original.

16 de Fevereiro de 2005. — A Ajudante, Gracinda Neves Francisco.
2007323338

PENICHE

SOCIEDADE DE PESCA MAR BONANÇOSO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Peniche. Matrícula n.º 01366;
averbamentos n.os 1 e 2 à inscrição n.º 1; números e datas das
apresentações: 05/041220 e 04/050112.

Certifico que PESCAGEST — Produção e Gestão, S. A., Carlos
Alberto Freitas Mota casado com Maria Rodrigues dos Santos Mota
na comunhão de adquiridos,  foi constituída a sociedade em epígrafe,
nos termos dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma de Sociedade de Pesca Mar Bonan-
çoso, L.da, tem a sua sede no Edifício Pescagest, Avenida do Porto de
Pesca, freguesia de Ajuda, cidade e concelho de Peniche, e durará por
tempo indeterminado a partir da data da sua constituição.
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ARTIGO 2.º

O objecto social consiste na produção e comercialização de produ-
tos da pesca.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros, e corresponde à soma das seguintes quotas, uma no valor
de quatro mil e novecentos euros pertencente à sócia PESCAGEST —
Produção e Gestão, S. A.; uma no valor de cem euros pertencente ao
sócio Carlos Norberto Freitas Mota.

ARTIGO 4.º

As cessões de quotas a estranhos, nas quais a sociedade em primei-
ro lugar e os sócios depois, terão sempre o direito de preferência,
carecem de consentimento da sociedade.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade, dispensada de caução e com ou sem remu-
neração, conforme for deliberado em assembleia geral, fica a cargo
do sócio Carlos Norberto Freitas Mota.

ARTIGO 6.º

A sociedade obriga-se com a assinatura do referido gerente ou de
um mandatário, neste caso, nomeado através de procuração para o
efeito é fins que forem designados.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo com objecto social diferente do seu, e estabelecer rela-
ções de grupo com outras sociedades comerciais, bem como partici-
par em quaisquer associações ou consórcios para melhor
preenchimento do seu fim social.

ARTIGO 8.º

À sócia PESCAGEST — Produção e Gestão, S. A. poderão ser exi-
gidas prestações suplementares até ao valor de quinhentos mil euros.

Está conforme.

21 de Janeiro de 2005. — A Ajudante, Dionísia Sousa Levita.
2006013971

PESCA DELREI — ARTIGOS DE PESCA
DESPORTIVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Peniche. Matrícula n.º 01372;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 10/050119.

Certifico que Pedro Jorge dos Ramos Constantino e mulher Cidália
Maria Ferreira Santos Constantino, casados na comunhão de adquiri-
dos, foi constituída a sociedade em epígrafe, nos termos dos artigos
seguintes:

1.º

1 — A sociedade adopta a denominação: Pesca Delrei — Artigos
de Pesca Desportiva, L.da, tem a sua sede na Rua do Meio, 28, Serra
D’El Rei, freguesia de Serra D’El Rei, concelho de Peniche.

2 — Por simples deliberação da gerência a sede poderá ser transfe-
rida dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como
serem criadas sucursais, agências, delegações ou outras formas locais
de representação no território nacional ou no Estrangeiro.

2.º

O objecto social consiste na comercialização de artigos de pesca.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros e representa-se por duas quotas iguais de valor nominal de
dois mil e quinhentos euros cada uma, pertencentes uma a cada um
dos sócios.

4.º

a) A cessão de quotas entre os sócios e seus herdeiros é livre, seja
qual for a modalidade de que se revista.

b) Na cessão de quotas a estranhos, a sociedade em primeiro lugar
e logo depois os sócios gozarão do direito de preferência.

c) A divisão de quotas dependerá, em qualquer caso do consenti-
mento da sociedade.

5.º

Poderão ser exigidas prestações suplementares de capital, aos sóci-
os até ao décuplo do capital social, existente à data da deliberação e
na proporção das respectivas quotas, por decisão unânime dos sócios
tomada em assembleia geral, convocada para esse efeito.

6.º

A administração e gerência da sociedade em juizo ou fora dele,
activa e passivamente, com ou sem caução e com ou sem remunera-
ção pertence aos sócios ou não sócios, que forem designados em as-
sembleia geral, ficando desde já nomeado gerentes os já identificados
Pedro Jorge dos Ramos Constantino e Cidália Mar Ferreira Santos
Constantino.

1 — Para obrigar a sociedade basta a assinatura de um gerente;
2 — Os gerentes não poderão obrigar a sociedade, em actos estra-

nhos aos negócios sociais, designadamente fianças, letras de favor,
abonações, cauções, avales e declarações de dívida ou de responsabi-
lidade.

7.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota se a mesma for sujei-
ta a qualquer providência judicial, mesmo cautelar, penhora, arresto,
ou arrolamento, falência ou insolvência do sócio, judicialmente de-
clarada e não suspensa, ou ainda por acordo com o próprio titular.

1 — O valor da amortização, que não resulte de acordo com o ti-
tular, será o do último balanço aprovado;

2 — A quota amortizada poderá figurar no balanço para posterior-
mente ser cedida.

8.º

A sociedade poderá adquirir participações sociais, no capital de outras
sociedades mesmo com objecto diferente do que ela esteja exercendo,
e ainda que reguladas por leis especiais, podendo ainda participar em
consórcios ou agrupamentos complementares de empresas.

Disposição transitória

1 — A sociedade poderá iniciar imediatamente a sua actividade,
ficando desde já os gerentes, autorizados, designadamente a adquirir
quaisquer equipamentos e outros bens móveis e imóveis inerentes à
sua actividade comercial.

2 — Os sócios ficam desde já autorizados a levantar o capital de-
positado, para actos do giro social, e despesas de escritura, publicação
e registo e aquisição de bens para a prossecução do objecto social.

Está conforme.

15 de Fevereiro de 2005. — A Ajudante, Dionísia Sousa Levita.
2006013980

AQUAFLEX — IMPERMEABILIZAÇÃO RESTAURO
E PINTURAS UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Peniche. Matrícula n.º 01369;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 08/050105.

Certifico que Tiago Alexandre Patuleia Pereira Bernardino, divor-
ciado; foi constituída a sociedade em epígrafe, nos termos dos artigos
seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação AQUAFLEX — Impermeabili-
zação Restauro e Pinturas Unipessoal, L.da, e tem sede em Rua do
Pôr do Sol, 2, lugar de Lugar da Estrada, freguesia de Atouguia da
Baleia, concelho de Peniche.

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

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto impermeabilização, restauro e pintu-
ra na construção civil. Construção civil. Comércio e representa-
ção, importação e exportação de produtos e materiais ligados à
actividade.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de cinco mil euros, e corresponde à quota de igual valor nominal,
pertencente ao sócio único.
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ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, fica a cargo do
sócio ou de não sócios conforme for deliberado em assembleia geral,
ficando desde já nomeado gerente o sócio único.

§ único. Para validamente representar a sociedade, em todos os
seus actos e contractos, é suficiente a assinatura de um gerente.

ARTIGO 5.º

O sócio único está autorizado a fazer prestações suplementares de
capital à sociedade, até ao montante global correspondente a dez vezes
o capital social.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, nos termos per-
mitidos por lei.

Declaro sob minha responsabilidade, nos termos e para os efeitos
do disposto no n.º 4 do artigo 202.º do Código das Sociedades Comer-
ciais, na redacção que me foi dada pelo Decreto-Lei n.º 237/2001 de
30 de Agosto, que o capital social se encontra totalmente realizado e
depositado no dia 4 de Janeiro de 2005 na Agência das Caldas da Rainha
do Banco Santander Portugal.

Mais declara que não é titular de qualquer outra sociedade unipessoal.

Está conforme.

31 de Janeiro de 2005. — A Ajudante, Dionísia Sousa Levita.
2006013297

SOCIEDADE DE PESCA MAR ONDULADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Peniche. Matrícula n.º 01363;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; números e datas das apresen-
tações: 02/041220 e 01/050112.

Certifico que PESCAGEST — Produção e Gestão, S. A., Carlos Al-
berto Freitas Mota, casado com Maria Rodrigues dos Santos Mota na
comunhão de adquiridos, foi constituída a sociedade em epígrafe, nos
termos dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma de Sociedade de Pesca Mar Ondu-
lado, L.da, tem a sua sede no Edifício Pescagest, Avenida do Porto de
Pesca, freguesia de Ajuda, cidade e concelho de Peniche, e durará por
tempo indeterminado a partir da data da sua constituição.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste na produção e comercialização de produ-
tos da pesca.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros, e corresponde à soma das seguintes quotas, uma no valor
de quatro mil e novecentos euros pertencente à sócia PESCAGEST —
Produção e Gestão, S. A., uma no valor de cem euros pertencente ao
sócio Carlos Norberto Freitas Mota.

ARTIGO 4.º

As cessões de quotas a estranhos, nas quais a sociedade em primei-
ro lugar e os sócios depois, terão sempre o direito de preferência,
carecem de consentimento da sociedade.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade, dispensada de caução e com ou sem remu-
neração, conforme for deliberado em assembleia geral, fica a cargo
do sócio Carlos Norberto Freitas Mota.

ARTIGO 6.º

A sociedade obriga-se com a assinatura do referido gerente ou de
um mandatário, neste caso, nomeado através de procuração para o
efeito e fins que forem designados.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo com objecto social diferente do seu, e estabelecer rela-
ções de grupo com outras sociedades comerciais, bem como partici-
par em quaisquer associações ou consórcios para melhor
preenchimento do seu fim social.

ARTIGO 8.º

À sócia PESCAGEST — Produção e Gestão, S. A., poderão ser
exigidas prestações suplementares até ao valor de quinhentos mil euros.

Está conforme.

21 de Janeiro de 2005. — A Ajudante, Dionísa Sousa Levita.
2006013262

SOCIEDADE DE PESCA MAR ENCRESPADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Peniche. Matrícula n.º 01364;
averbamentos n.os 1 e 2 à inscrição n.º 1; números e datas das
apresentações: 03/041220 e 02/050112.

Certifico que PESCAGEST — Produção e Gestão, S. A., Carlos
Alberto Freitas Mota, casado com Maria Rodrigues dos Santos Mota
na comunhão de adquiridos, foi constituída a sociedade em epígrafe,
nos termos dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma de Sociedade de Pesca Mar Encrespa-
do, L.da, tem a sua sede no Edifício Pescagest, Avenida do Porto de
Pesca, freguesia de Ajuda, cidade e concelho de Peniche, e durará por
tempo indeterminado a partir da data da sua constituição.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste na produção e comercialização de produ-
tos da pesca.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros, e corresponde à soma das seguintes quotas, uma no valor
de quatro mil e novecentos euros pertencente à sócia PESCAGEST —
Produção e Gestão, S. A., uma no valor de cem euros pertencente ao
sócio Carlos Norberto Freitas Mota.

ARTIGO 4.º

As cessões de quotas a estranhos, nas quais a sociedade em primei-
ro lugar e os sócios depois, terão sempre o direito de preferência,
carecem de consentimento da sociedade.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade, dispensada de caução e com ou sem remu-
neração, conforme for deliberado em assembleia geral, fica a cargo
do sócio Carlos Norberto Freitas Mota.

ARTIGO 6.º

A sociedade obriga-se com a assinatura do referido gerente ou de
um mandatário, neste caso, nomeado através de procuração para o
efeito e fins que forem designados.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo com objecto social diferente do seu, e estabelecer rela-
ções de grupo com outras sociedades comerciais, bem como partici-
par em quaisquer associações ou consórcios para melhor
preenchimento do seu fim social.

ARTIGO 8.º

À sócia PESCAGEST — Produção e Gestão, S. A., poderão ser exi-
gidas prestações suplementares até ao valor de quinhentos mil euros.

Está conforme.

21 de Janeiro de 2005. — A Ajudante, Dionísia Sousa Levita.
2006013254

SOCIEDADE DE PESCA MAR TRANQUILO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Peniche. Matrícula n.º 01365;
averbamentos n.os 1 e 2 à inscrição n.º 1; números e datas das
apresentações: 04/041220 e 03/050112.



DIÁRIO DA REPÚBLICA — III SÉRIEN.º 86 — 4 de Maio de 2005 9544-(25)

Certifico que PESCAGEST — Produção e Gestão, S. A., Carlos Al-
berto Freitas Mota, casado com Maria Rodrigues dos Santos Mota na
comunhão de adquiridos, foi constituída a sociedade em epígrafe, nos
termos dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma de Sociedade de Pesca Mar Tran-
quilo, L.da, tem a sua sede no Edifício Pescagest, Avenida do Porto de
freguesia de Ajuda, cidade e concelho de Peniche, e durará por inde-
terminado a partir da data da sua constituição.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste na produção e comercialização de produ-
tos da pesca.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros, e corresponde à soma das seguintes quotas, uma no valor
de quatro mil e novecentos euros pertencente à sócia PESCAGEST —
Produção e Gestão, S. A., uma no valor de cem euros pertencente ao
sócio Carlos Norberto Freitas Mota.

ARTIGO 4.º

As cessões de quotas a estranhos, nas quais a sociedade em primei-
ro lugar e os sócios depois, terão sempre o direito de preferência,
carecem de consentimento da sociedade.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade, dispensada de caução e com ou sem remu-
neraçao conforme for deliberado em assembleia geral, fica a cargo do
sócio Carlos Norberto Freitas Mota.

ARTIGO 6.º

A sociedade obriga-se com a assinatura do referido gerente ou de
um mandatário, neste caso, nomeado através de procuração para o
efeitos e fins que forem designados.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo com objecto social diferente do seu, e estabelecer rela-
ções de grupo com outras sociedades comerciais, bem como partici-
par em quaisquer associações ou consórcios para melhor
preenchimento do seu fim social.

ARTIGO 8.º

À sócia PESCAGEST — Produção e Gestão, S. A., poderão ser exi-
gidas prestações suplementares até ao valor de quinhentos mil euros.

Está conforme.

21 de Janeiro de 2005. — A Ajudante, Dionísia Sousa Levita.
2006013270

LISBOA
CASCAIS

GO SALES — GESTÃO DE FORÇA DE VENDAS,
SERVIÇOS, DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO

DE EQUIPAMENTO ELÉCTRICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 16 063
(Oeiras); inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 69/030603.

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

ARTIGO 1.º

A Sociedade adopta a firma, Go Sales — Gestão de Força de Ven-
das, Serviços Distribuição e Comércio de Equipamento Electrónico
L.da, e tem sede na Calçada do Rio, 53, freguesia de Algés e concelho
de Oeiras.

§ único. A gerência pode deslocar a sede social dentro do mesmo
concelho ou para concelho límitrofe, bem como criar sucursais, ou
quaisquer outras formas de representação no território nacional ou
no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio, serviços e distribuição de
equipamento de telecomunicações e seus acessórios, de equipamento
electrónico, de equipamento informático, de produtos de higiene pes-
soal e do lar e de produtos alimentares. A sociedade tem ainda por
objecto a prestação de serviços de promoção, de reposição, a divulga-
ção de espaços publicitários, a promoção de vendas, a gestão de equi-
pas de vendas, a elaboração e exposição de produtos em hiper-
mercados, supermercados, cash and carry, armazéns e outros pontos
de venda.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de vinte e
cinco mil euros, e corresponde à soma de quatro quotas, uma do valor
nominal de dezanove mil euros, pertencente ao sócio Francisco José
Wargner de Noronha de Alarcão, outra no valor nominal de dois mil
e duzentos e cinquenta euros, pertencente a sócio Rodrigo de Melo
Breyner Cabral da Câmara, outra no valor nominal de dos mil e du-
zentos e cinquenta euros, pertencente ao sócio Pedro Baeta Holtre-
man e outra no valor nominal de mil e quinhentos euros, pertencente
ao sócio Olivier Jean Mortier.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade e a sua representação em juízo ou fora
dele, quer activa, quer passivamente, compete aos sócios Rodrigo de
Melo Breyner Cabral da Câmara e Pedro Baeta Holtreman, os quais
ficam desde já nomeados gerentes, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado em assembleia geral.

§ único. Para vincular a sociedade, em todos os seus actos ou con-
tratos é necessário a assinatura conjunta de dois gerentes.

ARTIGO 5.º

Aos gerentes é expressamente proibido contrair, no exercício das
suas funções, quaisquer obrigações estranhas aos negócios sociais,
nomeadamente em fianças, abonações de letras de favor e outros idên-
ticos ou de natureza idêntica, os quais, uma vez praticados, de modo
nenhum obrigarão a sociedade, mas apenas as pessoas que as pratica-
rem.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a pessoas não incluidas nas classes referidas no
n.º 2 do artigo 228.º do Código das Sociedades Comerciais é proibida,
excepto se for autorizada em assembleia geral. Pedida a autorização e
se esta for recusada, considera-se definitivamente proibida a cessão,
com dispensa de contraproposta referida no n.º 2 do artigo 231.º do
Código das Sociedades Comerciais, sem prejuizo do direito a exonera-
ção, nos termos do n.º 1 do artigo 229.º do citado diploma legal.

§ único. A cessão de quotas ás pessoas referidas no n.º 2, parte fi-
nal do artigo 228.º do Código das Sociedades Comerciais carece do
consentimento prévio da sociedade, tendo esta em primeiro lugar e
os sócios não cedentes, em segundo, direito de preferência na aquisi-
ção de quotas a ceder.

ARTIGO 7.º

A Sociedade poderá amortizar quotas nos seguintes casos:
a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota tenha sido arrolada, arrestada, penhorada ou

incluida em massa falida ou insolvente;
c) No caso de interdição, inabilitação ou insolvência de qualquer

dos sócios.
d) No caso de qualquer sócio prejudicar gravemente a sociedade,

lesando os seus interesses.
ARTIGO 8.º

Os sócios poderão fazer suprimentos à sociedade, que vencerão juros
ou não, conforme o que for deliberado em assembleia geral.

ARTIGO 9.º

A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementares de
capital, até dez vezes o capital social, por unânimidade dos votos
representativos de todo o capital social.

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita Baptisa.
2003201025

MAXILUZ — EQUIPAMENTOS
PARA ELECTRICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 05138
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 501677119; inscri-
ção n.º 06; números e data das apresentações: 31 e 32/050120.
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Certifico que foi registada a alteração parcial do contrato quanto
aos artigos abaixo indicados, que passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade continua a adoptar a firma MAXILUZ — Equipamen-
tos para Electricidade, L.da, e tem a sua sede na Rua de Tony de
Matos, 14, rés-do-chão, esquerdo, Queluz de Baixo, freguesia de Bar-
carena, concelho de Oeiras.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro e nos demais
valores constantes do activo social é de cinco mil euros e correspon-
de à soma de três quotas, uma de seiscentos e sessenta e três euros e
quarenta cêntimos, outra de trezentose trinta e quatro euros e deza-
nove cêntimos e outra de quatro mil e dois euros e quarenta e um
cêntimos, todas pertencentes ao sócio único.

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

Está conforme o original.

1 de Fevereiro de 2005. — A Ajudante Principal, Lucília Maria
Gomes Jacinto. 2006708040

PROCTER & GAMBLE PORTUGAL — PRODUTOS
DE CONSUMO, HIGIENE E SAÚDE, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 08306
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 503037753.

Certifico que foi registado o seguinte:
25 — Averbamento n.º 01; apresentação n.º 56/050119.
Facto: cessação de funções de administrador de Frederico Jorge

Gonzalez Tejera, por renúncia de 15 de Outubro de 2004.
27 — Apresentação n.º 57/050119.
Facto: designação de vogal do conselho de administração de Ker-

man Elordi Izcoa, casado, Avenida de  Del Partenon,16/18, Campo
de Las Naciones, Madrid, Espanha.

Período: 19 de Novembro de 2004 até 31 de Dezembro de 2004.
Data da deliberação: 15 de Novembro de 2004.
28 — Apresentação n.º 58/050119.
Facto: designação dos membros dos órgãos sociais, para o triénio

de 2005-2007.
Conselho de administração: presidente — Juan Pedro Hernández

Mánez, casado, Avenida Del Partenón, 16/18, Campo de las Nacio-
nes, Madrid, Espanha; administradores — Kerman Elordi Izcoa; e
Marta Brugnini de Sousa Uva Martinha.

Fiscal único — Deloitte & Associados, Sociedade de Revisores Ofi-
ciais de Contas, S. A. Edifício Atrium Saldanha, Praça Duque de Sal-
danha, 1.º, 6.º, Lisboa, representada por João Luís Falua Costa da Silva,
casado, Estrada da Luz, 66, 7.º, esquerdo, Lisboa: suplente — Luís
Augusto Gonçalves Magalhães, casado, Rua dos Eucaliptos, lote B-
-9,Quinta da Marinha, Cascais.

Data da deliberação: 30 de Setembro de 2004.

Está conforme o original.

31 de Janeiro de 2005. — A Ajudante Principal, Lucília Maria
Gomes Jacinto. 2004619970

NUTRIFRESH — COMÉRCIO DE PRODUTOS
ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 17 399
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 504661701; inscri-
ção n.º 15; número e data da apresentação: 51/050119.

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 Avenida de 25 de Abril de 1974,
4, loja 4, freguesia de Linda-a-Velha, concelho de Oeiras.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos demais
valores constantes do activo social, é de duzentos e cinquenta mil
euros e encontra-se representado por duas quotas, uma do valor no-

minal de duzentos e quarenta e nove mil e quinhentos euros, perten-
cente ao sócio José Carlos da Silva Gaspar e, outra, do valor nominal
de quinhentos euros, pertencente à sócia Maria João Gonçalves Ro-
drigues Gaspar.

ARTIGO 4.º

2 — Para vincular a sociedade em todos os actos e contratos é
necessária e suficiente a assinatura de um gerente;

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

Está conforme o original.

31 de Janeiro de 2005. — A Ajudante Principal, Lucília Maria
Gomes Jacinto. 2006757873

AUTOALIANÇA — CONSULTORIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 17 401
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 507202252; inscri-
ção n.º 01; número e data da apresentação: 11/050120.

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

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma AUTOALIANÇA — Consultoria, L.da,
e tem a sua sede na Rua de Rodrigo Albuquerque e Melo, 9, 3.º, es-
querdo, no lugar e freguesia de Linda-a-Velha, concelho de Oeiras.

§ 1.º Por decisão da gerência, poderá a sede ser transferida para
outro local no mesmo concelho ou em limítrofe.

§ 2.º A gerência pode estabelecer filiais, delegações, agências ou
outra formas de representação, onde e quando entender.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a formação, consultoria e prestação
de serviços na área de informática e publicidade, e o comércio, im-
portação, exportação e representação de produtos, acessórios e equi-
pamentos informáticos.

§ único. A sociedade pode adquirir participações noutras socieda-
des, mesmo com objecto social diferente e associar-se em agrupamen-
tos complementares de empresas.

ARTIGO 3.º

O capital social, é de cinco mil euros, integralmente realizado, e
corresponde à soma de duas quotas, iguais, cada uma com o valor
nominal de dois mil e a quinhentos euros, e uma na titularidade de
cada um dos sócios, Paulo Jorge Ferreira da Silveira e João António
Oliveira Domingos Vicente.

§ 1.º A sociedade poderá exigir dos sócios, prestações suplementa-
res de capital, na proporção das respectivas quotas, e até ao décuplo
do capital social, desde que assim seja deliberado em assembleia geral
especialmente convocada para o efeito, e por unanimidade dos votos
representativos do capital social.

§ 2.º Qualquer sócio poderá fazer à caixa social, os suprimentos de
que ela carecer, nas condições que vierem a ser estabelecidas em as-
sembleia geral.

ARTIGO 4.º

A cessão de quotas ou parte de quotas entre sócios é livre, mas a
estranhos depende do consentimento da sociedade, mediante delibe-
ração dos sócios por maioria superior a cinquenta por cento do capi-
tal social.

§ único. Na cessão de quotas ou parte de quotas a estranhos, os
sócios não cedentes gozam do direito de preferência, na proporção
das respectivas quotas.

ARTIGO 5.º

Para além dos casos previstos na lei, a sociedade tem a faculdade
de amortizar a quota de qualquer sócio, nos seguintes casos:

a) Falência, insolvência, interdição ou inabilitação do sócio;
b) Penhora, apreensão, arrolamento ou qualquer outra providência

legal ou judicial de que a quota seja objecto;

ARTIGO 6.º

Fica vedado aos sócios constituir as quotas em garantia ou caução
de qualquer obrigação, sem prévio consentimento da sociedade.

ARTIGO 7.º

Os gerentes da sociedade, que poderão ser não sócios, serão eleitos
em assembleia geral e exercerão as suas funções, com ou sem remu-
neração, conforme for deliberado.
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§ 1.º Ficam desde já nomeados gerentes, os sócios, Paulo Jorge
Ferreira da Silveira e João António de Oliveira Domingos Vicente.

§ 2.º A sociedade obriga-se coma assinatura de dois gerentes.
§ 3.º É expressamente proibido aos gerentes obrigar a sociedade

em actas ou contratos estranhos aos negócios e interesses sociais,
designadamente, prestar fianças, abonações, cauções ou avales.

ARTIGO 8.º

Por deliberação dos sócios podem ser derrogadas as normas legais
dispositivas.

Está conforme o original.

1 de Fevereiro de 2005. — A Ajudante Principal, Lucília Maria
Gomes Jacinto. 2006754610

IMOPOLIS — SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS
DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 964
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 503075183.

Certifico que foi registado o seguinte:
28 — Apresentação n.º 37/050120.
Facto: designação de secretário de Maria Inês Sassechi Carmona;

suplente: Luís Miguel Varela de Morais Barbosa, Avenida do Forte, 3,
Edifício Suécia III, piso 0, Carnaxide, até termo do mandato em cur-
so.

Data da deliberação: 22 de Junho de 2004.
21 — Averbamento n.º 03; apresentações n.os 38 e 39/050120.
Facto: cessação de funções de vogal e de presidente do conselho de

administração, respectivamente de Vasco Fernandes Pereira Valente
e de João Manuel de Melo Franco, por renúncias de 17 de Setembro
de 2004.

29 — Apresentações n.os 40 e 41/050120.
Facto: designação por cooptação para os cargos de vogal e de pre-

sidente do conselho de administração, até final do mandato em curso.
Presidente — Pedro Maria Guimarães José de Mello, casado, Ave-

nida da República, 1910, Quinta Patino, lote 88, Alcoitão; vogal —
 José Manuel Gonçalves de Morais Cabral, casado, Largo Hiutze Ri-
beiro, 6, bloco 4, 1.º, direito, Lisboa.

Data da deliberação: 24 de Setembro de 2004.

Está conforme o original.

1 de Fevereiro de 2005. — A Ajudante Principal, Lucília Maria
Gomes Jacinto. 2006747410

GREAT LIVING — MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 17 034
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 507060997;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e
data das apresentações: 27 e 28/050202.

Certifico que foi registado o seguinte:
Facto: cessação de funções de gerente de Teresa Maria Del Pilar

Picolo e Rocha Paciência, por renúncia de 20 de Janeiro de 2005.
Alteração parcial do contrato quanto aos artigos abaixo indicados,

que passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de cinco
mil euros, e corresponde à soma das seguintes quotas, uma no valor
nominal de mil seiscentos e cinquenta euros,e outra do valor nominal
de oitocentos e cinquenta euros, ambas pertencentes à sócia Maria
Elisabete Lourenço da Costa de Almeida Paula; uma no valor nomi-
nal de novecentos euros e outra do valor nominal de oitocentos eu-
ros, ambas pertencentes ao sócio, João José Oliveira Marques, e uma
no valor nominal de oitocentos euros, pertencente ao sócio Luís
António de Oliveira e Silva.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, será exercida por dois gerentes,
sócios ou não da sociedade.

2 — Ficam desde já nomeados gerentes os sócios Maria Elisabete
Lourenço da Costa de Almeida Paula e João José Oliveira Marques.

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

Está conforme o original.

11 de Fevereiro de 2005. — A Ajudante Principal, Lucília Maria
Gomes Jacinto. 2006662600

LISBOA — 1.A SECÇÃO

A. P. TOMAZ — TÉCNICA DE REFRIGERAÇÃO
E EQUIPAMENTOS HOTELEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 6803/970716; identificação de pessoa colectiva n.º 503925330;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; números e
data das apresentações: 21 e 22/20020118.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação das funções da gerente Ana Paula dos Santos Ferreira Luís

Tomaz, por renúncia em 11 de Setembro de 2001.
Reforço de capital redenominação e alteração do contrato, quanto

aos artigos 4.º e 5.º
ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de seis mil
euros e corresponde à soma de duas quotas: uma no valor nominal de
mil e quinhentos euros pertencente ao sócio Sérgio Morgado Tomás
e outra no valor nominal de quatro mil e quinhentos euros perten-
cente à sócia Ana Paula dos Santos Ferreira Luís Tomaz.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado e assembleia geral, fica a cargo do sócio Sérgio Morgado
Tomás, que desde já fica nomeado gerente, sendo suficiente a sua
intervenção para obrigar a sociedade.

Está conforme o original.

18 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Irene
Palma. 1000278594

BETABEIRAS — BETÕES DA BEIRA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 6789/970710; identificação de pessoa colectiva n.º 503918490;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 12 e inscrição n.º 14; números e
data das apresentações: 23 e 24/20040625.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação de funções da secretária Maria Teresa Henriques Mendes

Costa, por ter renunciado em 11 de Fevereiro de 2004.
Nomeação de secretário, por deliberação de 25 de Fevereiro de

2004, Fernando Jorge Votoriano da Fonseca Rocha, Rua de Alexan-
dre Herculano, 35, Lisboa; suplente — Patrícia Catarina Martins Fer-
nandes Lopes, com o mesmo domicílio.

Está conforme o original.

18 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Irene
Palma. 2002384991

EMBOPAR — EMBALAGENS DE PORTUGAL,
SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 6289/961113; identificação de pessoa colectiva n.º 503756350;
inscrição n.º 07; número e data da apresentação: 37/030703.

Certifico que foi registado o seguinte:
Designação dos órgãos sociais, em 24 de Maio de 2002, para o

triénio de 2002-2004.
Conselho de administração: presidente — Nutrivest, SGPS, S. A.,

que designou para exercer o cargo em nome próprio, Manuel Alfredo
da Cunha José de Mello, Rua de Santana à Lapa, 11, Lisboa.

Membros — Danone Portugal, S. A., que designou para exercer o
cargo em nome próprio, Ana Paula Fonseca, Rua de Cidade de Nega-
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ge, 11, 3.º, direito, Lisboa; Lactogal, Produtos Alimentares, S. A.,
designou para exercer o cargo em nome próprio, Manuel Albino
Casimiro de Almeida, Rua de Manuel Brandão, Oliveira de Azeméis;
Nestlé Portugal, S. A., que designou para exercer o cargo em nome
próprio, João Alberto Pimenta de Castro Guimarães, Rua das Amo-
reiras, 80, 1.º, direito, Lisboa; Pescanova, L.da, que designou para
exercer o cargo em nome próprio, António Carlos Alvarez Fernan-
des Henriques, Rua de António Saldanha, 80, 1.º, direito, Lisboa; Proc-
ter & Gamble Portugal — Produtos de Consumo, Higiene e Saúde,
S. A., que designou para exercer o cargo em nome próprio, Marta
Brugnini de Sousa Uva Martinha, Campo Pequeno, 36, 4.º, direito,
Lisboa; Refrige — Sociedade Industrial de Refrigerantes, S.A., que
designou para exercer o cargo em nome próprio, Armando Esteves
Pereira, Rua de Luís Pastor de Macedo, lote 6, 13.º, Lisboa; Socieda-
de da Água do Luso, S. A., que designou para exercer o cargo em nome
próprio, João Manuel Pessoa Barreiros Cardoso, Travessa do Ferrei-
ro à Lapa, 6, 1.º, esquerdo, Lisboa; Sogrape Investimentos, SGPS, S. A.,
que designou para exercer em nome próprio, Manuel de Sousa Pinto
de Almeida, Rua das Pedreiras, 231, Valadares; Sumolis — Companhia
Industrial de Frutas e Bebidas, S. A., que designou para exercer em
nome próprio, António Augusto de Barahona Fernandes d´Almeida,
Rua das Praças, 36, 2.º, Lisboa; Unicer — União Cervejeira, S. A., que
designou para exercer em nome próprio, Luís Miguel Costa de Sousa
Borges, Rua do Professor Mota Pinto, 124, 3.º, esquerdo, Porto;
Colgate Palmolive, S. A., que designou para exercer o cargo em nome
próprio, Pedro Manuel d’Almeida Vasconcelos, Rua de José d’Avilez,
3, bloco D, 2.ºA, Cascais; Sovena — Comércio e Indústria de Produ-
tos Alimentares, S. A., que designou para exercer o cargo em nome
próprio, Pedro José de Almeida Melo e Castro, Rua de Santo Antó-
nio à Estrela, 104, rés-do-chão, Lisboa; L’oreal Portugal, L.da, que
designou para exercer o cargo em nome próprio, Armando Jorge Lima
da Silva Pais, Rua do Salitre, 82, A, rés-do-chão, direito, Lisboa;
Unilever Bestfoods Portugal — Produtos Alimentares, S. A., que de-
signou para exercer o cargo em nome próprio, Alberto Manuel Rose-
te da Ponte, Avenida Marconi, 12, 6.º, direito, Lisboa.

Conselho fiscal: presidente — Tabaqueira — Empresa Industrial de
Tabacos, S. A., que designou para exercer o cargo em nome próprio,
Pedro Esteves Nunes dos Santos, Calçada Palma de Baixo, 6, 4.º C,
Lisboa; vogais efectivos — Matutano — Sociedade de Produtos Ali-
mentares, S. A., que designou para exercer o cargo em nome próprio,
Francisco Manuel Carreira Ribeiro, Rua de Nossa Senhora do Cabo,
14, 1.º, direito, Lousa, Loures; Amável Sílvio da Costa, revisor ofici-
al de contas, Rua da Cidade de Cadiz, 21, 7.º, esquerdo, Lisboa; su-
plente — João Calado Barrento, revisor oficial de contas, Urbaniza-
ção da Portela, lote 154, 1.º, direito, Portela de Loures.

Mais certifico o seguinte:
A administradora Colgate Palmolive, S. A., tem sede na Rua de

Mário Castelhano, 1, Queluz de Baixo, Barcarena; Sovena — Comér-
cio e Indústria de Produtos Alimentares, S. A., tem sede na Rua do
General Ferreira Martins, lote 6, 9.º B, Miraflores, Algés; Unilever —
Comércio e Indústria de Produtos Alimentares, S. A., tem sede na
Avenida do Conselheiro Fernando Sousa, 11, Lisboa, e o vogal efec-
tivo do conselho fiscal — Matutano — Sociedade de Produtos Alimen-
tares, S. A., tem sede na Alameda de António Sérgio, 7, Edifício
Empresarial, Linda-a-Velha.

Está conforme o original.

1 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 2011351332

ALFREDO ESTEVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 6688/190611; identificação de pessoa colectiva n.º 500308683;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 8 e inscrição n.º 10; números e
data das apresentações: 30 e 31/040714.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação das funções dos gerentes Maria de Lurdes Caseiro Moita

Pereira e Manuel António Pereira, por renúncia em 1 de Maio de
2002.

Designação de gerentes, em 1 de Maio de 2002, António Joaquim
Vieira Gouveia e Júlia Maria Fernandes da Silva Pereira, ambos resi-
dentes no Lugar de Oleiros Real, Vila Meã, Amarante.

Está conforme o original.

10 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Irene
Palma. 2005533289

BOLD — COMUNICAÇÃO E DESIGN, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 6795/970711; identificação de pessoa colectiva n.º 503917605;
averbamento n.º 01 à inscrição n.º 01 e inscrição n.º 06; números
e data das apresentações: 22, 23 e 24/040116.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação das funções de Paulo José Nunes Teixeira da Silva, por

renúncia em 17 de Dezembro de 2003.
Alteração parcial do contrato quanto aos artigos 2.º e 5.º

ARTIGO 2.º

1 — A sua sede é na Rua do Capitão Mor Pedro Teixeira, 9, 1.º,
esquerdo, freguesia de S. Francisco de Xavier, da cidade de Lisboa.

2 — (Mantêm-se.)
ARTIGO 5.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros, e corresponde à soma de três quotas do seguinte modo,
uma quota de mil seiscentos e sessenta e sete euros do sócio Nuno
Frederico Marreiros Ribeiro Furtado; uma quota de mil seiscentos e
sessenta e sete euros pertencente ao sócio Armindo Augusto Pereira
Mirante e uma quota de mil seiscentos e sessenta e seis euros da sócia
Maria de Conceição Pinto Barbosa.

Está conforme o original.

18 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Irene
Palma. 2011331439

AZINHEIRO — SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 6680/970521; identificação de pessoa colectiva n.º 503877484;
inscrição n.º 08; número e data da apresentação: 44/20021118.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço de capital, transformação em sociedade anónima e desig-

nação do conselho de administração e do fiscal único, em 6 de No-
vembro de 2002.

Reforço: 750 000 euros, realizado em dinheiro e subscrito quanto
a 250 000 euros, pela sócia Maria de Lurdes Fernandes da Silva, di-
vorciada, Rua de António Maria da Silva, 19, casa 7, Cumeira, Mari-
nha Grande, quanto a 125 000 euros, por Sérgio Fernandes Marques
Cabral, casado com Ana Paula Ferreira Marcelino, comunhão de ad-
quiridos, Avenida de 25 de Abril, lote 1, edifício Panorama, aparta-
mento 602, Leiria, quanto a 125 000 euros, por Fernando Júlio
Monteiro Lopes, casado com Maria do Céu Silva Benedito, comu-
nhão de adquiridos, Quinta Alçada, lote 4, 5.º, esquerdo, Leira, quanto
a 125 000 euros, por Iolanda Catarina Silva Lopes, solteira, maior,
Rua de António Maria da Silva, 19, casa 7, Comeira, Marinha Gran-
de, quanto a 125 000 euros por Rogério Manuel Marques Cabral, ca-
sado com Maria Goreti Rodrigues Ribeiro, comunhão de adquiridos,
Rua da Barcaria, 24, Parceiros, Leiria, estes quatro últimos admitidos
como tal.

CAPÍTULO I

Denominação, sede e objecto social

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade tem a denominação de Azinheiro — Sociedade de
Construções, S. A., e tem a sua sede na Rua de Timor, 11, cave, em
Lisboa, freguesia dos Anjos, concelho de Lisboa.

2 — Por deliberação do órgão de administração pode a sede da
sociedade ser transferida, dentro do mesmo concelho ou concelho
limítrofe, e podem ser criadas ou encerradas delegações, sucursais,
agências ou outras formas de representação da sociedade, no territó-
rio nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a construção civil, obras públicas,
aluguer de equipamentos e compra de imóveis para revenda.
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CAPÍTULO II

Capital social, acções e obrigações

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente subscrito e realizado, é de um
milhão de euros, representado por um milhão de acções do valor
nominal de um euro cada uma.

2 — As acções podem revestir a forma meramente escritural ou
ser representadas por títulos de uma, cinco, dez, cinquenta, cem, qui-
nhentas, mil, cinco mil e dez mil acções.

3 — As acções são nominativas ou ao portador, registadas ou não,
e reciprocamente convertíveis.

4 — A sociedade pode emitir acções preferenciais sem voto.

ARTIGO 4.º

Em qualquer aumento de capital social, os accionistas têm direito
de preferência, na proporção das acções que possuírem, quer na subs-
crição das novas acções, quer no rateio daquelas relativamente às quais
tal direito não tenha sido exercido.

ARTIGO 5.º

O órgão de administração, obtido o parecer favorável do órgão de
fiscalização, pode emitir obrigações, devendo tal deliberação ficar
sujeita a aprovação da assembleia geral.

2 — Os accionistas têm preferência na subscrição das obrigações,
na proporção das acções que possuírem.

CAPÍTULO III

Assembleia geral

ARTIGO 6.º

1 — A assembleia geral é constituída por todos os accionista que,
até cinco dias antes da data fixada para a reunião, tenha registadas ou
depositadas na sede da sociedade ou e instituição de crédito, pelo menos
uma acção.

2 — A cada acção corresponde um voto.
3 — Os accionistas com direito a participar na assembleia geral

poderão fazer-se representar nos termos da lei.
4 — As pessoas colectivas fazem-se representar pela pessoa que

para o efeito, designarem através de carta a entregar antes do início
da reunião ao presidente da mesa ou a quem o substitua.

ARTIGO 7.º

A assembleia geral é convocada pelo presidente da mesa ou por
quem o substituir, na forma e com a antecedência legais.

ARTIGO 8.º

A mesa da assembleia geral é composta por um presidente um
secretário, eleitos por um período de quatro anos.

CAPÍTULO IV

Administração e fiscalização

ARTIGO 9.º

1 — A administração da sociedade é exercida por um conselho de
administração, composto por três ou cinco membros eleitos pela as-
sembleia geral por um período de quatro anos.

2 — A assembleia geral que eleger o conselho de administração,
designa de entre os seus membros o respectivo presidente.

3 — O conselho de administração define as regras do seu funciona-
mento, e reúne quando e onde o interesse social o exigir.

ARTIGO 10.º

1 — Compete ao conselho de administração o exercício de todos
os poderes de direcção, gestão, administração e representação da so-
ciedade.

2 — O órgão de administração pode constituir mandatários para a
prática de determinados actos, devendo fixar os limites dos respecti-
vos mandatos.

ARTIGO 11.º

1 — A sociedade obriga-se:
a) Pela assinatura de dois administradores, sendo sempre uma assi-

natura a do presidente do conselho de administração;
b) Por um administrador-delegado, dentro dos limites da delegação

de poderes do conselho de administração prevista no artigo seguinte;
c) Pela intervenção de um administrador, agindo em execução de

decisão expressa do conselho de administração;
d) Pela assinatura de um ou mais procuradores, nos precisos ter-

mos das respectivas procurações.
2 — Nos casos de mero expediente basta a intervenção de um ad-

ministrador ou de um procurador.

ARTIGO 12.º

1 — A fiscalização da sociedade compete a um fiscal único, que
terá um suplente, devendo ambos ser revisores oficiais de contas, ou
sociedades de revisores oficiais de contas, eleitos pela assembleia ge-
ral por um período de quatro anos.

2 — A assembleia geral pode optar em qualquer momento por atri-
buir a fiscalização da sociedade a um conselho fiscal, constituído por
três membros efectivos e um suplente, sendo um efectivo e um su-
plente revisores oficiais de contas.

ARTIGO 13.º

1 — As remunerações do órgão de administração e do órgão se
fiscalização são fixadas pela assembleia geral ou por um comissão de
vencimentos.

2 — A comissão prevista no número anterior é constituída por três
membros, que entre si designam um presidente, eleitos pela assem-
bleia geral por um período de quatro anos.

3 — A remuneração do administrador único ou de todos ou alguns
dos membros do conselho de administração pode consistir, parcial-
mente, numa percentagem dos lucros da sociedade, desde que não
exceda, para o conjunto dos administradores em exercício, dez por
cento.

CAPÍTULO V

Exercícios sociais e lucros

ARTIGO 14.º

O ano social é o ano civil, e anualmente é elaborado um balanço,
encerrado a 31 de Dezembro de cada ano.

ARTIGO 15.º

A aplicação dos lucros de cada exercício é deliberada em assem-
bleia geral, ressalvadas as limitações decorrentes de disposições legais
imperativas.

CAPÍTULO VI

Dissolução e liquidação

ARTIGO 16.º

A sociedade dissolve-se nos casos e nos termos previstos na lei ou
por deliberação da assembleia geral.

ARTIGO 17.º

A assembleia geral que deliberar a dissolução da sociedade regula
também o modo de proceder à liquidação e partilha do património
social.

Está conforme o original.

10 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Irene
Palma. 2011331374

AUTO TÁXIS HENRIQUES & HENRIQUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 5921/960430; identificação de pessoa colectiva n.º 500903867.

Certifico que foi registado o seguinte:
16 — Averbamento of. n.º 1/20030108.
Cessação das funções do gerente Carlos Manuel Fortunas Afonso,

por renúncia, em 12 de Dezembro de 2002.
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21 — Apresentação n.º 37/20030108.
Alteração do contrato quanto aos artigos 1.º, 3.º e 5.º:

ARTIGO 1.º

A sociedade continua a usar a firma Auto Táxis Henriques & Hen-
riques, L.da, e passa a ter a sua sede na Rua de D. Luís Coutinho, 17,
freguesia do Beato, concelho de Lisboa.

ARTIGO 3.º

O capital social é de seis mil euros, está integralmente realizado
em dinheiro e nos demais valores constantes do activo social, e cor-
responde à soma de três quotas: uma de três mil euros, pertencente
ao sócio Dinis Manuel Dionísio Antão, e duas pertencentes ao sócio
Manuel Lopes Simões, sendo uma do valor nominal de quatrocentos
e noventa e oito euros e oitenta cêntimos (bem próprio), e outra de
dois mil quinhentos e um euros e vinte cêntimos (bem comum).

ARTIGO 5.º

1 — A gerência da sociedade, que poderá não ser remunerada se tal
vier a ser deliberado em assembleia geral, fica a cargo de um ou mais
gerentes nomeados também em assembleia geral.

2 — A sociedade vincula-se com a intervenção de um gerente.

A Segunda-Ajudante, Maria Irene Palma. 2011331021

EMPZ — COMÉRCIO INTERNACIONAL
DE CALÇADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 6686/970526; identificação de pessoa colectiva n.º 503894591.

Certifico que foi registado o seguinte:
7 — Apresentação n.º 34/031120.
Reforço de capital e alteração do contrato quanto ao artigo 3.º
Reforço: 120 000 euros, realizado em dinheiro e subscrito pelo

único sócio Paulo Jorge Amorim dos Santos Rosa.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de cento e trinta mil
euros, e corresponde à soma de duas quotas iguais de sessenta e cinco
mil euros, pertencentes ao sócio Paulo Jorge Amorim dos Santos Rosa.

Está conforme o original.

10 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Irene
Palma. 2006363298

ALCANTRAFISIO — FISIOTERAPIA E DESPORTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 6794/970711; identificação de pessoa colectiva n.º 504006509.

Certifico que foi registado o seguinte:
2 — Apresentação n.º 01/20020205.
Redenominação e reforço do capital e alteração do contrato quan-

to aos artigos 1.º, n.º 1, e 3.º:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade continua a adoptar a firma ALCANTRAFISIO —
Fisioterapia e Desporto, L.da, e tem a sua sede na Rua do Professor
Veiga Ferreira, 11-A, freguesia do Lumiar, concelho de Lisboa.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos demais
valores constantes do activo social, é de vinte e cinco mil euros e
corresponde à soma de quatro quotas, duas iguais de onze mil duzen-
tos e cinquenta euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios
Nuno Miguel Mendonça Frazão Arnaut Pombeiro e Vítor Manuel
Tolda dos Santos, e duas iguais de mil duzentos e cinquenta euros cada,
pertencentes uma a cada um dos sócios Jorge Manuel Mendes Godi-
nho e Susana Maria Mendonça Frazão Arnaut Pombeiro.

Está conforme o original.

18 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Irene
Palma. 2011331420

EM COMUNIDADE — SERVIÇOS DE TELEMÁTICA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 10 931/20020409; identificação de pessoa colectiva
n.º 505393743; inscrição n.º 01; número e data da apresentação:
43/20020409.

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

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de Em Comunidade — Serviços
de Telemática, S. A.

ARTIGO 2.º

1 — A sociedade tem a sua sede na Rua do General Firmino Mi-
guel, 5, 11.º, A, Lisboa.

2 — O conselho de administração pode, sem dependência de deli-
beração dos accionistas:

a) Transferir a sede para qualquer outro local permitido por lei;
b) Criar, em qualquer parte do território nacional ou no estrangei-

ra, delegações, agências, sucursais, filiais, dependências, escritórios ou
outras formas locais de representação.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto o desenho, desenvolvimento, implan-
tação, manutenção e promoção de serviços e aplicações telemáticas
(de telecomunicações e informáticas) incluindo actividades de venda
de produtos e serviços através dos canais telemáticos, actividades de
acesso, actividades de produção, distribuição e exibição de conteúdos
próprios ou alheios e actividades de comércio electrónico, assim como
a prestação a terceiros de serviços de apoio, consultoria e outros ser-
viços similares relacionados com a tecnologias, o desenvolvimento
de actividades publicitárias.

ARTIGO 4.º

A sociedade dura por tempo indeterminado, com início reportado
à data da sua constituição.

ARTIGO 5.º

O capital social, integralmente realizado, é de cinquenta mil euros.

ARTIGO 6.º

1 — O capital social é representado por dez mil acções.
2 — As acções têm o valor nominal de cinco euros cada uma.
3 — As acções podem revestir a forma meramente escritural ou

incorporar-se em títulos de uma, cinco, dez, cinquenta, cem, quinhen-
tos, mil e múltiplos de mil.

4 — As acções escriturais e as tituladas são reciprocamente con-
vertíveis nos termos da lei.

5 — A sociedade pode emitir acções preferenciais sem voto.
6 — As acções preferenciais sem voto podem, na sua emissão, fi-

car sujeitas a remição em data fixa ou a deliberar pela assembleia geral;
a remição é feita pelo valor nominal das acções ou com o prémio que
for fixado na deliberação da assembleia geral que a decidir.

7 — Os títulos representativos das acções são nominativos ou ao
portador, registados ou não, e reciprocamente convertíveis nos ter-
mos da lei.

8 — Os títulos representativos das acções são assinados:
a) Por dois administradores;
b) Por um administrador e por um mandatário com poderes espe-

ciais para o acto;
c) Por dois mandatários, para o efeito designados; podendo as as-

sinaturas dos administradores ser de chancela por eles autorizada.

ARTIGO 7.º

Salvo se diversamente for deliberado em assembleia geral para o
efeito convocada e por accionistas que representem, pelo menos,
50 % do capital realizado, os accionistas gozam, na proporção das
acções que possuírem, do direito de preferência nos aumentos de ca-
pital, quer na subscrição das novas acções, quer no rateio daquelas
relativamente às quais tal direito não tenha sido exercido.

ARTIGO 8.º

1 — O conselho de administração pode decidir aumentar o capital
social, por uma ou mais vezes, nas modalidades permitidas por lei,
até ao montante de cinco milhões de euros.

2 — Nos aumentos de capital que decidir, compete ao conselho de
administração fixar os respectivos termos e condições, bem como a
forma e os prazos de subscrição e realização.
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3 — A autorização para a(s) decisão(ões) de aumento de capital
prevista(s) no n.º 1 é válida pelo prazo máximo permitido por lei e
pode ser renovada uma ou mais vezes.

ARTIGO 9.º

1 — Na realização de entradas referentes às acções que hajam subs-
crito num aumento de capital, os accionistas ficam constituídos em
mora se não procederem a elas, no todo ou em parte, até ao termo
do prazo fixado par o efeito, na respectiva deliberação da assembleia
geral ou decisão do conselho de administração; sobre as importâncias
em dívida incidem, pelo tempo que a mora durar, juros à taxa máxi-
ma permitida por lei.

2 — Enquanto ocorrer a situação de mora, prevista no número
anterior, suspendem-se todos os direitos sociais inerentes às acções
em causa.

3 — Os accionistas em mora na realização de entradas relativas às
acções que hajam subscrito num aumento de capital e que, interpela-
dos para efectuarem o pagamento das importâncias em dívida, acres-
cidas dos respectivos juros, o não façam no prazo que lhes for mar-
cado, perdem a favor da sociedade, essas acções e o montante de todos
os pagamentos por conta delas efectuados.

ARTIGO 10.º

1 — A utilização, por qualquer accionista, de informações obtidas
através do exercício do direito de informação, para fins estranhos ao
mesmo e com prejuízo da sociedade ou de outro accionista, constitui
o infractor em responsabilidade, nos termos gerais, pelos danos que
lhes causar e implica a amortização das acções por ele detidas.

2 — A amortização efectua-se por deliberação da assembleia geral,
devendo o conselho de administração proceder à sua convocação no
prazo máximo de 60 dias a contar do conhecimento do facto que
permite a amortização.

3 — A deliberação da assembleia geral é comunicada, por qualquer
meio, ao accionista por ela afectado.

4 — Salvo disposição legal em contrário, a contrapartida da amor-
tização é o valor contabilístico das acções, apurado através do último
balanço aprovado.

5 — Salvo disposição legal em contrário ou acordo entre as partes,
o pagamento da contrapartida da amortização pode ser fraccionado
em prestações, até ao máximo de seis, iguais, sem qualquer acréscimo
de juros ou encargos.

6 — Sendo realizado de uma só vez, o pagamento da contrapartida
da amortização deve ser feito até seis meses após a fixação definitiva
dela; sendo fraccionado em prestações, a primeira vence-se no prazo
máximo de seis meses contados da data da fixação definitiva da con-
trapartida e cada uma das demais, em prazo, com referência ao mo-
mento estipulado para a realização da anterior, igual ao estabelecido
para a inicial.

ARTIGO 11.º

1 — A sociedade pode emitir títulos de dívida legalmente permiti-
dos, designadamente obrigações de todos os tipos previstos na lei, em
conformidade com o que for decidido pelo conselho de administração
ou deliberado pela assembleia geral, nos termos da lei.

2 — As decisões e deliberações de emissão de títulos de dívida e
obrigações podem ser tomadas pela maioria que, para cada tipo, a lei
especifique como mínima.

3 — As obrigações e, nos casos previstos na lei, demais títulos de
dívida podem revestir a forma escriturai ou incorporar-se em títulos
de uma cinco, dez, cinquenta, cem, quinhentos, mil e múltiplos de
mil.

4 — As obrigações escriturais e as tituladas são reciprocamente
convertíveis nos termos da lei.

5 — Os títulos representativos das obrigações são assinados:
a) Por dois administradores;
b) Por um administrador e um mandatário com poderes especiais

para o acto;
c) Por dois mandatários para o efeito designados; podendo as assi-

naturas dos administradores ser de chancela por eles autorizada.

ARTIGO 12.º

A sociedade não é obrigada a dividir os títulos objecto de contitu-
laridade que incorporem mais de uma acção ou um título de dívida,
enquanto não tiver havido partilha ou divisão entre os contitulares;
mas, realizada esta, a divisão dos títulos pode ser efectuada a requeri-
mento dos interessados.

ARTIGO 13.º

As operações de registo das transmissões, conversões e outras, re-
lativas a acções e títulos de dívida, quaisquer que sejam, quando efec-
tuadas a requerimento dos respectivos detentores ou titulares, consti-

tuem encargo dos interessados, a pagar no momento da formulação
do correspondente pedido.

ARTIGO 14.º

Mediante resolução do conselho de administração ou, se a lei exi-
gir, deliberação dos accionistas, a sociedade pode, nos termos autori-
zados por lei:

a) Subscrever, adquirir, alienar e onerar por qualquer forma:
1) Acções, quotas, partes sociais ou obrigações de outras socieda-

des com objecto igual ou diferente;
2) Participações em agrupamentos complementares de empresas,

consórcios e associações em comparticipação;
b) Adquirir, alienar e onerar, por qualquer forma, acções e títulos

de dívida próprios da sociedade e quaisquer direitos, bem como fazer
sobre umas e outros as operações que forem julgadas convenientes;

c) Adquirir, alienar, permutar e locar bens imobiliários, por quais-
quer actos ou contratos, bem como onerá-los, ainda que mediante a
constituição de garantias reais.

ARTIGO 15.º

São órgãos da sociedade:
a) A assembleia geral;
b) O conselho de administração;
c) O fiscal único ou o conselho fiscal.

ARTIGO 16.º

1 — Os membros da mesa da assembleia geral, do conselho de ad-
ministração, do conselho fiscal ou o fiscal único são eleitos pelos
accionistas.

2 — A eleição é realizada em listas separadas, com especificação
do cargo que neles competir a cada membro.

3 — Os membros da mesa da assembleia geral, do conselho de ad-
ministração, do conselho fiscal ou o fiscal único consideram-se em-
possados logo que tenham sido eleitos.

ARTIGO 17.º

1 — O mandato dos membros da mesa da assembleia geral, do con-
selho de administração, do conselho fiscal ou do fiscal único dura por
um ano civil, renovável automaticamente, até ao máximo de três, e,
sem prejuízo do disposto no n.º 4 deste artigo, desde que, aquando da
votação do relatório de gestão, das contas do exercício e da aplicação
dos resultados, os accionistas não deliberem substituir algum ou alguns
deles ou todos.

2 — De três em três anos, os accionistas procedem obrigatoria-
mente à eleição dos membros da mesa da assembleia geral, do conse-
lho de administração, do conselho fiscal ou do fiscal único.

3 — Os membros da mesa da assembleia geral, do conselho de ad-
ministração, do conselho fiscal ou o fiscal único servem pelo período
do mandato e mantêm-se em funções até serem legalmente substitu-
ídos; o ano civil em que forem eleitos conta como completo para o
cômputo do período do mandato.

4 — Os membros da mesa da assembleia geral, do conselho de ad-
ministração, do conselho fiscal ou o fiscal único podem ser reeleitos
uma ou mais vezes.

5 — Os membros da mesa da assembleia geral, do conselho de ad-
ministração, do conselho fiscal ou o fiscal único não podem fazer-se
representar no exercício dos seus cargos, salvo o disposto no arti-
go 28.º, n.º 3, deste contrato.

ARTIGO 18.º

As votações dos órgãos sociais revestem a forma que o respectivo
presidente determinar, salvo o disposto em preceitos legais imperati-
vos.

ARTIGO 19.º

1 — Os membros da mesa da assembleia geral, do conselho fiscal
ou o fiscal único podem ser retribuídos mediante uma remuneração
fixa para determinado período, senhas de presença ou outras atribui-
ções patrimoniais, cumulativamente ou apenas em algumas das refe-
ridas modalidades.

2 — A remuneração de todos ou alguns dos membros do conselho
de administração pode consistir, parcialmente, em participação nos
lucros da sociedade.

3 — A participação referida no número anterior não pode exce-
der, para todos os administradores em exercício, três por cento.

4 — Compete à assembleia geral ou a uma comissão eleita por aquela
deliberar sobre:

a) A retribuição a que alude o n.º 1;
b) As remunerações de cada um dos administradores;
c) Quais os administradores cuja remuneração consiste em participa-

ção nos lucros, bem como a percentagem destes atribuída a cada um.
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5 — A comissão prevista no número anterior será constituída por
três accionistas, que escolherão o respectivo presidente; o período de
duração de funções desta comissão coincidirá com o dos órgãos sociais.

6 — A remuneração nos termos estabelecidos no n.º 2 depende
sempre da aquiescência dos administradores a quem houver sido atri-
buída; se algum não a aceitar, a parte correspondente é deduzida ao
montante a esse fim destinado.

ARTIGO 20.º

1 — A assembleia geral é constituída pelos accionistas que, com a
antecedência mínima de 20 dias sobre a data designada para a respec-
tiva reunião, demonstrem possuir, pelo menos, duzentas acções.

2 — Os accionistas detentores de menos de duzentas acções po-
dem agrupar-se até completarem este número, fazendo-se represen-
tar na assembleia geral por um deles, observado o disposto no núme-
ro anterior.

3 — Salvo imposição decorrente de preceito legal imperativo, os
accionistas sem direito de voto e os possuidores de títulos de dívida
não podem assistir às reuniões da assembleia geral.

4 — A cada grupo de duzentas acções corresponde um voto.

ARTIGO 21.º

1 — A mesa da assembleia geral é constituída por um presidente e
um secretário, podendo ter um vice-presidente e mais secretários.

2 — Os membros da mesa da assembleia geral podem não ser accio-
nistas.

ARTIGO 22.º

1 — A assembleia geral reúne:
a) No prazo legal, para:
1) Deliberar sobre o relatório de gestão e as contas do exercício;
2) Deliberar sobre a aplicação de resultados;
3) Exercer as demais competências a ela conferidas pela lei ou por

este contrato;
b) Sempre que:
1) O conselho de administração, o fiscal único ou o conselho fiscal

o solicitem;
2) Um ou mais accionistas, com os requisitos e nas condições pre-

vistas na lei, o requeiram.
2 — O requerimento referido na alínea b), subalínea 2), do número

anterior deve ser formulado por escrito e dirigido ao presidente da
mesa da assembleia geral, indicando com precisão os assuntos a in-
cluir na ordem do dia e justificando a necessidade da reunião da as-
sembleia; considera-se não justificado o requerimento cujos motivos,
por obscuridade, contradição ou insuficiência, não esclareçam con-
cretamente as razões dele determinantes.

3 — Salvo disposição legal imperativa, para que a assembleia geral
convocada a requerimento de accionistas possa deliberar, devem estar
presentes ou fazer-se representar accionistas detentores de acções que
totalizem, no mínimo, o valor exigido por lei para legitimar o pedido
da convocação da reunião.

4 — Excepto se a lei impuser outras formalidades, a convocação
da assembleia geral, quando sejam nominativas todas as acções da
sociedade, pode fazer-se por cartas registadas, expedidas com a ante-
cedência legal mínima em relação à data da sua realização.

5 — O(s) accionista(s) a quem, por lei, assista o direito de
requerer(em) que na ordem do dia de uma assembleia geral já convo-
cada ou a convocar sejam incluídos determinados assuntos, deve(m)
deduzir essa pretensão por escrito, dirigido ao presidente da mesa,
identificando com clareza e precisão tais assuntos.

ARTIGO 23.º

1 — Os accionistas com direito a voto podem fazer-se representar
na assembleia geral.

2 — A representação voluntária de um accionista na assembleia geral
só pode ser conferida a outro accionista ou a pessoa a quem a lei
imperativa atribua esse direito.

3 — As pessoas colectivas são representadas por quem nomearem
para o efeito.

4 — As representações previstas nos números anteriores devem ser
comunicadas ao presidente da mesa da assembleia geral, por escrito e
entregue na sede da sociedade com a antecedência mínima de cinco
dias úteis sobre a data designada para a reunião a que se referirem; o
presidente da mesa da assembleia geral, quando tiver dúvidas sobre a
veracidade das assinaturas dos escritos comunicando as representações,
pode exigir o reconhecimento notarial delas.

ARTIGO 24.º

A administração da sociedade é exercida por um conselho de admi-
nistração composto de três a sete membros, um dos quais desempe-

nhará as funções de presidente e podendo um ou mais desempenhar
as de vice-presidente.

ARTIGO 25.º

1 — Ao conselho de administração compete, em geral, o exercício
de todos os poderes de direcção, gestão, administração e representa-
ção da sociedade e, em especial:

a) Nos termos definidos no artigo 2.º, n.º 2, alínea a), deste con-
trato, transferir a sede da sociedade para qualquer outro local permi-
tido por lei;

b) Nos termos estabelecidos no artigo 2.º, n.º 2, alínea b), deste
contrato, criar, em qualquer parte do território nacional ou no es-
trangeiro, delegações, agências, sucursais, filiais, dependências, escri-
tórios ou outras formas locais de representação da sociedade;

c) Nos termos do estipulado no artigo 14.º deste contrato:
1) Subscrever, adquirir, alienar ou onerar, por qualquer forma:
1.1) Acções, quotas, partes sociais, obrigações de outras sociedades

com objecto igual ou diferente;
1.2) Participações em agrupamentos complementares de empre-

sas, consórcios e associações em participação;
2) Adquirir, alienar e onerar, por qualquer forma, acções e títulos

de dívida próprios da sociedade e quaisquer direitos, bem como fazer
sobre umas e outros as operações que forem julgadas convenientes;

3) Adquirir, alienar, permutar e locar bens imobiliários, por quais-
quer actos ou contratos, bem como onerá-los, ainda que mediante a
constituição de garantias reais;

d) Exercer e promover o exercício dos direitos da sociedade nos
agrupamentos complementares de empresas, consórcios, associações
em participação e sociedades em que participe;

e) Adquirir, alienar, permutar, locar e onerar por qualquer forma
bens mobiliários;

f) Negociar com instituições de crédito operações de financiamen-
to, activas ou passivas, nos termos, condições e formas que reputar
convenientes;

g) Movimentar contas bancárias, depositar e levantar dinheiros,
emitir, aceitar, subscrever e endossar cheques, letras, livranças, ex-
tractos de factura e outros títulos de crédito;

h) Confessar, desistir ou transigir em quaisquer acções, bem como
comprometer-se em árbitros;

i) Desempenhar as demais funções previstas neste contrato e na
lei.

2 — O conselho de administração estabelece as regras do seu fun-
cionamento.

ARTIGO 26.º

1 — O conselho de administração pode, por meio de decisão regis-
tada em acta, delegar em qualquer dos seus elementos:

a) A execução das decisões do próprio conselho;
b) A gestão corrente da sociedade;
c) A competência para determinadas matérias de administração.
2 — Sendo composto por cinco ou sete membros, o conselho de

administração pode, nos termos fixados no número anterior, delegar
as competências aí referidas numa comissão executiva, constituída por
um número menor, ímpar, de administradores, um dos quais será obri-
gatoriamente o presidente do conselho, a quem caberá o mesmo car-
go nesta Comissão.

3 — O conselho de administração define o regime de funcionamento
da comissão prevista no número anterior.

4 — O conselho de administração pode, por meio de decisão regis-
tada em acta, designar um secretário da sociedade e o seu suplente.

ARTIGO 27.º

1 — Os actos que envolvam obrigações ou responsabilidades para a
sociedade vinculam-na se praticados por:

a) Um administrador-delegado, dentro dos limites da delegação do
conselho de administração;

b) Dois administradores;
c) Um administrador e um procurador com poderes para a catego-

ria de actos na qual se inclua aquele em que intervém;
d) Dois procuradores, conjuntamente, com poderes para a catego-

ria de actos na qual se inclua aquele em que intervêm;
e) Um procurador com poderes especiais.
2 — Nos actos de mero expediente basta a intervenção de um ad-

ministrador ou de um procurador.

ARTIGO 28.º

1 — O conselho de administração reúne-se mediante convocação,
por qualquer meio, do seu presidente ou de outros administradores,
nos termos da lei imperativa.

2 — O conselho de administração reúne-se quando e onde o inte-
resse social o exigir.
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3 — Qualquer administrador pode fazer-se representar numa reu-
nião por outro administrador, mediante carta dirigida ao presidente
do conselho.

4 — Os administradores podem votar por correspondência as re-
soluções do conselho de administração.

5 — O presidente do conselho de administração tem voto de qua-
lidade nas resoluções do conselho.

ARTIGO 29.º

1 — O conselho de administração pode nomear, de entre os seus
membros, accionistas e membros dos outros órgãos sociais, uma co-
missão consultiva, à qual compete, sempre que para o efeito for so-
licitada pelo próprio conselho, dar parecer sobre:

a) Os planos e a estratégia da actividade da sociedade;
b) As propostas de alteração do contrato social, aumento de capi-

tal, emissão de obrigações, fusão, cisão, transformação e dissolução
da sociedade.

2 — O conselho de administração fixa a composição, o período de
duração de funções e o regime de funcionamento da comissão referi-
da no número anterior.

ARTIGO 30.º

A fiscalização da sociedade compete a um fiscal único ou a um
conselho fiscal, nomeados nos termos da lei.

ARTIGO 31.º

1 — A importância dos lucros de cada exercício tem a aplicação
que os accionistas deliberarem, ressalvadas as limitações decorrentes
de disposições legais imperativas.

2 — Serão autorizados adiantamentos sobre lucros no decurso do
exercício até ao máximo permitido por lei.

ARTIGO 32.º

1 — A sociedade dissolve-se nos casos previstos na lei ou median-
te deliberação de accionistas que detenham acções correspondentes a,
pelo menos, 51 % do capital social realizado.

2 — A liquidação do património, em consequência da dissolução da
sociedade, é feita extrajudicialmente, por uma comissão constituída
pelos membros do conselho de administração em exercício, salvo
deliberação dos accionistas em sentido diverso.

ARTIGO 33.º

1 — Todos os diferendos que se suscitem entre accionistas ou en-
tre eles e a sociedade, em relação com o presente contrato ou com
deliberações sociais, serão submetidos ao Centro de Arbitragem Co-
mercial da Associação Comercial de Lisboa/Câmara de Comércio e
Indústria Portuguesa e Associação Comercial do Porto/Câmara do
Comércio e Indústria do Porto, para resolução definitiva por tribunal
arbitral funcionando sob a égide do referido centro, nos termos do
respectivo regulamento.

2 — A arbitragem decorrerá na sede da Associação Comercial do
Porto/Câmara de Comércio e Indústria do Porto.

3 — O tribunal arbitral será composto por três árbitros.
4 — Os árbitros julgam segundo a lei portuguesa.

ARTIGO 34.º

1 — Os preceitos dispositivos do Código das Sociedades Comerci-
ais poderão ser derrogados por deliberação dos accionistas em assem-
bleia geral.

2 — A sociedade assume os negócios e as despesas que forem ne-
cessários à sua constituição e funcionamento, ainda que anteriores à
sua constituição e registo.

Disposição transitória

Ficam desde já nomeados os órgãos sociais para o primeiro ano,
renovável automaticamente até ao máximo de três, compostos pelos
elementos a seguir indicados, dos quais os administradores, dispensa-
dos da prestação de caução, ficam desde já autorizados a efectuar le-
vantamentos, na conta de depósito do capital aberta em nome da
sociedade, a fim de fazer face às despesas com a sua constituição,
instalação e registo.

Mesa da assembleia geral: presidente — Catarina Cláudia Saraiva
Maul; secretária — Ana Lúcia Ferreira Marques Guerra Silva Carva-
lho.

Conselho de administração: presidente — Rui Miguel Duarte Ale-
gre, casado, residente na Rua da Senhora da Luz, 157, Porto; vogais —
 Nélson Manuel Ferreira de Almeida, casado, residente na Rua da Vi-
gorosa, 847, Porto; Jaime Eduardo Lamego Lopes, casado, residente
na Rua de Infante Santo, 33, 4.º, A, Porto.

Fiscal único: efectivo — Bernardes, Sismeiro & Associados — SROC;
com sede no Edifício As Caravelas, Rua do Dr. Eduardo Neves, 9, 5.º,
direito, Lisboa, representada por José Pereira Alves, casado, residen-
te na Rua de Alfredo Keil, 257-A, 3.º, esquerdo, Porto (revisor ofici-
al de contas n.º 711); suplente — Manuel Heleno Sismeiro, casado,
residente na Rua do Campo Alegre, 1607, 7.º, esquerdo, Porto (revi-
sor oficial de contas n.º 202).

Está conforme o original.

11 de Fevereiro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 1000278319

LISBOA — 3.A SECÇÃO

SILVER WHITE — GRANITOS DO VIMIEIRO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 11 545/010524; identificação de pessoa colectiva
n.º 505464217; inscrição n.º 02; número e data da apresentação:
27/030507.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
alteração parcial do contrato quanto aos artigos 6.º, 2.º, n.º 2, 3.º, n.os

2 e 3, 4.º, n.º 3, 5.º, 8.º, alínea b), 13.º, n.os 1, 2 e 3, 14.º, n.os 1 e 2,
15.º, n.º 1, alínea a), que passam a ter a seguinte redacção:

CAPÍTULO I

Natureza, denominação, duração, sede e objecto

ARTIGO 1.º

Natureza, denominação e duração

Com efeitos a partir da data da constituição, e por tempo indeter-
minado, é constituída sociedade anónima, que adopta a denominação
social de Silver White — Granitos do Vimieiro, S. A., a qual se regerá
de acordo com o presente contrato de sociedade e a lei aplicável.

ARTIGO 2.º

Sede e outros locais de representação

1 — A sociedade tem a sua sede na Avenida de António Augusto
de Aguiar, 165, rés-do-chão, freguesia de São Sebastião da Pedreira,
concelho de Lisboa.

2 — Por deliberação do conselho de administração, sem dependên-
cia de deliberação do seus accionistas ou do consentimento do fiscal
único; pode a sede social ser transferida para qualquer outro local
dentro do mesmo concelho ou de concelho limítrofe, e do mesmo
modo pode ser aberta, transferida ou encerrada quaisquer agências,
filiais, sucursais, delegações ou outros locais de representação social,
em qualquer parte do território nacional ou estrangeiro.

ARTIGO 3.º

Objecto social e participações

1 — A sociedade tem por objecto a exploração, transformação e
comércio de granitos, mármores e outras rochas sob qualquer forma.

2 — Por deliberação do conselho de administração, a sociedade pode
livremente adquirir e alienar participações no capital de qualquer tipo
de sociedade, já existente ou a constituir, ainda que com objecto dife-
rente do seu, reguladas por leis especiais ou subordinadas a um direito
estrangeiro.

3 — A sociedade poderá, também, por deliberação do conselho de
administração, associar-se com outras pessoas jurídicas, designadamen-
te, constituindo sociedades, consórcios, associações em participação,
agrupamentos complementares de empresas e agrupamentos europeus
de interesse estrangeiro.

CAPÍTULO II

Capital social, acções, obrigações

ARTIGO 4.º

Capital social

1 — O capital social é de 50 000 euros, encontrando-se integral-
mente subscrito e realizado em dinheiro no acto de constituição da
sociedade.
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2 — O capital social está dividido em 10 000 acções ao portador,
com o valor nominal de 5 euros cada uma.

3 — Os títulos são representativos de 1, 10, 100, 1000 e 10 000
acções, e são assinados por um ou mais administradores, podendo a
assinatura ser de chancela por eles autorizada, por meios mecânicos
ou por mandatários da sociedade para o efeito designados.

ARTIGO 5.º

Obrigações

Mediante deliberação da assembleia geral ou do conselho de admi-
nistração, a sociedade pode emitir qualquer tipo ou modalidade de
obrigações, nos termos em que a lei o permite e nas condições fixa-
das na proposta de emissão pelo órgão que a delibere.

CAPÍTULO III

Órgãos sociais

ARTIGO 6.º

São órgãos da sociedade:
a) A assembleia geral;
b) O conselho de administração;
c) O fiscal único.

SECÇÃO I

Assembleia geral

ARTIGO 7.º

Natureza e constituição

1 — A assembleia geral, regularmente constituída, representa a
universalidade dos sócios, com direito a voto, podendo nelas partici-
par as pessoas singulares que sejam membros efectivos dos órgãos
sociais.

2 — Os sócios que não disponham do direito de voto, podem in-
tervir nos trabalhos, apresentar propostas e participar nos debates.

3 — Os membros dos órgãos sociais que não disponham do direito
de voto, podem intervir nos trabalhos, apresentar propostas e parti-
cipar nos debates, quando autorizados pelo presidente da mesa, se
noutro sentido a assembleia geral não vier a deliberar.

4 — Têm o direito a estar presentes na assembleia geral, e aí dis-
cutir e votar, todos os accionistas que até oito dias antes da data
marcada para a reunião provem ser titulares de acções.

5 — A prova da titularidade das acções será feito pelo averbamen-
to, no competente livro de registos de acções da sociedade, por depó-
sito nos cofres da sociedade ou por documento emitido por institui-
ção de crédito, atestando que estão depositadas em seu nome.

6 — A cada acção corresponde um voto.
7 — Os accionistas que sejam pessoas singulares poderão fazer-se

representar, na reunião da assembleia geral, nos termos da lei.
7 — Os accionistas que sejam pessoas colectivas são representados

pela pessoa singular que para o efeito designarem.
8 — No caso de compropriedade de acções, só um dos accionistas,

com poderes de representação de todos os outros, poderá participar
nas reuniões da assembleia geral.

9 — As representações referidas nos n.os 7 e 8, do presente acor-
do, deverão ser comunicadas ao presidente da mesa por simples carta,
que deverá mostrar-se recebida na sede da sociedade até à véspera do
dia da reunião.

ARTIGO 8.º

Competência da assembleia geral

Além do disposto na lei e no presente contrato de sociedade com-
petirá, em especial, à assembleia geral:

a) Eleger a respectiva mesa;
b) Eleger os membros do conselho de administração, fixar o seu

número, bem como o respectivo presidente;
c) Designar o fiscal único.

ARTIGO 9.º

Convocação da assembleia geral

1 — A convocação da assembleia geral será feita pelo presidente
da respectiva mesa ou por quem o substitua, no prazo e pelos meios
estabelecidos na lei.

2 — A assembleia geral considera-se regularmente constituída e
poderá deliberar validamente em primeira convocação quando estive-
rem presentes ou representados accionistas titulares de mais de um
terço do capital social, sem prejuízo do disposto no artigo 12.º do
contrato de sociedade.

3 — Em segunda convocatória, a assembleia geral poderá deliberar
validamente seja qual for o número de accionistas presentes ou repre-
sentados e o capital social por eles representado, sem prejuízo do
disposto no artigo 12.º do contrato de sociedade.

ARTIGO 10.º

Reuniões da assembleia geral

1 — A assembleia geral reúne ordinariamente até 31 de Março de
cada ano e extraordinariamente a pedido de um dos órgãos sociais ou
de accionistas que representem, pelo menos, 5 % do capital social.

2 — Em reunião ordinária, a assembleia geral deliberará sobre:
a) O relatório de gestão;
b) O balanço e as contas do exercício findo, com o respectivo

parecer do fiscal único;
c) A proposta de aplicação de resultados.
Em especial:
d) Procederá à apreciação geral da administração e fiscalização da

sociedade;
e) Elegerá, quando seja caso disso, os membros da sua mesa e dos

órgãos sociais, estabelecendo as suas remunerações;
f) Poderá tratar de quaisquer assuntos do interesse para a sociedade

desde que sejam expressamente indicados na respectiva convocatória.

ARTIGO 11.º

Mesa da assembleia geral

A mesa da assembleia é constituída por um presidente coadjuvado
por um secretario, a quem compete assegurar todo o expediente rela-
tivo à assembleia, os quais são eleitos por um período de três anos, e
reeligíveis uma ou mais vezes.

ARTIGO 12.º

Deliberações

1 — A assembleia geral delibera por maioria de votos emitidos, seja
qual for a percentagem do capital social nela representado, salvo dis-
posição diversa da lei ou do contrato de sociedade que exija maioria
qualificada.

2 — As deliberações sobre a alteração do contrato de sociedade,
fusão, cisão, transformação, dissolução da sociedade ou outros assun-
tos para os quais a lei exija maioria qualificada, sem a especificar, só
poderão ser tomadas em assembleia geral, reunida em primeira ou
segunda convocação, em que esteja representado, pelo menos, um terço
do capital e devem ser aprovados por maioria não inferior a 66 % do
capital representado.

3 — As deliberações são vinculativas para todos os sócios quando
tomadas nos termos de lei e do contrato de sociedade.

SECÇÃO II

Administração da sociedade

ARTIGO 13.º

Conselho de administração

1 — A gestão das actividades da sociedade será confiada a um con-
selho de administração, composto por três membros, eleitos pela
assembleia geral por um período de três anos reconduzíveis por uma
ou mais vezes.

2 — Os administradores podem não ser accionistas.
3 — Os administradores ficam dispensados de prestar caução para

garantia de eventuais responsabilidades em que, no exercício do car-
go, se venham à constituir perante a sociedade, excepto se o contrá-
rio for deliberado em assembleia geral.

4 — No caso de ser deliberada, nos termos do número anterior, a
necessidade de prestar caução, esta não ultrapassará o limite que a lei
estabeleça e pode ser substituída por adequado contrato de seguro.

ARTIGO 14.º

Competência

1 — Compete ao conselho de administração o exercício dos pode-
res de gestão e direcção na prossecução dos interesses e negócios
sociais, actuando dentro dos limites que resultam da lei, do contrato
de sociedade e das deliberações da assembleia geral.
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2 — Sem prejuízo das atribuições genericamente conferidas por lei,
em especial, compete ao conselho de administração:

a) Orientar e gerir a sociedade, praticando todos os actos e opera-
ções que se insiram no seu objecto social;

b) Adquirir, onerar e alienar quaisquer bens e direitos, móveis ou
imóveis, bem como tomar e dar de arrendamento quaisquer prédios
ou parte dos mesmos;

c) Elaborar o relatório anual de actividade, o balanço e contas do
exercício findo, formulando proposta, de aplicação de resultados a
submeter à apreciação da assembleia geral;

d) Contrair empréstimos e outros tipos de financiamentos e reali-
zar outras operações de crédito que não sejam vedados pela lei;

e) Deliberar sobre a participação ou associação noutras pessoas
colectivas, nos termos do artigo 3.º, deste contrato de sociedade;

f) Contratar os empregados da sociedade, estabelecendo as respec-
tivas condições contratuais, e exercer os correspondentes poderes de
direcção e disciplina;

g) Nomear mandatários ou procuradores para a prática de determi-
nados tipos de actos;

h) Executar e fazer cumprir os preceitos legais e estatutários e as
deliberações da assembleia geral;

i) Deliberar a organização e os métodos de trabalho da sociedade,
elaborar regulamentos e determinar as instruções que julguem conve-
nientes;

j) Representar a sociedade, em juízo e fora dele, activa e passiva-
mente, podendo contrair obrigações, propor e seguir pleitos, confes-
sar, desistir ou transigir em processo e compromete-se em árbitros,
assinar termos de responsabilidade, e, em geral, resolver todos os as-
suntos que não caibam na competência de outros órgãos sociais ou
dos serviços subalternos;

l) Representar ainda a sociedade em negociações colectivas de tra-
balho, perante associações profissionais ou outros e decidir sobre a
filiação da sociedade em qualquer destas associações.

ARTIGO 15.º

Vinculação da sociedade

1 — A sociedade fica legalmente obrigada:
a) Pela assinatura de um administrador no caso respeitar a obriga-

ções constituídas até ao montante de euros 15 000 e pela assinatura
de dois administradores nos restantes casos;

b) Pelas assinaturas conjunta de dois procuradores, de acordo com
os poderes que tenham sido conferidos nas respectivas procurações.

2 — Para os actos de mero expediente, incluindo o endosso de
cheque para o depósito em conta da sociedade, é suficiente de um
mandatário com poderes bastantes.

SECÇÃO III

Fiscal único

ARTIGO 16.º

Fiscalização dos negócios da sociedade

1 — A fiscalização dos negócios sociais compete a um fiscal úni-
co, que terá sempre um suplente.

2 — O fiscal único e membro suplente são revisores oficiais de
contas.

ARTIGO 17.º

Competência

O fiscal único exerce as competências que por lei lhe são atribuí-
das.

SECÇÃO IV

Membros dos órgãos sociais

ARTIGO 18.º

1 — Os membros dos órgãos sociais são eleitos de três em três anos,
podendo ser reeleitos uma ou mais vezes.

2 — Os membros dos órgãos sociais exercem o seu mandato até
que os novos membros eleitos tomem posse dos respectivos cargos,
sem prejuízo das disposições legais aplicáveis à renúncia ou impedi-
mento, temporário ou definitivo, no decurso do mandato.

3 — O exercício dos cargos sociais não será remunerado; salvo se
o contrário for deliberado em assembleia geral.

CAPÍTULO IV

Disposições gerais e finais

ARTIGO 19.º

Ano social

O ano social coincide com o ano civil, devendo, pelo menos, ser
dado um balanço anual e apurados resultados com referência a 31 de
Dezembro.

ARTIGO 20.º

Aplicação dos resultados apurados

Deduzidas as parcelas que devam ser destinadas ao fundo de reserva
legal, os resultados líquidos constantes das contas do exercício terão
aplicação que a assembleia geral deliberar.

03 — Apresentação n.º 28/030507.
Designação do conselho de administração, em 17 de Março de 2003.
Período: até ao final do mandato em curso (2001-2003).
Conselho de administração: presidente — Filipa Alexandra Morais

da Fonseca Santos Vagos Lourenço, casada, residente na Rua do Du-
que de Palmela, 27, 5.º, esquerdo, Lisboa; vogais — Jorge Lara de Sousa
e Melo, casado, residente em Chemin de Montmoiret, 6, Lausanne,
Suíça; e Pedro da Câmara de Horta Osório, casado, residente no Cam-
po Pequeno, 11, 4.º, esquerdo, Lisboa.

O texto completo do contrato ficou depositado na pasta respecti-
va.

Está conforme o original.

25 de Julho de 2003. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2002367892

LISBOA — 4.A SECÇÃO

CAI E HAN IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 13 926/050127; identificação de pessoa colectiva
n.º 507229711; inscrição n.º 01; número e data da apresentação:
01/050127.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato, e foi constituída por Han Shumin, contribuin-
te fiscal n.º 220610177, natural da China, de nacionalidade chinesa,
solteira, maior, residente na Rua de São Lázaro, 183, em Lisboa,
portadora da carta de condução n.º L-15135916, emitida em 13 de
Novembro de 2000, pela Direcção-Geral de Viação em Lisboa.

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Cai e Han Importação e Exporta-
ção, Unipessoal, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede em Lisboa, na Rua de São Lázaro,
171, em Lisboa, freguesia da Pena.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio, importação, expor-
tação e representação de máquinas e equipamentos industriais, vestu-
ário, têxteis, calçado, acessórios de moda, produtos alimentares, bebi-
das alcoólicas e não alcoólicas, artigos de decoração e para o lar,
brindes, plantas e flores, mobiliário, madeiras, artesanato, produtos
tradicionais e regionais, produtos audiovisuais e vídeo,
artigos eléctricos e electrónicos, material, acessórios e equipamentos
informáticos e de telecomunicações, electrodomésticos, materiais e
equipamento de escritório, materiais e equipamento de construção,
cozinhas e casas de banho, produtos químicos, tintas, ferragens e fer-
ramentas, produtos de higiene e limpeza, cosméticos e perfumas, brin-
quedos, puericultura, artigos de papelaria, livraria e tabacaria, publica-
ções periódicas e não periódicas, marroquinaria, quinquilharia, bijutaria,
artigos em pele, pneus, peças, equipamentos e acessórios para veícu-
los automóveis, produtos e alimentos para animais e animais de esti-
mação, produtos de lazer e artigos desportivos; restauração, cafetaria
e restaurante.
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ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

1 — A gerência e a representação da sociedade pertence à sócia
única ou a não sócios, com ou sem remuneração, conforme a sócia
deliberar.

2 — Para vincular a sociedade é suficiente a intervenção de um
gerente

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras 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.

11 de Fevereiro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2009319184

MTAPADA — CONSULTORES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 13 928/050128; identificação de pessoa colectiva
n.º 507196694; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 01/
050128.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato, e foi constituída por Miguel Fidalgo Tapada,
número de identificação fiscal 211418013, natural da freguesia de São
Cristóvão e São Lourenço, concelho de Lisboa, casado com Marta
Joana Borges Lourenço Tapada, sob o regime da comunhão de adqui-
ridos, residente na Rua de Manuel Costa Silva, 7, 3.º, B, em Lisboa,
titular do bilhete de identidade n.º 10287292, de 3 de Junho de 2003,
emitido pelos Serviços de Identificação Civil de Lisboa.

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma MTAPADA — Consultores, Uni-
pessoal, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua de Manuel Costa Silva, 7,
3.º, B, freguesia do Lumiar, concelho de Lisboa.

3 — Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a consultoria nas áreas de gestão,
marketing e publicidade; organização de eventos.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

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

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

3 — Fica desde já nomeado gerente o sócio.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, nos termos per-

mitidos por lei, mesmo que o objecto desses agrupamentos comple-
mentares e ou empresas não coincida no todo ou em parte com aque-
le que a sociedade está exercendo.

Está conforme o original.

11 de Fevereiro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2009319176

CLÍNICA MÉDICA S. JOÃO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 06060/970318; identificação de pessoa colectiva n.º 503552712;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 6 e inscrição n.º 9; números e
data das apresentações: 14 e 15/050110.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Averbamento n.º 1, apresentação n.º 14/050110.
Cessação de funções da gerente Conceição Moreira de Matos, por

ter renunciado em 21 de Setembro de 2004.

Mais certifico que foi registado o reforço do capital de 5000 euros
para 5100 euros, e alteração do contrato, tendo ficado com a seguin-
te redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Clínica Médica S. João, L.da, e tem a
sua sede na Rua da Cidade de Bolama, 3, rés-do-chão, esquerdo, fre-
guesia de Santa Maria dos Olivais, concelho de Lisboa.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem como objecto a exploração de serviços médicos e
dentários e prótese dentária.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil e cem euros e está representado por duas quotas, uma com o valor
nominal de três mil e quatrocentos euros, pertencente ao sócio Eduardo
Alfredo de Carvalho Pereira da Silva, e outra com o valor nominal de
mil e setecentos euros, pertencente à sócia Cátia Alexandra Fernan-
des Caetano.

§ único. A sociedade poderá adquirir participações em sociedades
com objecto diferente ou reguladas por leis especiais e em agrupa-
mentos complementares de empresas.

ARTIGO 4.º

A cessão de quotas a estranhos carece do prévio consentimento da
sociedade, gozando a sociedade em primeiro lugar e os sócios em se-
gundo lugar do direito de preferência.

ARTIGO 5.º

1 — A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberada em assembleia geral, pertence a ambos os sócios.

2 — Para obrigar a sociedade em todos os actos e contratos, e
representá-la em juízo e fora dele, activa ou passivamente, é neces-
sária a assinatura de ambos os gerentes.

3 — Fica vedado à gerência obrigar a sociedade em actos ou docu-
mentos estranhos aos negócios sociais, designadamente letras de fa-
vor, avales, fianças e abonações, respondendo o infractor pessoal-
mente pelas obrigares assumidas e pelos prejuízos que venha a causar.

ARTIGO 6.º

1 — Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos que esta
carecer, nas condições determinadas em assembleia geral.

2 — Por deliberação unânime da assembleia geral poderão ser exi-
gidos aos sócios prestações suplementares de capital, em numerário,
até ao décuplo do capital social subscrito.

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

Está conforme o original.

9 de Fevereiro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2007298376
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SINTRA

ESPAÇO MULHER — INSTITUTO DE BELEZA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 21 529;
identificação de pessoa colectiva n.º 506892921; averbamento n.º 1
à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; números e data das apresenta-
ções: 09 e 10/050120.

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

Cessação de funções da gerente Paula Alexandra Domingues Fer-
reira Furtado, por renúncia, em 1 de Outubro de 2004.

Alteração parcial do contrato quanto aos artigos 1.º (corpo) e 5.º,
os quais ficaram com a seguinte redacção:

1.º (CORPO)

A sociedade tem a firma Espaço Mulher — Instituto de Beleza, L.da,
e tem sede na Rua de D. Isabel de Aragão, 1, 6.º, A, Massamá Norte,
na freguesia de Belas, concelho de Sintra.

5.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo de ambos os sócios, já
nomeados gerentes, bastando a assinatura de qualquer um deles para
obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos.

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

Está conforme.

3 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Esmeralda Maria
Marques da Silva Rodrigues da Costa. 2011397952

ROCA — CONSULTORES FERROVIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 20 787;
identificação de pessoa colectiva n.º 503055328; averbamento n.º 1
à inscrição n.º 13 e inscrições n.os 13, 14 e 15; números e data das
apresentações: 14 e 19/050120.

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

Alteração parcial do contrato e unificação de quotas.
Artigos alterados: 1.º, 5.º e 9.º, os quais ficaram com a seguinte

redacção:
1.º

A sociedade tem a firma Roca — Consultores Ferroviários, L.da, e
tem a sede na Rua da Tomadilha, 1, B, freguesia de Algueirão-Mem
Martins, concelho de Sintra.

5.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros e corresponde à soma de uma quota no valor nominal de
quatro mil euros, pertencente à sócia Maria da Saúde Soares de Car-
valho Capela, e duas, no valor nominal de quinhentos euros, perten-
centes uma a cada um dos sócios Leopoldo de Deus Mauritty Bragan-
ça e Alberto Esteves Geraldes Freire.

9.º

A gerência da sociedade fica a cargo do sócio Leopoldo de Deus
Mauritty Bragança, que continua nomeado gerente, e, ainda, dos só-
cios Maria da Saúde Soares de Carvalho Capela e Alberto Esteves
Geraldes Freire, desde já designados gerentes.

Designação do gerente João Pedro Ferreira da Fonseca, casado,
residente na Rua de Ferreira de Castro, 3, 2.º, esquerdo, Sassoeiros,
Carcavelos, por deliberação de 3 de Novembro de 2003.

Cessação de funções do gerente Leopoldo de Deus Mauritty Bra-
gança, por renúncia, em 23 de Julho de 2004.

Designação do gerente Nuno Manuel Brígida Lucas da Branca, sol-
teiro, maior, residente na Rua de Augusto Maria Galhardas, 178, Aniais
de Baixo, Aniais, por deliberação de 23 de Julho de 2004.

Está conforme.

3 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Esmeralda Maria
Marques da Silva Rodrigues da Costa. 2005859303

GILBERTO & GONÇALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 788; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 500357463; averbamento n.º 1 à
inscrição n.º 9 e inscrição n.º 14; números e data das apresenta-
ções: 14 of. e 15/050120.

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

Cessação de funções da gerente Maria Manuela Martins Felício
Cabral, por renúncia, em 8 de Janeiro de 2004.

Alteração parcial do contrato quanto aos artigos 4.º e 5.º, os quais
ficaram com a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros e corresponde à soma de quatro quotas iguais de mil duzen-
tos e cinquenta euros cada, uma de cada um dos sócios António dos
Prazeres Gomes, Maria Judite Alves Ricardo Gomes Jorge Manuel Jesus
Sousa e Elsa Maria Alves Gomes.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberada em assembleia geral, será exercida pelos sócios Jorge Ma-
nuel Jesus Sousa e Elsa Maria Alves Gomes, já nomeados gerentes,
vinculando-se a sociedade, em todos os seus actos e contratos, com
as assinaturas conjuntas de dois gerentes.

Está conforme.

3 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Esmeralda Maria
Marques da Silva Rodrigues da Costa. 2011397898

J. C. & PARRACHO RENT A CAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 20 223;
identificação de pessoa colectiva n.º 505577550; averbamento n.º 1
à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; números e data das apresenta-
ções: 28, 30 e 31/050119.

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

Cessação de funções do gerente João José Meira Coelho, por re-
núncia, em 2 de Junho de 2004.

Alteração parcial do contrato quanto aos artigos 2.º, n.º 1, 4.º e
5.º, os quais ficaram com a seguinte redacção:

2.º

1 — A sede social é na Praceta de Paiva Couceiro, lote 9, loja,
Mem Martins, freguesia de Algueirão-Mem Martins, concelho de Sin-
tra.

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinquenta
mil euros e corresponde à soma de duas quotas iguais no valor nomi-
nal de vinte cinco mil euros cada, pertencentes uma a cada um dos
sócios José Oliveira Parracho Júnior e Carlos Manuel Aguiar Duarte
Oliveira Parracho.

5.º

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

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

3 — A gerência da sociedade pertence, desde já, ao sócio Carlos
Manuel Aguiar Duarte Oliveira Parracho, já nomeado gerente.

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

Está conforme.

2 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Esmeralda Maria
Marques da Silva Rodrigues da Costa. 2006858068

A PRIMÓRDIO — PASTELARIA, PADARIA E SNACK BAR,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 21 681;
identificação de pessoa colectiva n.º 506902196; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 01/040908.
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Certifico que Joaquim António de Figueiredo Gomes, solteiro,
maior, constituiu a sociedade unipessoal em epígrafe, que se rege pelo
contrato seguinte:

1.º

1 — A sociedade adopta a firma A Primórdio — Pastelaria, Pada-
ria e Snack Bar, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Rua de D. Isabel
de Aragão, 7, A e B, em Massamá Norte, freguesia de Belas, conce-
lho de Sintra.

§ único. Por decisão do sócio único, a sede social poderá ser deslo-
cada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e bem
assim a sociedade poderá criar sucursais, agências, delegações ou ou-
tras formas de representação, em Portugal ou no estrangeiro.

2.º

A sociedade tem por objecto o fabrico e comercialização de paste-
laria e padaria e a exploração de snack-bar.

§ único. A sociedade poderá adquirir participações noutras socieda-
des ainda que com objecto diferente bem como participar em agrupa-
mentos complementares de empresas, ou por qualquer forma asso-
ciar-se a outras sociedades.

3.º

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

4.º

Poderão ser exigidas do sócio prestações suplementares de capital,
desde que a assembleia geral assim o delibere, até ao triplo do capital
social.

5.º

O sócio único da sociedade constituída pelo presente contrato, pode
modificá-la em sociedade por quotas plural, através da divisão e ces-
são da quota ou de aumento de capital social por entrada de um novo
sócio.

6.º

1 — A gerência e representação da sociedade, com ou sem remu-
neração, conforme o que for deliberado em assembleia geral fica a
cargo do sócio único

2 — A sociedade obriga-se com a assinatura do gerente.

7.º

É autorizada a celebração de negócios jurídicos entre o sócio único
e a sociedade; os quais deverão servir a prossecução do objecto soci-
etário e observar sempre a forma escrita.

8.º

O sócio poderá fazer suprimentos à sociedade, que vencerão juros
ou não, conforme o que for deliberado em assembleia geral.

Está conforme.

2 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Esmeralda Maria
Marques da Silva Rodrigues da Costa. 2008615162

MULTIMEDIA GOES MAD, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 15 659;
identificação de pessoa colectiva n.º 504058622; averbamento n.º 1
à inscrição n.º 1 e inscrições n.os 6 e 7; números e data das apre-
sentações: 25 of., 26 e 27/050120.

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

Cessação de funções do gerente Virgílio Andrade de Sales Gomes,
por renúncia, em 16 de Novembro de 2004.

Designação do gerente Bruno da Silva Ponce Leão, por deliberação
de 16 de Novembro de 2004.

Alteração total do contrato e transformação, o qual se rege con-
forme o pacto social seguinte:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Multimedia Goes Mad, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua da Mina, Casa de Nafarros,
freguesia de São Martinho, concelho de Sintra.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em centro de explicações, forma-
ção profissional, produção e prestação de serviços multimédia.

ARTIGO 3.º

. O capital social é de cinco mil euros, encontra-se integralmente
subscrito e realizado em dinheiro, e corresponde à soma de duas quo-
tas iguais do valor nominal de dois mil e quinhentos euros cada uma
e uma de cada sócio.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade compete aos gerentes, a nomear em
assembleia geral, com ou sem remuneração, conforme aí for delibe-
rado.

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

ARTIGO 5.º

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

Está conforme.

3 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Esmeralda Maria
Marques da Silva Rodrigues da Costa. 2006858084

PORTO
MAIA

MAISCRITAS CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 01170/
910903; inscrição n.º 16; número e data da apresentação: 09/
050112.

Certifico que foram alterados os artigos 3.º e 6.º, n.os 1 e 2, que
ficaram com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de dez mil
euros e está dividido nas seguintes três quotas: uma do valor nominal
de cinco mil euros, pertencente ao sócio Amândio Domingos Maia
Duarte dos Santos Pereira; uma do valor nominal de quatro mil du-
zentos e um euros e noventa e dois cêntimos, pertencente ao sócio
António Luís Maia Duarte dos Santos Pereira; e outra do valor nomi-
nal de setecentos e noventa e oito euros e oito cêntimos, pertencen-
te à sócia Ana Maria Maia Duarte dos Santos Pereira.

ARTIGO 6.º

1 — A administração e representação da sociedade, remunerada ou
não, conforme for deliberado, fica afecta aos sócios Amândio Do-
mingos Maia Duarte dos Santos Pereira e António Luís Maia Duarte
dos Santos Pereira, este agora nomeado gerente.

2 — Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos é
necessária a intervenção de dois gerentes.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada foi de-
positado na pasta respectiva.

Está conforme.

14 de Janeiro de 2005. — A Ajudante Principal, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 2008505251

CAVERNEIRA CONSTRUÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 10 091/
980708; identificação de pessoa colectiva n.º 504202316.



DIÁRIO DA REPÚBLICA — III SÉRIEN.º 86 — 4 de Maio de 2005 9544-(39)

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

Apresentação n.º 11/20050203, inscrição n.º 7.
Alteração total do contrato com reforço e transformação em so-

ciedade anónima, cujo documento é o seguinte:

Documento complementar elaborado nos termos do n.º 2 do arti-
go 64.º do Código do Notariado, para instruir a escritura de consti-
tuição da sociedade anónima denominada Caverneira Construções, S. A.

CAPÍTULO I

Denominação, sede e objecto

ARTIGO 1.º

Denominação e sede

1— A sociedade adopta a firma Caverneira Construções, S. A., e
tem a sua sede na Rua do Doutor Augusto Martins, 90, 2.º, sala 9,
freguesia e concelho da Maia.

2 — A sede social poderá ser transferida dentro do mesmo conce-
lho ou para concelho limítrofe por simples decisão do concelho de
administração, a quem igualmente competirá decidir sobre a criação,
transferência ou encerramento de delegações, filiais, sucursais ou ou-
tras formas de representação social, em qualquer parte do território
nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

Objecto

1— A sociedade tem por objecto a construção, construção civil,
obras públicas, compra e venda, revenda de bens adquiridos para esse
fim, loteamentos e urbanizações.

2 — Por decisão do concelho de administração, a sociedade pode
participar no capital social de outras sociedades, constituídas ou a
constituir, seja qual for o respectivo objecto social, e mesmo que
regidas por leis especiais, e bem assim adquirir ou alienar participa-
ções sociais, podendo ainda associar-se, sob qualquer forma, com quais-
quer pessoas, singulares ou colectivas, privadas ou públicas, nacionais
ou estrangeiras, para, nomeadamente, constituir, além de sociedades,
agrupamentos complementares de empresas, consórcios, associações
em participação, e agrupamentos europeus de interesse económico,
podendo ainda participar na sua administração e fiscalização.

CAPÍTULO II

Capital social, acções e obrigações

ARTIGO 3.º

Capital social e acções

1 — O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
sessenta e um mil euros, representado e dividido em doze mil e du-
zentas acções no valor nominal de cinco euros cada.

2 — As acções são ao portador, podendo ser convertidas em ac-
ções nominativas, e estas, em acções ao portador, a requerimento e
à custa do(s) accionista(s) interessado(s).

3 — Haverá títulos com o número de acções que o concelho de
administração determinar.

4 — Os títulos representativos das acções, quer provisórios, quer
definitivos, serão sempre assinados pelo concelho de administração e
autenticados com o carimbo ou o selo da sociedade.

5 — A divisão dos títulos ou a sua concentração far-se-á a reque-
rimento e à custa do accionista interessado.

ARTIGO 4.º

Acções próprias

É permitido à sociedade, nos casos e limites estabelecidos por lei,
adquirir acções próprias e realizar sobre elas as operações que se
mostrem convenientes ao interesse social.

ARTIGO 5.º

Transmissões de acções

1 — As acções ao portador são livremente transmissíveis.
2 — No caso de existirem acções nominativas, são livres as trans-

missões, gratuitas ou onerosas, destas acções para o cônjuge, descen-
dente ou ascendente do accionista alienante, ou para a sociedade em
que o accionista alienante seja sócio, desde que a sociedade não tenha

outros sócios, para além do seu cônjuge, e ou ascendentes, e ou des-
cendentes do transmitente.

3 — As transmissões de acções nominativas a favor de terceiros
não accionistas estão sujeitas ao direito de preferência dos outros
accionistas, a exercer nos termos dos números seguintes.

4 — O accionista que pretenda transmitir a terceiro não accionista
a totalidade ou parte das suas acções deverá comunicar aos restantes
accionistas, com antecedência de pelo menos 15 dias úteis, a sua in-
tenção, identificando o adquirente e especificando o número de ac-
ções a transmitir, o respectivo preço e condições de pagamento.

5 — Até 10 dias úteis a contar da recepção da comunicação referida na
alínea anterior, cada um dos restantes accionistas poderá exercer a prefe-
rência, rateando-se as acções entre os preferentes na proporção da respec-
tiva participação no capital social, se existir mais do que um interessado.

6 — Esgotado o prazo referido no parágrafo anterior, sem que
qualquer accionista tenha exercido a preferência, poderá, então, o
alienante transmitir as acções, nas condições constantes da comuni-
cação prevista no § 4.º

7 — Sem prejuízo do previsto no § 2.º, não é permitida a trans-
missão de acções nominativas a título gratuito, para terceiros não
accionistas.

ARTIGO 6.º

Amortização de acções

A sociedade poderá amortizar acções nos casos previstos na lei.

ARTIGO 7.º

Aumentos de capital

Nos aumentos de capital a realizar por entradas em dinheiro, os
accionistas terão direito de preferência na subscrição de novas ac-
ções, na proporção das que possuírem, cabendo à assembleia geral
deliberar sobre o aumento e ao concelho de administração estabelecer
o preço, o prazo para o exercício daquela preferência e demais con-
dições das correspondentes emissões.

ARTIGO 8.º

Obrigações

1 — Mediante deliberação da assembleia geral, e depois de obtidas
as autorizações que se mostrem legalmente necessárias, a sociedade
poderá emitir quaisquer modalidades ou tipos de obrigações, convertí-
veis ou não, e, bem assim, efectuar sobre obrigações próprias as ope-
rações que forem legalmente permitidas.

2 — Os títulos serão subscritos pelo concelho de administração,
podendo a respectiva assinatura ser aposta por chancela.

3 — A sociedade poderá ainda emitir outros títulos legais de dívida
e realizar sobre eles as operações que entenda convenientes.

CAPÍTULO III

Órgãos sociais

ARTIGO 9.º

Definição dos órgãos sociais:

São órgãos da sociedade:
a) A assembleia geral;
c) O fiscal único ou um conselho fiscal, se a assembleia geral deli-

berar nesse sentido.

SECÇÃO I

Assembleia geral

ARTIGO 10.º

1— A assembleia geral é constituída por todos os accionistas com
direito a voto.

2 — A cada cinquenta acções corresponde um voto.
3 — Na assembleia só poderão participar accionistas que detenham

pelo menos cinquenta acções registadas em seu nome, ou tratando-se
de acções ao portador não registadas, as mesmas estejam depositadas,
na sociedade na data da assembleia, ou em instituição de crédito, com-
provando-se então o facto por declaração a emitir por tal institui-
ção, a apresentar até ao início dos trabalhos da assembleia.

4 — Os accionistas possuidores de um número de acções que não
atinja o fixado no parágrafo anterior podem agrupar-se de forma a,
em conjunto, e fazendo-se representar por um dos agrupados, reuni-
rem entre si acções bastantes para exercerem o direito de voto.

5 — No caso de contitularidade de acções, só o representante co-
mum poderá participar nas assembleias gerais.
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6 — Os accionistas sem direito a voto e os obrigacionistas não
poderão participar na assembleia geral.

7 — Fica o concelho de administração autorizado a fazer partici-
par na assembleia geral, pessoas não accionistas, quadros ou não da
sociedade, cuja presença considere necessária ou conveniente para o
esclarecimento ou discussão de qualquer matéria, que pela sua nature-
za específica ou técnica a tanto aconselhe.

8 — Sem prejuízo dos accionistas reunirem e deliberarem nos ter-
mos previstos no artigo 54.º do Código das Sociedades Comerciais, as
convocatórias para as assembleias gerais devem ser publicadas no Diário
da República, podendo a publicação ser substituída por carta regista-
da enviada a todos os accionistas, com a antecedência legal, quando
sejam nominativas todas as acções da sociedade.

ARTIGO 11.º

Representação de Accionistas

1— Os accionistas poderão fazer-se representar na assembleia ge-
ral por uma só pessoa, nos termos do artigo 380.º, n.º 1, do Código
das Sociedades Comerciais.

2 — Os incapazes serão representados pela pessoa a quem legal-
mente couber a sua representação.

3 — Os accionistas que sejam pessoas colectivas far-se-ão repre-
sentar por pessoa singular que para o efeito seja indicada pelo respec-
tivo órgão de administração, mediante credencial, em forma de carta,
dirigida ao presidente da mesa da assembleia geral.

4 — As cartas de representação de accionistas e os instrumentos
de agrupamento de accionistas deverão ser dirigidas ao presidente da
mesa da assembleia geral, e ser-lhe entregues até ao momento de iní-
cio dos trabalhos.

ARTIGO 12.º

Mesa da assembleia geral

1 — A mesa da assembleia geral é composta por um presidente e
um secretário, que podem não ser accionistas, eleitos por um período
de quatro anos, sendo reelegíveis para o cargo.

2 — A assembleia reunirá nos três ou cinco meses subsequentes ao
termo de cada exercício social, conforme o disposto no artigo 65.º,
n.º 5, do Código das Sociedades Comerciais e sempre que for convo-
cada a pedido do concelho de administração, do órgão de fiscalização,
ou a requerimento de accionistas nos termos previstos na lei.

ARTIGO 13.º

Quórum

1 — A assembleia geral pode deliberar em primeira convocação,
qualquer que seja o número de accionistas presentes ou representados,
salvo o disposto nos §§ 2.º e 3.º deste artigo.

2 — Para que a assembleia possa deliberar, em primeira convoca-
ção, sobre a alteração do contrato de sociedade, fusão, cisão, trans-
formação, dissolução da sociedade ou outros assuntos para os quais a
lei exija maioria qualificada, sem especificar, devem estar presentes
ou representados accionistas que detenham acções correspondentes a,
pelo menos, dois terços do capital social.

3 — Em segunda convocatória, a assembleia geral pode deliberar
sobre aqueles assuntos por maioria simples do capital social.

4 — Na convocatória de uma assembleia pode logo ser fixada uma
segunda data de reunião para o caso da assembleia não poder reunir
na primeira data designada, por falta de representação do capital
exigido pela lei ou pelo contrato, contanto que entre as duas datas
medeiem pelo menos 15 dias.

SECÇÃO II

Conselho de administração

ARTIGO 14.º

Composição

A administração da sociedade é exercida por um concelho de admi-
nistração, composto por três administradores, eleito em assembleia
geral, por um período de quatro anos, sendo reelegível para os mes-
mos cargos.

ARTIGO 15.º

Remuneração e caução

O concelho de administração fica desde já dispensado de caução, e
será ou não remunerado, conforme a assembleia geral deliberar.

ARTIGO 16.º

Poderes de gestão

1 — Além das atribuições gerais derivadas da lei e deste contrato,
compete ao concelho de administração:

a) Gerir todos os negócios sociais e praticar todos os actos e ope-
rações relativas ao objecto social, que não caibam na competência
atribuída a outros órgãos da sociedade;

b) Aprovar os objectivos e políticas de gestão da sociedade;
c) Aprovar os planos de actividade e financeiros anuais e plurianu-

ais e os orçamentos anuais, bem como as alterações que se revelem
necessárias;

d) Adquirir, vender, ou por qualquer forma alienar ou onerar direi-
tos, valores mobiliários, bens imóveis ou móveis incluindo veículos
automóveis de qualquer tipo e equipamento, designadamente industri-
al, de escritório e informático;

e) Prometer adquirir e prometer alienar direitos, valores mobiliári-
os, bens imóveis ou móveis;

f) Tomar e dar de arrendamento quaisquer imóveis;
g) Representar a sociedade em juízo e fora dele, activa ou passiva-

mente;
h) Propor ou fazer seguir quaisquer acções, confessá-las ou delas

desistir, transigir, comprometer-se em convenções de arbitragem e
arbítrios, e assinar precatórios-cheques;

i) Celebrar, alterar, rescindir ou denunciar contratos de trabalho e
de prestação de serviços;

j) Negociar, celebrar, alterar, rescindir ou denunciar quaisquer ou-
tros contratos em que a sociedade seja parte, designadamente de lea-
sing, de aluguer, de seguro, mesmo de caução, e de fornecimento de
materiais, equipamentos, energia, combustíveis e lubrificantes;

k) Abrir contas, de qualquer tipo (mesmo caucionadas), em qual-
quer banco ou praça, estabelecendo as respectivas condições de movi-
mentação; proceder à abertura de créditos, designadamente documen-
tários; solicitar e contratar garantias bancárias, e bem assim utilizar
quaisquer meios ou instrumentos, como forma de financiamento e/ou
aplicação de fundos, ou como garante da sua actividade comercial e
industrial;

l) Estabelecer a organização técnico administrativa da sociedade e
as normas de funcionamento interno;

m) Constituir mandatários com os poderes que julgue convenien-
tes, incluindo os de substabelecer.

2 — O concelho de administração pode nomear mandatários ou
procuradores da sociedade para a prática de determinados actos ou
categorias de actos.

ARTIGO 17.º

Forma de obrigar a sociedade

A sociedade fica legalmente obrigada:
a) Pela assinatura de dois dos administradores que integram o con-

celho de administração;
b) Pela assinatura de um mandatário ou procurador, agindo nos

termos e limites do respectivo instrumento de mandato ou procura-
ção.

SECÇÃO III

Fiscalização da sociedade

ARTIGO 18.º

Fiscal único

Sem embargo da sociedade poder optar por um conselho fiscal, a
fiscalização da sociedade será confiada a um fiscal único, que terá um
suplente, sendo ambos revisores oficiais de contas ou sociedades de
revisores oficiais de contas.

ARTIGO 19.º

Eleição

1 — A assembleia geral que eleger o fiscal único, designará simul-
taneamente o seu suplente.

2 — O(s) membro(s) do órgão de fiscalização são eleitos por qua-
tro anos, sendo reelegíveis.

CAPÍTULO IV
Disposições finais

ARTIGO 20.º

Lucros

1 — Os lucros líquidos terão a seguinte aplicação:
a) 5 % para a reserva legal, enquanto esta não se achar completa

ou for preciso reintegrá-la;
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b) Constituição e reforço de reservas livres ou especiais, nos mon-
tantes e para as finalidades que a assembleia definir;

c) O remanescente, se o houver, será distribuído pelos accionistas,
a título de dividendos.

2 — A assembleia poderá deliberar, por maioria simples, não pro-
ceder à distribuição de lucros.

ARTIGO 21.º

Dissolução da sociedade

1 — A sociedade dissolver-se-á nos termos legais.
2 — A assembleia geral determinará a forma de liquidação e nome-

ará o(s) liquidatário(s), podendo ser constituída uma comissão liquida-
tária.

CAPÍTULO V

Disposições transitórias

Ficam desde já nomeados, para o quadriénio de 2004-2007, como
membros dos órgãos sociais da sociedade:

Mesa da assembleia geral: presidente — Edmundo Aurélio Moreira
de Sousa, casado, residente na Rua Agra, 977, Milheiros, Maia; secre-
tário — Nuno Manuel Freitas de Sousa, casado, residente na Rua de
Felgueiras, 89, Lousado, Vila Nova de Famalicão.

Conselho de administração: presidente — Joaquim Freitas de Sou-
sa, residente na Rua das Andorinhas, 186, Gemunde, Maia; adminis-
tradores — Domingos de Jesus Pereira da Silva, casado, residente na
Rua da Cabine, 45, Jovim, Gondomar, e Joaquim Carlos Rodrigues
Farinha, residente na Rua de António Costa e Silva, 98, Vila Nova da
Telha, Maia.

Fiscal único — Moreira, Valente & Associados, SROC, com sede
na Rua do Dr. Ricardo Jorge, 55, 2.º, direito, 4050-514 Porto, con-
tribuinte n.º 501612181, inscrita na Ordem dos Revisores Oficiais de
Contas sob o n.º 21, inscrita na CMVM sob o n.º 196, representada
por José Oliveira Moreira (revisor oficial de contas n.º 351), casado,
residente na Rua da Nossa Senhora da Caridade, 351, 4470, Maia;
suplente — Carlos de Jesus Pinto de Carvalho (revisor oficial de con-
tas n.º 622), casado, residente na Rua de José Falcão, 190, 1.º, 4150
Porto.

14 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Gracinda Maria
Geraldes S. Monteiro. 2008491641

FONTES D’EQUILÍBRIO — CENTRO DE AJUDAS
TÉCNICAS E ORTOPEDIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 58 423/
20050203; identificação de pessoa colectiva n.º 507041917; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 03/20050203.

Certifico que Maria Manuela Lopes Martinho Fernandes e Vítor
Manuel Martins Pereira, constituíram a sociedade em epígrafe, que
fica a reger-se pelo contrato cujo extracto é o seguinte:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Fontes d’Equilíbrio — Centro de
Ajudas Técnicas e Ortopedia. L.da

2 — Tem a sua sede na Avenida de Carlos Oliveira Campos, 407,
4.5, freguesia de Avioso (São Pedro), concelho da Maia.

3 — Por simples deliberação da gerência, poderá a sede ser deslo-
cada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como
serem criadas ou encerradas sucursais, filiais, agências ou outras for-
mas locais de representação, no território nacional ou no estrangei-
ro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio e representações de
material e equipamento ortopédico, médico, didáctico, desportivo,
cosmético, dermatológico e produtos dietéticos; prestação de servi-
ços de saúde dentro das áreas acima mencionadas.

ARTIGO 3.º

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

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

ARTIGO 4.º

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

2 — Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e con-
tratos são necessárias as assinaturas de dois gerentes.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Conferida, está conforme.

9 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Gracinda Maria
Geraldes S. Monteiro. 2008507998

TABACARIAS AC, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 58 425/
20050203; identificação de pessoa colectiva n.º 507253965; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 14/20050203.

Certifico que António Alves Tedim e Isabel Cristina Ferreira da
Costa Tedim, constituíram a sociedade em epígrafe, que fica a reger-
-se pelo contrato seguinte e registada pela apresentação e inscrição
referidas:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma TABACARIAS AC, L.da

2 — Tem a sua sede na Rua de Clotilde Ferreira Cruz, 178, na fre-
guesia e concelho da Maia.

3 — Por simples deliberação da gerência, poderá a sede ser deslo-
cada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como
serem criadas ou encerradas sucursais, filiais, agências ou outras for-
mas locais de representação, no território nacional ou no estrangei-
ro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em comércio a retalho de tabaco
e acessórios de fumadores; artigos de papelaria, jornais e revistas; li-
vros; máquinas e de outro material de escritório, brindes; totobola;
totoloto, lotaria, raspadinhas, valores selados, credifone, gelados, su-
gus, chiclets e similares; brinquedos e jogos, gifts, marroquinaria e
artigos de viagem, e outros produtos novos em estabelecimentos es-
pecializados.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
quinze mil euros e está dividido em duas quotas iguais no valor nomi-
nal de sete mil e quinhentos euros, pertencentes uma a cada um dos
sócios António Alves Tedim e Isabel Cristina Ferreira da Costa Te-
dim.

2 — Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de
capital até ao montante global de cento e cinquenta mil euros.

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

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral compete a ambos os sócios, que, desde
já, ficam nomeados gerentes.

2 — Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e con-
tratos, é necessária apenas a assinatura de um gerente ou um procu-
rador da sociedade dentro dos poderes que lhe forem conferidos.

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

4 — Em ampliação dos poderes normais a gerência poderá:
a) Comprar, vender e trocar veículos automóveis;
c) Celebrar contratos de locação.

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

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade, que terá sempre 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 prejuízo, falência ou cessão gratuita não autorizada;
c) Quando o sócio praticar actos que violem o pacto social ou as

obrigação sociais;
d) No caso de morte de sócio a quem não sucedem herdeiros legi-

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

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

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

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

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

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

ARTIGO 8.º

Os 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.

9 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Gracinda Maria
Geraldes S. Monteiro. 2008498816

GERASTRO SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula
n.º 58 422720050202; identificação de pessoa colectiva
n.º 503115690; inscrições n.os 10 e 11; números e data das apre-
sentações: 15 e 16/050202.

Certifico que o capital foi elevado à cifra de € 125 000, tendo sido
alterado integralmente o contrato, que fica a reger-se pelos estatutos
seguintes:

Documento complementar elaborado nos termos do n.º 2 do arti-
go 64.º do Código do Notariado e que faz parte integrante da escri-
tura lavrada a fl. 80 do livro n.º 312-M das notas do 5.º Cartório
Notarial de Lisboa.

CAPÍTULO I

Denominação, sede e objecto da sociedade

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação GERASTRO SGPS, S. A.

ARTIGO 2.º

1 — A sociedade tem a sua sede na Rua da Serra, 654, freguesia de
Folgosa, concelho da Maia

2 — A administração pode livremente deslocar a sede social den-
tro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes.

3 — A administração pode ainda livremente criar e constituir su-
cursais, agências, delegações ou outras formas locais de representa-
ção, em Portugal ou no estrangeiro, obtida que seja a autorização nos
termos da legislação em vigor, para o caso da criação da forma de
representação ocorrer no estrangeiro.

ARTIGO 3.º

1 — A sociedade tem por objecto a gestão de participações sociais
noutras sociedades como forma indirecta do exercício de actividades
económicas.

2 — Na prossecução do seu fim, a sociedade poderá ainda partici-
par no capital de outras sociedades, mesmo que com objecto diferen-
te do seu, sociedades reguladas por leis especiais e agrupamentos com-
plementares de empresas, bem como dedicar-se à prestação de serviços
técnicos a sociedades em que possua participação de capital ou aos
accionistas em nome individual destas mesmas sociedades.

CAPÍTULO II

Capital social, valor nominal, acções e obrigações

ARTIGO 4.º

1 — O capital social é de cento e vinte cinco mil euros, integral-
mente subscrito e realizado em dinheiro, representado por 125 000
acções.

2 — O valor nominal das acções representativas do capital social
é de um euro cada, e poderão estar representadas em títulos de 1, 5,
10, 50, 100, 500, 1000, 10 000 e 20 000 e 50 000 acções.

3 — As acções serão nominativas ou ao portador, reciprocamente
convertíveis nos termos da lei.

4 — A sociedade poderá ainda proceder à emissão de acções escri-
turais ou fungíveis, nos termos da legislação em vigor, reciprocamen-
te convertíveis, que seguirão o regime das acções ao portador.

5 — Os títulos das acções nominativas ou ao portador serão assi-
nados pelo presidente do conselho de administração e por um admi-
nistrador, autorizando-se a substituição da assinatura do Presidente por
chancela ou a nomeação de um mandatário para o efeito.

ARTIGO 5.º

1 — Caso as acções sejam nominativas, a sua transmissão a favor
de terceiros não accionistas fica sujeita ao consentimento prévio da
sociedade.

2 — O consentimento previsto no número anterior compete à
assembleia geral, não podendo o accionista transmitente votar na
deliberação a tomar para o efeito, verificando-se o impedimento de
voto do artigo 251.º do Código das Sociedades Comerciais.

3 — O accionista transmitente deverá notificar a sociedade da sua
intenção de transmitir as acções, por carta registada com aviso de
recepção, dirigida ao conselho de administração, na qual deverá iden-
tificar o adquirente, o preço, as acções a transmitir e todas as condi-
ções do negócio.

4 — O conselho de administração deverá solicitar ao presidente da
mesa da assembleia geral, no prazo de cinco dias, a convocação da
assembleia geral para o efeito.

5 — A assembleia geral deverá deliberar dentro dos 60 dias seguin-
tes ao da data da recepção da carta prevista no n.º 3, sob pena de,
sem prejuízo do previsto no número seguinte, ser livre a transmissão
das acções.

6 — No caso de ser recusado o consentimento, a sociedade fará
adquirir as acções por outra pessoa nas condições do negócio para que
foi solicitado o consentimento ou, tratando-se de transmissão a títu-
lo gratuito, pelo valor real das acções, determinado nos termos da lei.

7 — Em alternativa com a situação prevista no número anterior e
desde que legalmente possível, a sociedade poderá proceder ela pró-
pria à aquisição das acções.

8 — No caso de ser obtido o consentimento, os demais accionistas
gozam do direito de preferência na sua aquisição.

9 — No caso previsto no número anterior, os accionistas prefe-
rentes deverão exercer o seu direito de preferência no prazo de oito
dias, a contar da data da deliberação ou do termo do prazo de 60 dias.

10 — Havendo mais do que um accionista preferente, as acções
serão rateadas entre os preferentes na proporção das respectivas par-
ticipações sociais.

11 —  A transmissão de acções efectuada com a violação do pre-
visto no presente artigo será ineficaz perante a sociedade.

12 — As limitações à transmissão de acções previstas no presente
artigo não se aplicam quando a transmissão se verifique a favor de
sociedade ou sociedades que o transmitente domine, de sociedade ou
sociedades que dominem o transmitente em todos os casos de socie-
dades que com ele estejam em relação de grupo.

ARTIGO 6.º

1 — A sociedade poderá proceder à amortização de quaisquer ac-
ções sempre que:

a) As acções sejam objecto de penhora, arresto, arrolamento ou
qualquer outra providência de apreensão judicial;

b) O accionista faleça ou seja sujeito a interdição, inabilitação,
insolvência ou falência;

c) As acções sejam transmitidas em violação do previsto no arti-
go 5.º
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2 — Nos casos previstos no número anterior, compete à assem-
bleia geral deliberar sobre a amortização, fixando as condições neces-
sárias para que a operação seja efectuada e definindo se a amortiza-
ção se fará sem redução do capital ou com redução do capital,
aplicando-se, consoante o caso, o disposto no artigo 346.º ou o dis-
posto no artigo 347.º do Código das Sociedades Comerciais.

ARTIGO 7.º

1 — A sociedade fica autorizada a obter recursos através da emis-
são de obrigações, em qualquer das modalidades admitidas na lei, ou
outros títulos, nos termos da legislação em vigor à data da emissão.

2 — Os títulos das obrigações devem ser assinados pelo presidente
do conselho de administração e por um administrador, autorizando-se
a substituição da assinatura do presidente por chancela ou a nomea-
ção de um mandatário para o efeito.

CAPÍTULO III

Órgão sociais

ARTIGO 8.º

Órgãos sociais

1 — Os órgãos sociais são a assembleia geral, o conselho de admi-
nistração, o fiscal único e o secretário da sociedade.

2 — Os membros de todos os órgãos sociais serão eleitos por pe-
ríodos de três anos, sendo permitida a sua reeleição por uma ou mais
vezes.

3 — Os membros designados ou eleitos só cessarão as suas funções
com o efectivo início de funções dos novos membros designados ou
eleitos para os substituir.

4 — As remunerações dos titulares dos órgãos sociais serão fixadas
anualmente pelos accionistas na assembleia geral ordinária de apro-
vação de contas.

ARTIGO 9.º

Os accionistas poderão deliberar, nos termos do artigo 54.º do Código
das Sociedades Comerciais, unanimemente, por escrito, e em assem-
bleias universais, ou, ainda, em assembleias gerais regularmente con-
vocadas, com o âmbito que a lei e o presente contrato lhes confe-
rem.

ARTIGO 10.º

1 — A mesa da assembleia geral é constituída por um presidente e
um secretário, eleitos por esta, que tanto podem ser accionistas, como
pessoas estranhas à sociedade.

2 — O presidente da mesa da assembleia geral poderá acumular as
suas funções com as de secretário da sociedade, nos termos previstos
no n.º 2 do artigo 19.º do contrato de sociedade.

ARTIGO 11.º

1 — As convocatórias para as assembleias gerais obedecem aos
requisitos estabelecidos na lei.

2 — No caso de serem nominativas todas as acções da sociedade,
podem as publicações legalmente exigidas, ser substituídas por cartas
registadas dirigidas aos accionistas devendo, neste caso, mediar, pelo
menos 21 dias, entre a expedição das cartas e a data da reunião da
assembleia.

3 — Nas convocatórias, pode ser fixada uma segunda data de reu-
nião, para o caso de a assembleia não poder reunir-se na primeira
data marcada por falta de quórum referido no artigo seguinte, desde
que entre as duas datas medeiem mais de 15 dias.

ARTIGO 12.º

1 — A assembleia geral pode deliberar, em primeira convocação,
desde que estejam presentes ou representados validamente accionistas
titulares de mais de 50 % do capital social.

2 — A cada 100 acções corresponde um voto.
3 — Por proposta do conselho de administração, que mereça a

aprovação do presidente da mesa, poderão quadros da sociedade par-
ticipar nas reuniões da assembleia geral, sem direito a voto, para es-
clarecer questões ou matérias que estejam em apreciação ou discus-
são.

4 — Para efeitos de presença na assembleia geral, os accionistas
detentores de acções ao portador devem proceder ao respectivo de-
pósito na sede da sociedade, ou em qualquer instituição de crédito,
com a antecedência mínima de 15 dias.

ARTIGO 13.º

1 — A administração da sociedade é exercida por um conselho de
administração, constituído por três, cinco, sete ou nove membros,
eleitos pela assembleia geral, que designará o presidente, estando aqueles
dispensados da prestação de caução, salvo se deliberação diversa for
tomada em assembleia geral.

2 — Nas deliberações do conselho, o presidente terá voto de qua-
lidade.

3 — O conselho de administração pode designar de entre os seus
membros, administradores-delegados, a quem conferirá os poderes que
entender dentro dos limites da lei.

4 — O conselho de administração delibera por maioria de votos,
sem prejuízo do disposto no n.º 2 do artigo 5.º deste contrato de so-
ciedade.

5 — O conselho de administração reunirá sempre que convocado
pelo seu presidente ou o solicitem dois administradores e em regra
pelo menos uma vez por ano.

ARTIGO 14.º

1 — Compete, nomeadamente, ao conselho de administração, sem
prejuízo das atribuições que por lei lhe sejam conferidas:

a) Exercer os mais amplos poderes de gestão, praticando todos os
actos e operações necessários à prossecução do escopo societário;

b) Respeitar as regras de uma gestão criteriosa e eficiente, nas
aplicações dos recursos da sociedade;

c) Deliberar sobre a participação no capital social de outras socie-
dades;

d) Proceder à alienação de participações sociais noutras socieda-
des;

e) Adquirir, alienar ou onerar direitos e bens, móveis e imóveis;
f) nomear procuradores, de harmonia com a lei, definindo-lhes

sempre o âmbito dos mandatos;
g) Representar a sociedade em juízo e fora dele, activa e passiva-

mente, podendo confessar, desistir e transigir em quaisquer acções,
bem como comprometer-se em arbitragem;

h) Elaborar as políticas gerais da sociedade, objectivos, programas
e orçamentos anuais e plurianuais, a apresentar aos accionistas;

i) Promover as alterações do contrato de sociedade, o aumento do
capital social, dentro dos limites fixados por este contrato e pela lei,
a emissão de obrigações e outros títulos;

j) Desempenhar todos os actos e funções que, genericamente ou
em concreto, lhe sejam cometidos pela lei ou pelo presente contrato
de sociedade.

ARTIGO 15.º

1 — A sociedade fica obrigada pela assinatura:
a) Do presidente do conselho de administração;
b) De dois membros do conselho de administração;
c) Do administrador-delegado, nas matérias em que lhe tenham sido

conferidos poderes para agir em delegação;
d) De um ou mais mandatários nos termos do respectivo mandato.
2 — Nos actos de mero expediente é bastante a assinatura de qual-

quer dos membros do conselho de administração, do administrador-
-delegado ou do procurador com poderes bastantes para o acto.

ARTIGO 16.º

A fiscalização da sociedade será exercida por um fiscal único efec-
tivo e suplentes que devem ser revisores oficiais de contas ou uma
sociedade de revisores oficiais de contas, eleitos em assembleia geral.

ARTIGO 17.º

 Sem prejuízo dos poderes legais e contratuais ao fiscal único, a
assembleia geral pode deliberar a uma sociedade de auditores, de reco-
nhecida competência, a verificação das contas da sociedade, devendo
o fiscal único pronunciar-se obrigatoriamente sobre o conteúdo de
relatório ou relatórios apresentados pelos auditores.

ARTIGO 18.º

 1 — O conselho de administração e o fiscal único poderão reunir
em sessão conjunta para apreciar os assuntos que exijam parecer do
órgão de fiscalização.

2 — A convocação destas sessões conjuntas será feita pelo presi-
dente do conselho de administração, por carta registada, indicando o
assunto a tratar, expedida com a antecedência mínima de 15 dias.

ARTIGO 19.º

1 — O secretário da sociedade será designado pelo conselho de
administração, devendo ser, preferencialmente, licenciado em direito.
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2 — O secretário da sociedade, desde que eleito pelos accionistas
em assembleia geral, poderá acumular o seu cargo com o de presiden-
te da mesa da assembleia geral.

3 — O secretário, sem prejuízo das funções do presidente da mesa
da assembleia geral, quando eleito nos termos do número anterior,
desempenhará as funções previstas no artigo 446.º-B do Código das
Sociedades Comerciais.

4 — Juntamente com a designação do secretário deverá ser desig-
nado um suplente.

5 — O suplente poderá acessorar e assistir o secretário da socieda-
de nas assembleias gerais, nomeadamente sempre que este seja tam-
bém presidente da mesa da assembleia geral.

CAPÍTULO IV

Disposições gerais

ARTIGO 20.º

 O exercício social coincide com o ano civil.

ARTIGO 21.º

Os lucros apurados em cada exercício terão a aplicação que a as-
sembleia geral determinar, deduzidas as verbas que legalmente tenham
de ser destinadas à constituição ou reforço de fundos de reserva.

ARTIGO 22.º

A dissolução e liquidação da sociedade será feita nos termos da lei.

Mais certifico que foi efectuada a designação dos membros dos
órgãos sociais para o triénio de 2004-2006:

Conselho de administração: presidente — Eduardo da Silva Rangel,
casado, residente na Rua do Carvalho, 409, 6.º, direito,A, Porto; vogais:
Nuno Filipe Pereira Rangel, solteiro, maior, residente com o anteri-
or, José Manuel Xavier Rijo, casado, residente na Rua João de Deus,
777, 5.º direito, Porto; fiscal único — Fátima Pereira & Carlos Duar-
te, SROC, representada por Carlos Augusto Azevedo Duarte; fiscal
único suplente — Maria de Fátima Pereira Fialho (ROC); secretário —
António José Silva Pinto de Sousa Magalhães, casado, residente na
Rua Firmeza, 16, 3.º, esquerdo, Porto; secretário suplente — Paulo
José Pires Salgado, casado, residente na Rua de Domingos Sequeira,
61, 5.º, direito, Ermesinde.

Está conforme.

9 de Fevereiro de 2005. — A Ajudante Principal, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 2007281120

IMOSEDAS — IMOBILIÁRIA E SERVIÇOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 04554/
940530; identificação de pessoa colectiva n.º 503210544; inscri-
ção n.º 11; número e data da apresentação: 04/050210.

Certifico que foi alterado o artigo 10.º, alínea a), que fica com a
seguinte redacção:

ARTIGO 10.º

a) Representar a sociedade em juízo e fora dele, propor e contes-
tar quaisquer acções, transigir e desistir das mesmas e comprometer-
-se em arbitragens. Para o efeito, o conselho de administração pode-
rá delegar os seus poderes num só mandatário.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada foi de-
positado na pasta respectiva.

Está conforme.

11 de Fevereiro de 2005. — A Ajudante Principal, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 2008492524

SECTOR M — COMÉRCIO DE PRONTO-A-VESTIR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 58 431/
20050210; identificação de pessoa colectiva n.º 507151232; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 06/050210.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe que fica a reger-
-se pelo contrato seguinte:

Documento complementar elaborado nos termos do n.º 2 do artigo
64.º do Código do Notariado.

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Sector M — Comércio de Pronto-A-
-Vestir, L.da

ARTIGO 2.º

1 — A sociedade tem a sua sede na Rua das Covas,  277, da fregue-
sia de Silva Escura, do concelho da Maia.

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

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto o comércio de pronto-a-vestir e aces-
sórios de moda.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros, encontrando-se dividido em duas quotas de dois mil e qui-
nhentos euros, pertencentes uma a cada um dos sócios Vera dos An-
jos Barroso Rodrigues Alves e Sérgio Justino da Silva Matos.

ARTIGO 5.º

1 — A sociedade é administrada por um ou mais gerentes, remune-
rados ou não, conforme for deliberado em assembleia geral.

2 — Fica desde já designada como gerente Guilhermina de Freitas
Barroso, casada, residente na Rua do Monsenhor António Araújo
Costa, 2940, B, da freguesia de Oliveira do Castelo, e natural da fre-
guesia de Gondar, ambas do concelho de Guimarães.

3 — A sociedade obriga-se mediante a assinatura de qualquer um
dos gerentes nomeados.

ARTIGO 6.º

1 — A divisão e cessão de quotas entre sócios e para a própria
sociedade é livre, ficando qualquer outra cessão dependente do con-
sentimento da sociedade, a prestar mediante deliberação tomada em
assembleia geral na qual o cedente terá direito de voto.

2 — Se for prestado consentimento, os sócios não cedentes terão
preferência na cessão e se mais de um deles exercer tal direito, a quota
dividir-se-á entre os preferentes na proporção do capital de que cada
um deles for titular.

3 — Se a transmissão for gratuita e se provar ter havido simulação
de valor, a aquisição da quota resultante do exercício do direito de
preferência far-se-á pelo valor da mesma, determinado nos termos
do número dois do artigo 8.º

4 — Ao direito de preferência previsto neste artigo é atribuída
eficácia real, nos termos do artigo 421.º do Código Civil.

5 — O prazo para a sociedade deliberar é de 60 dias a contar do
pedido escrito de consentimento, que obrigatoriamente mencionará a
identificação do cessionário e todas as condições da cessão, podendo
os sócios exercer o seu direito de preferência nos trinta dias seguintes
à deliberação que preste o consentimento à cessão.

ARTIGO 7.º

1 — A sociedade pode amortizar qualquer quota nos seguintes ca-
sos:

a) Por acordo com o seu titular;
b) Por morte ou interdição de qualquer sócio;
c) Quando a quota tenha sido objecto de penhora, arresto ou de

qualquer forma de apreensão judicial;
d) Em caso de cessão sem o consentimento expresso da sociedade;
e) Quando, em virtude de partilha realizada em consequência de

divórcio ou separação judicial de pessoas e bens, a quota não fique a
pertencer ao seu titular;

2 — A contrapartida da amortização será a que resultar do último
balanço aprovado.

ARTIGO 8.º

Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até ao
montante correspondente a 10 vezes o capital social.

Está conforme.

14 de Fevereiro de 2005. — A Ajudante Principal, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 2008492532
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MASTERGUARDAN, SISTEMAS DE SEGURANÇA L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 58 432/
20050210; identificação de pessoa colectiva n.º 507166108; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 08/20040722.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que fica a
reger-se pelo contrato seguinte e registada pela apresentação e inscri-
ção referidas e com a seguinte gerência:

Gerência: afecta a António José da Fonseca e Paulo Alexandre da
Mota Teixeira Ribeiro, casados, residentes, aquele no Largo de D. João
III, 165, Porto, este na Rua de São João Bosco, 383, 5.º, direito,
Porto, designados em 28 de Dezembro de 2004.

Estatutos por que se rege a sociedade Masterguardian,
Sistemas de Segurança, L.da (documento elaborado nos
termos do artigo 64.º do Código do Notariado).

CAPÍTULO I

Firma, objecto, sede e duração

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Masterguardian, Sistemas de
Segurança, L.da

ARTIGO 2.º

1 — O objecto social é o seguinte: desenvolvimento, fabrico e
comercialização de sistemas de segurança.

2 — A sociedade pode, por deliberação dos sócios ou da gerência,
adquirir e alienar participações em sociedades, de direito nacional ou
estrangeiro, com objecto diferente do seu, em sociedades reguladas
por lei; especiais, e, bem assim, associar-se com outras pessoas jurídi-
cas, nomeadamente para formar novas sociedades, agrupamentos
complementares de empresas, agrupamentos europeus de interesse
económico, consórcios e associações em participação.

ARTIGO 3.º

1 — A sociedade tem sede na Rua dos Heróis de Mucaba, 32, 4470-
-056 Gueifães, Maia.

2 — A gerência, sem necessitar do consentimento de qualquer ou-
tro órgão social para esse efeito, pode:

a) Transferir a sede social para qualquer outra parte do território
nacional, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe;

b) Estabelecer, manter e encerrar filiais, sucursais, agências, dele-
gações, dependências, escritórios ou quaisquer outras formas de repre-
sentação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 4.º

A sociedade dura por tempo indeterminado.

CAPÍTULO II

Capital, quotas e obrigações

ARTIGO 5.º

A sociedade tem um capital social subscrito e realizado de cem mil
euros, dividido em duas quotas, ambas com o valor nominal de cin-
quenta mil euros, pertencentes a A. J. Fonseca, L.da, e a Fast Change,
FCR-FIQ.

ARTIGO 6.º

1 — Mediante deliberação unânime dos sócios, poderão ser exigi-
das, a todos ou a alguns dos sócios, proporcionalmente ou não à res-
pectiva participação no capital social, por uma ou mais vezes, pres-
tações suplementares de capital, até ao montante global de 20 vezes
o capital social.

2 — A celebração de contratos de suprimentos depende de prévia
deliberação dos sócios.

3 — A sociedade pode emitir qualquer espécie de obrigações, ou de
outros valores mobiliários análogos, nos termos que legalmente lhe
sejam permitidos.

4 — A emissão de obrigações ordinárias, de papel comercial, ou de
outros valores mobiliários análogos a estes, pode ser deliberada pela
assembleia geral ou pelo gerência, neste último caso apenas depois de
obtido o parecer favorável do órgão de fiscalização da sociedade,
quando exista.

5 — As obrigações serão tituladas ou escriturais, consoante o que
for decidido pelo órgão social que deliberar a sua emissão ou for au-
torizado a escolher a sua forma de representação.

6 — Quando tituladas, as obrigações poderão ser representadas por
títulos de uma obrigação, cinco obrigações, 10 obrigações, ou sucessi-
vos múltiplos de cinco e 10.

7 — Os títulos representativos das obrigações serão assinados por
um ou dois gerentes, podendo as assinaturas destes ser de chancela
por eles autorizada, ou por mandatários da Sociedade designados para
o efeito.

ARTIGO 7.º

1 — A cessão de quotas entre sócios é livre.
2 — Os sócios terão direito de preferência na cessão de quotas a

estranhos.
3 — O sócio que queira ceder a sua quota a terceiros deverá comu-

nicar a sua intenção à sociedade e aos sócios, por carta registada com
aviso de recepção, indicando todas as condições do negócio, designa-
damente a identificação do interessado, o preço e condições de paga-
mento.

4 — Se vários sócios pretenderem exercer o seu direito de prefe-
rência, a quota será dividida, cabendo a cada sócio uma parte propor-
cional à sua participação no capital.

5 — O exercício do direito de preferência deverá ser comunicado
ao sócio cedente, por carta registada com aviso de recepção, no pra-
zo máximo de 30 dias a contar da data de recepção da comunicação
prevista no n.º 3.

ARTIGO 8.º

1 — Em caso de morte, interdição ou inabilitação de um sócio, a
sociedade pode amortizar, adquirir ou fazer adquirir por terceiro a
respectiva quota, nos termos legais.

2 — A sociedade poderá ainda amortizar quotas nos seguintes ca-
sos:

a) Arresto, penhora, arrolamento, inclusão em massa falida ou
insolvente, ou oneração de quota;

b) Divórcio, separação judicial de pessoas e bens, ou só de bens, desde
que em consequência de qualquer processo, judicial ou extrajudicial, ou
de liquidação do património, a quota seja atribuída, total ou parcial-
mente, a um terceiro não sócio, e na parte que for atribuída a este;

c) Dissolução ou liquidação de um sócio.
3 — A amortização será feita por valor calculado com base no

artigo 235.º do Código das Sociedades Comerciais.

ARTIGO 9.º

1 — Sem prejuízo da possibilidade de exclusão judicial do sócio nos
termos legais, podem, por deliberação da assembleia geral, ser exclu-
ídos os sócios que:

a) Cedam ou procurem ceder a sua quota ou quotas contra o pre-
ceituado no artigo 7.º;

b) Pratiquem actos que, pela sua gravidade, perturbem, seriamente,
o funcionamento ou prejudiquem o bom nome da sociedade, ou lhe
causem ou possam vir a causar prejuízos relevantes.

2 — Para efeitos do número anterior, a quota do sócio excluído
será considerada pelo mais baixo dos seguintes valores: valor nomi-
nal, valor constante do último balanço aprovado, ou valor calculado
com base no artigo 235.º do Código das Sociedades Comerciais.

ARTIGO 10.º

As regras previstas para a transmissão e amortização de quotas
valem, com as necessárias adaptações, para os direitos a adquirir quo-
tas da sociedade, seja a que título for.

CAPÍTULO III

Órgãos Sociais

ARTIGO 11.º

Os órgãos da sociedade são a assembleia geral e a gerência.

SECÇÃO I

Assembleia geral

ARTIGO 12.º

1 — A mesa da assembleia geral é composta por um presidente e
um secretário, eleitos pela assembleia geral de entre sócios.

2 — As deliberações dos sócios são tomadas pelas formas e pelas
maiorias permitidas ou previstas por lei.
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3 — A cada sócio caberá um voto por cada cinquenta euros de valor
nominal.

4 — Os sócios podem fazer-se representar nas assembleias gerais
por qualquer pessoa, bastando uma simples carta, fax, ou outro docu-
mento adequado, dirigido à gerência até à hora da realização da as-
sembleia geral.

SECÇÃO II

Gerência

ARTIGO 13.º

1 — A sociedade é administrada pela gerência, constituída por um
ou mais membros, sócios ou não, consoante o que for deliberado em
assembleia geral.

2 — As deliberações da gerência são tomadas por maioria dos vo-
tos dos gerentes presentes ou representados.

3 — Os gerentes podem constituir procuradores ou mandatários.
4 — Os gerentes não serão remunerados, excepto se a assembleia

geral vier a deliberar em sentido diverso, caso em que caberá à mesma
fixar os termos e condições dessa mesma remuneração.

ARTIGO 14.º

1 — A sociedade fica obrigada:
a) Pela assinatura do gerente, caso exista apenas um gerente;
b) Pela assinatura de dois gerentes;
c) Pela assinatura do gerente ou gerentes delegados, nos termos e

limites da respectiva delegação;
d) Pela assinatura de um ou mais mandatários nomeados pela ge-

rência, nos termos e limites do respectivo mandato.
2 — Para actos de mero expediente, ou que não envolvam a as-

sunção de responsabilidades por parte da Sociedade, basta a assinatura
de um gerente.

CAPÍTULO IV

Aplicação de resultados

ARTIGO 15.º

1 — Os lucros líquidos apurados em cada exercício terão a seguinte
aplicação:

a) Cobertura de prejuízos transitados;
b) Formação ou reconstituição de reserva legal;
c) Formação ou reconstituição de reservas especiais;
d) distribuição a todos os sócios, salvo se a assembleia geral delibe-

rar, por maioria simples, afectar, no todo ou em parte, a parcela dos
lucros líquidos a distribuir pelos sócios à constituição e ou reforço de
quaisquer reservas, ou à realização de quaisquer outras aplicações es-
pecíficas de interesse da sociedade.

2 — No decurso do exercício, a assembleia geral pode deliberar fazer
adiantamentos sobre os lucros aos sócios.

CAPÍTULO V

Disposições gerais

ARTIGO 16.º

1 — Os membros dos órgãos sociais são eleitos cada três anos, sendo
sempre permitida a sua reeleição.

2 — Os membros dos órgãos sociais consideram-se empossados logo
que sejam eleitos e permanecerão no exercício das suas funções até à
eleição dos que os vierem a substituir.

Conferida, está conforme.

26 de Julho de 2004. — A Segunda-Ajudante, Gracinda Maria
Geraldes S. Monteiro. 2008491650

M. R.  F. — LIMPEZAS INDUSTRIAIS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 58 429/
20050204; identificação de pessoa colectiva n.º 507197313; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 25/050204.

Certifico que por Márcia Ribeiro Fernandes foi constituída a soci-
edade em epígrafe, que fica a reger-se pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma M. R. F. — Limpezas Industriais,
Unipessoal, L.da

2 — Tem a sua sede na Rua do Dr. António dos Santos, 1460, fre-
guesia de Águas Santas, concelho da Maia.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em actividades de limpeza indus-
trial.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, remunerada ou não conforme for
decidido pela sócia, compete à sócia ou a não sócios, ficando desde já
nomeada gerente a sócia Márcia Ribeiro Fernandes.

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

ARTIGO 5.º

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

Está conforme.

10 de Fevereiro de 2005. — A Ajudante Principal, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 2008507610

AUGUSTO, LEITE & LEITE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 58 420/
20050201; identificação de pessoa colectiva n.º 507152450; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 09/20050201.

Certifico que Ricardo Manuel Teixeira Leite, Manuel da Costa Leite
e Cézar Augusto constituíram a sociedade em epígrafe, que fica a reger-
-se pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Augusto, Leite & Leite, L.da, com sede
na Avenida do Dr. Germano Vieira, 70, rés-do-chão, esquerdo, fre-
guesia de Gueifães, concelho da Maia.

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

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste na construção civil e obras públicas.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
cinco mil e cem euros e está dividido em três quotas iguais do valor
nominal de mil e setecentos euros, pertencentes uma a cada um dos
sócios.

2 — Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global correspondente a 10 vezes o capital
social.

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

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, remunerada ou não conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo de todos os sócios, que
desde já são nomeados gerentes.

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.
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ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

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

sentimento da sociedade.
2 — Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no

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

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

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

ARTIGO 8.º

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

Conferida, está conforme.

9 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Gracinda Maria
Geraldes S. Monteiro. 2008507947

OSMAPI — SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 4503/
940516; identificação de pessoa colectiva n.º 503197815.

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

Averbamento n.º 1, apresentação n.º 10/20050202, inscrição n.º 9.
Cessação de funções dos gerentes João Luís Gomes Pereira, José

Maria de Oliveira Pinho e Fernando Nogueira Coelho de Barros, em
24 de Janeiro de 2005, por renúncia.

Apresentação n.º 11/20050202, inscrição n.º 16.
Alteração total do contrato com modificação, em sociedade uni-

pessoal, cuja redacção passa a ser a seguinte:

1.º

A sociedade adopta a firma OSMAPI — Sociedade Imobiliária,
Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Via de Sá Carneiro, Zona Indus-
trial da Maia I, sector VIII, 219, Gemunde, Maia.

§ único. Por decisão da gerência, a sede social poderá ser transfe-
rida para qualquer outro local do mesmo concelho ou para concelho
limítrofe, bem como criar ou encerrar filiais, ou qualquer outra forma
de representação social.

2.º

O objecto social consiste na construção de edifícios para venda,
compra e venda de imóveis e revenda dos adquiridos para esse fim e
todas as demais operações legalmente permitidas sobre imóveis.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de quaren-
ta e nove mil oitocentos e setenta e nove euros e setenta e nove
cêntimos, correspondente à quota de igual valor nominal pertencente
ao sócio único António João Resende de Sousa Martins.

4.º

A sociedade é administrada e representada por um ou mais geren-
tes designados em assembleia geral, com ou sem remuneração confor-

me for deliberado, ficando desde já nomeado gerente o sócio António
João Resende de Sousa Martins.

§ único. Para obrigar e representar a sociedade em todos os actos
e contratos que envolvam responsabilidade ou obrigação é suficiente
a assinatura do gerente António João Resende de Sousa Martins ou de
dois gerentes em conjunto.

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.

9 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Gracinda Maria
Geraldes S. Monteiro. 2008507971

KEYVALUE — SOLUÇÕES DE GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 58 421/
20050202; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 14/
20050202.

Certifico que por José Nuno Alves de Sousa Duarte Braga e Ana
Maria Ala de Macedo Ferreira foi constituída a sociedade em epígrafe
que fica a reger-se pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma KEYVALUE — Soluções de Ges-
tão, L.da,  e tem a sua sede na Rua do Dr. Carlos Felgueiras, 98, 3.º,
D, freguesia e concelho da Maia.

§ 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 prestação de serviços profissionais de
consultoria de sistemas de informação e gestão.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros, distribuído por duas quotas iguais do valor nominal de dois
mil e quinhentos euros, uma de cada um dos sócios.

§ único. A sociedade poderá exigir dos sócios a realização de pres-
tações suplementares de capital até ao montante global de quinhen-
tos mil euros.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade dispensada de caução e remunerada ou não,
conforme for deliberado em assembleia geral, incumbe a ambos os
sócios, que desde ja ficam nomeados gerentes, bastando a assinatura
de um gerente para obrigar a sociedade em todos os seus actos e con-
tratos.

§ único. Ficam incluídos nos poderes de gerência celebrar contra-
tos de locação financeira, tomar e dar de arrendamento quaisquer bens
imóveis e trespassar estabelecimentos comerciais.

ARTIGO 5.º

A cessão parcial ou total de quotas é livre entre os sócios, carecen-
do do consentimento da sociedade quando feita a estranhos.

ARTIGO 6.º

As assembleias gerais, sempre que a lei não prescreva outras for-
malidades, serão convocadas por cartas registadas dirigidas aos sócios
com antecedência mínima de 15 dias.

Está conforme.

9 de Fevereiro de 2005. — A Ajudante Principal, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 2008507513

IMOCLUB — SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 04232/
940302; identificação de pessoa colectiva n.º 503157058; inscri-
ção n.º 13; número e data da apresentação: 03/050209.
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Certifico que foi alterado o artigo 10.º, alínea a), que fica com a
seguinte redacção:

ARTIGO 10.º

a) Representar a sociedade em juízo e fora dele, propor e contes-
tar quaisquer acções, transigir e desistir das mesmas e comprometer-
-se em arbitragens. Para o efeito, o conselho de administração pode-
rá delegar os seus poderes num só mandatário.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada foi de-
positado na pasta respectiva.

Está conforme.

11 de Fevereiro de 2005. — A Ajudante Principal, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 2008507670

TERESA LÁZARO — CABELEIREIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 03099/
930324; identificação de pessoa colectiva n.º 502957123;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º  6; números e
data das apresentações: 06 e 07/050207.

Certifico que Álvaro Pereira Pinto Guedes cessou funções de ge-
rente em 21 de Outubro de 1994, por renúncia, tendo sido alterados
os artigos 3.º e 4.º, que ficaram com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de quatro-
centos mil escudos, dividido em duas quotas iguais do valor nominal
de duzentos mil escudos, pertencentes uma a cada um dos sócios
Evaristo da Costa e Silva e Rita da Conceição Mendes da Silva Costa.

ARTIGO 4.º

A administração e representação da sociedade, remunerada ou não
conforme for deliberado em assembleia geral, fica afecta à sócia Rita
da Conceição Mendes da Silva Costa, bastando a sua intervenção para
obrigar a sociedade.

§ único. Em ampliação dos seus poderes normais, a gerência poderá:
Comprar e vender veículos automóveis;
Torrar de arrendamento quaisquer locais; bem como alterar ou res-

cindir os respectivos contratos; e
Celebrar contratos de locação.

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

Está conforme.

11 de Fevereiro de 2005. — A Ajudante Principal, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 2008507653

VASCONCELOS & BARBOSA — RESTAURAÇÃO
E BEBIDAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 58 426/
20050204; identificação de pessoa colectiva n.º 506973964;  ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 09/050204.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe que fica a reger-
-se pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Vasconcelos & Barbosa — Restauração
e Bebidas, L.da

ARTIGO 2.º

1 — A  sua sede é na Avenida de D. Manuel II, 1142, rés-do-chão,
em Vermoim, Maia.

2 — A gerência poderá deslocar a sede social dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe, bem como poderá instalar e
manter sucursais e outras formas de representação social, em territó-
rio nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto restauração e bebidas.

ARTIGO 4.º

1 — O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
cinco mil euros e encontra-se dividido em duas quotas iguais do valor
nominal de dois mil e quinhentos euros pertencentes uma a cada um
dos sócios Maria José Correia de Vasconcelos Barbosa e José Manuel
Ramos Barbosa.

2 — Os sócios poderão deliberar, por acordo unânime, que lhes
sejam exigidas prestações suplementares até ao valor global de cem
mil euros.

3 — Depende da deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimento.

ARTIGO 5.º

1 — A administração e representação da sociedade, remunerada ou
não conforme for deliberado, fica afecta a um ou mais gerentes a
designar em assembleia geral.

2 — A remuneração da gerência poderá consistir total ou parcial-
mente nos lucros da sociedade.

3 — Ficam desde já designados gerentes os actuais sócios.
4 — Para obrigar a sociedade basta a intervenção de um só gerente.
5 — Em ampliação dos seus poderes normais, a gerência poderá:
a) Comprar e vender veículos automóveis;
b) Tomar de arrendamento quaisquer locais, bem como alterar ou

rescindir os respectivos contratos;
c) Celebrar contratos de locação; e
d) Confessar, desistir ou transigir em qualquer pleito, em juízo ou

em árbitros.
ARTIGO 6.º

A sociedade poderá .adquirir participações de outras sociedades, ainda
que com objecto diferente do seu, em sociedades reguladas por leis
especiais e em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 7.º

A cessão de quotas a estranhos carece do consentimento da socie-
dade, que preferirá em primeiro lugar, cabendo este direito, em segun-
do lugar, aos sócios não cedentes.

ARTIGO 8.º

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

a) Por acordo com o seu 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 for adjudicada a quem não seja sócio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio; e
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio 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 9.º

Os lucros líquidos, deduzidos da parte correspondente à reserva le-
gal, terão o destino que lhes for dado em assembleia geral.

Está conforme.

10 de Fevereiro de 2005. — A Ajudante Principal, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 2008507572

VEBIKA — REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 58 349/
20041223; identificação de pessoa colectiva n.º 507080840;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 2; números e
data das apresentações: 18 e 19/050204.
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Certifico que Vasco Miguel Moreira Lopes cessou funções de ge-
rente, em 2 de Fevereiro de 2005, por renúncia, tendo sido alterados
os artigos 3.º, n.º 1, e 6.º, que ficaram com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente realizado, é de cinco mil euros
e corresponde à soma de duas quotas: uma de quatro mil e quinhen-
tos mil euros, da sócia Lúcia Fernanda de Almeida, e outra de qui-
nhentos euros do sócio Hugo Alexandre de Almeida Fernandes.

ARTIGO 6.º

1 — A gerência da sociedade, sem caução e podendo não ser remu-
nerada, fica a cargo da sócia Lúcia Fernanda de Almeida, que se man-
tém nas funções de gerente.

2 — Para obrigar a sociedade é suficiente a assinatura de um gerente.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada foi de-
positado na pasta respectiva.

Está conforme.

10 de Fevereiro de 2005. — A Ajudante Principal, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 2008507599

CANTINHO AZUL — ARTIGOS TÊXTEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 58 427/
20050204; identificação de pessoa colectiva n.º 507239555; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 10/20050204.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que fica a
reger-se pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Cantinho Azul — Artigos Têx-
teis, L.da, e tem a sua sede na Rua de São Romão, 562, da freguesia de
Vermoim, do indicado concelho da Maia, e o seu início conta-se a
partir desta data.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio a retalho de têxteis e
vestuário interior e exterior para bebés, crianças e adultos e acessóri-
os; lingerie e malhas; têxteis e utilidades para o lar; bens pessoais e
domésticos; perfumes e produtos de higiene; marroquinaria e artigos
de viagem; representações; fabrico, reparação e restauro de artigos de
vestuário e têxteis do lar.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de dez mil
euros, dividido em duas quotas iguais do valor nominal de cinco mil
euros cada uma, pertencentes uma a cada um dos sócios Paula Ale-
xandra Fernandes Teixeira Carvalho e Paulo Sérgio Marinho de Car-
valho.

ARTIGO 4.º

1 — Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global correspondente a três vezes o capital
social.

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

ARTIGO 5.º

1 — A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme
for deliberado em assembleia geral, compete a todos os sócios que,
desde já, ficam nomeados gerentes.

2 — A gerência tem a faculdade de constituir mandatários ou pro-
curadores da sociedade para a prática de determinados actos ou cate-
gorias de actos.

3 — Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e con-
tratos, é suficiente a intervenção de qualquer um dos gerentes.

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

5 — Em ampliação dos seus poderes normais, poderá a gerência:
a) Exercer os poderes normais de administração responsabilizando

a sociedade em quaisquer actos, contratos, recibos de quitação, movi-
mentação de dinheiros e créditos;

b) Confessar, desistir e transigir em juízo;

c) Contratar e despedir pessoal;
d) Comprar ou vender, arrendar ou tomar de arrendamento, alugar

ou tomar de aluguer e celebrar contratos de locação financeira, rela-
tivamente a móveis, automóveis e imóveis; e

e) Tomar ou dar de trespasse estabelecimentos comerciais ou in-
dustriais.

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

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

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

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

obrigações sociais;
d) No caso de morte de sócio a quem não sucedam herdeiros 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 o respectivo titular deixar de comparecer ou de se fazer

representar nas assembleias gerais por mais de três vezes consecuti-
vas, salvo motivo devidamente justificado;

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

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

4 — Se, por falecimento de um sócio a respectiva quota não for
amortizada no prazo de noventa dias, a contar da data do falecimen-
to; os herdeiros deverão designar, de entre eles, um representante
comum.

ARTIGO 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.

ARTIGO 10.º

As assembleias gerais são convocadas por cartas registadas, dirigi-
das aos sócios, com a antecedência mínima de quinze dias, salvo se a
lei prescrever outros prazos e formalidades.

Conferida, está conforme.

10 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Gracinda Maria
Geraldes S. Monteiro. 2008498824

PAREDES

RUÃO & MOTA — SOCIEDADE DE TÉCNICOS OFICIAIS
DE CONTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 03315/
050209; identificação de pessoa colectiva n.º 507230272; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 20/050209.

Certifico que entre Diogo Nuno Bessa Ruão Pinto, solteiro, maior,
e Helena Maria Resende da Mota, solteira, maior, foi constituída a
sociedade em epígrafe, que se rege pelo teor do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Ruão & Mota — Sociedade de Técni-
cos Oficiais de Contas, L.da, e tem a sua sede na Rua do Calvário, 11,
1.º, escritório 1, freguesia de Castelões de Cepeda, concelho de Paredes.
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§ único. A gerência poderá transferir a sede para outro local den-
tro do mesmo concelho ou de concelhos limítrofes, bem como o
poderá criar sucursais, filiais ou outras formas de representação social
em território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste em actividades de contabilidade e consul-
tadoria fiscal.

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, são necessárias as assinaturas de dois geren-
tes.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme.

14 de Fevereiro de 2005. — A Ajudante Principal, Arminda
Nogueira Ribeiro Freire de Sousa. 2007772213

DIÁRIO DAS LETRAS — CENTRO DE ESTUDOS
E EXPLICAÇÕES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 03316/
050210; identificação de pessoa colectiva n.º 507243234; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 24/050210.

Certifico que Susana Maria Rodrigues Teixeira, casada com Vítor
Manuel Jesus Pinheiro, em comunhão de adquiridos, constituiu a so-
ciedade em epígrafe, que se rege pelo teor do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Diário das Letras — Centro de Estudos
e Explicações, Unipessoal, L.da, com sede na Rua do Dr. José Barbosa
Leão, 79, freguesia de Castelões de Cepeda, concelho de Paredes.

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

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste no centro de estudos e explicações; ocupa-
ção de tempos livres; formação profissional e não profissional, no-
meadamente nas áreas da música e informática.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme res-
pectiva decisão, será exercida pela sócia  ou por não sócios, ficando
aquela desde já nomeada gerente.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A sócia única fica desde já autorizada a fazer prestações suplemen-
tares de capital até ao montante global de dez vezes o capital social.

ARTIGO 7.º

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

Está conforme.

14 de Fevereiro de 2005. — A Ajudante Principal, Arminda
Nogueira Ribeiro Freire de Sousa. 2007772221

PORTO — 1.A SECÇÃO

FRANCISCO BIANCHI DE AGUIAR — CLÍNICA
PEDIÁTRICA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 13 384/20050201; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 8/20050201; pasta n.º 13 384.

Certifico que por escritura de 18 de Janeiro de 2005 foi constituída
a sociedade em epígrafe, cujo contrato se rege pelas cláusulas seguin-
tes:

No dia 18 de Janeiro do ano de 2005, no 1.º Cartório Notarial de
Vila Nova de  Gaia, perante mim Maria Lisete Carreira, ajudante
principal do Cartório em substituição legal da respectiva notária Rosa
Maria Maia de Sousa Marques, por esta se encontrar de licença de
maternidade, compareceu como outorgante o Dr. Francisco Manuel
de Miranda Guedes Bianchi de Aguiar (número de identificação fiscal
150789246, bilhete de identidade n.º 3697336, de 20 de Setembro de
2001, dos Serviços de Identificação Civil do Porto), natural da fre-
guesia de Ramalde, concelho do Porto, cidade onde reside na Rua de
Santos Pousada, 1313, 2.º, esquerdo, casado no regime da comunhão
de adquiridos com Maria Cristina Duarte Monteiro Soares Bianchi de
Aguiar.

Verifiquei a identidade da outorgante por exibição do bilhete de
identidade referido.

E por ele foi dito que:
Constitui uma sociedade comercial por quotas unipessoal limitada,

nos termos constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Francisco Bianchi de Aguiar — Clínica
Pediátrica, Unipessoal, L.da (número de identificação de pessoa co-
lectiva  P 507197992) e tem a sua sede na Rua de Sá da Bandeira,
658, 1.º, esquerdo, freguesia de Santo Ildefonso, concelho do Porto.

§ único. Por simples deliberação, a gerência poderá deslocar a sede
para outro local dentro do mesmo concelho ou para concelhos limí-
trofes e criar ou extinguir filiais, sucursais, agências, estabelecimentos
ou outras formas de representação, em qualquer ponto do País.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços de pedi-
atria.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros, subscrito pelo sócio único Francisco Manuel de Miranda
Guedes Bianchi de Aguiar.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for delibe-
rado em assembleia geral, fica afecta ao sócio único, Francisco Ma-
nuel de Miranda Guedes Bianchi de Aguiar, desde já nomeada gerente,
sendo suficiente a sua assinatura para obrigar a sociedade em todos os
seus actos e contratos.

ARTIGO 5.º

O sócio poderá celebrar negócios com a sociedade desde que sir-
vam a prossecução do objecto social.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital de outras sociedades, nos ternos permitidos
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por lei, mesmo que o objecto desses agrupamentos ou empresas não
coincida no todo ou em parte com aquele que a sociedade está a exer-
cer.

Está conforme.

14 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Sampaio Coelho. 2009311337

BEATRIZ TEIXEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 13 385/20050201; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 9/20050201; pasta n.º 13 385.

Certifico que por escritura de 21 de Dezembro de 2004 foi consti-
tuída a sociedade em epígrafe, cujo contrato se rege pelas cláusulas
seguintes:

No dia 21 de Dezembro de 2004, no 3.º Cartório Notarial do Por-
to, perante mim Fernando Luís Cabral de Lacerda Nunes, notário do
Cartório, compareceram como outorgantes:

1.º Luís António Moreira Nogueira (número de identificação fiscal
115519920, bilhete de identidade n.º 2739312, de 10 de Setembro de
2003, Braga), casado com a segunda outorgante, sob o regime da
comunhão de adquiridos, natural da freguesia de Calvelo, do concelho
de Ponte de Lima, e residente na Avenida do Conselho da Europa, 9,
2.º, habitação 2.6, freguesia de Ramalde, da cidade do Porto; e

2.º Beatriz Maria Pimenta Lopes Teixeira Nogueira (número de
identificação fiscal 115519912, bilhete de identidade n.º 1657191, de
20 de Agosto de 2003, Braga), natural da freguesia de Palmeira, do
concelho de Braga, casada com o primeiro outorgante e com ele re-
sidente.

Verifiquei a identidade dos outorgantes pelos bilhetes de identidade.
E declaram:
Que, constituem entre si, uma sociedade comercial por quotas, nos

termos constantes dos artigos seguintes:

1.º

1 — A sociedade tem a firma Beatriz Teixeira, L.da, e a sua sede é
na Avenida do Conselho da Europa, 9, 2.º, habitação 2.6, da freguesia
de Ramalde, da cidade do Porto.

2 — Por simples deliberação da gerência poderá a sede ser transfe-
rida para qualquer outro local do concelho em que se situa, e seus
limítrofes, bem como estabelecer filiais, sucursais ou agências, sem
prévia autorização da assembleia geral.

2.º

O seu objecto consiste no serviço de anestesia.

3.º

1 — O capital social, inteiramente liberado, em dinheiro, é de cin-
co mil euros e corresponde à soma de duas quotas, sendo de dois mil
e quinhentos euros a quota pertencente a cada um dos sócios Luís
António Moreira Nogueira e Beatriz Maria Pimenta Lopes Teixeira
Nogueira.

2 — Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos que ela
carecer nas condições de juro e reembolso acordados em assembleia
geral, bem como prestações suplementares até ao décuplo do mesmo
capital, repartidas proporcionalmente por todos os sócios em função
das suas quotas.

4.º

1 — A sociedade é administrada e representada por um ou mais
gerentes que podem ser escolhidos de entre estranhos à sociedade, que
poderão ser eleitos por deliberação dos sócios.

2 — Ficam desde já designados gerentes os sócios fundadores.
3 — Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contratos

é suficiente a assinatura de um gerente.
4 — Compreendem-se nos poderes de gerência:
a) Comprar e vender veículos automóveis de e para a sociedade;
b) Celebrar quaisquer contratos de locação financeira;
c) Dar ou aceitar de arrendamento quaisquer locais para a socieda-

de, bem como dar e aceitar de trespasse quaisquer estabelecimentos
comerciais.

5.º

A divisão ou cessão de quotas entre sócios é livre, mas a favor de
quem não seja titular depende da autorização da sociedade. Nas ces-
sões a estranhos a sociedade em primeiro lugar, e os sócios não ce-
dentes em segundo, terão o direito de preferência.

6.º

A sociedade tem direito de proceder à amortização de quotas nos
seguintes casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Sendo a quota arrolada, arrestada, penhorada ou por outra for-

ma retirada da livre disponibilidade do seu titular; e
c) Insolvência ou falência do seu titular.

Está conforme.

14 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Sampaio Coelho. 2009311329

CHIOCCIOLA — COMÉRCIO DE VESTUÁRIO,
CALÇADO E ACESSÓRIOS DE MODA INFANTIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 13 399/20050210; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 1/20050210; pasta n.º 13 399.

Certifico que, por escritura de 14 de Janeiro de 2005, foi constitu-
ída a sociedade em epígrafe, cujo contrato se rege pelas cláusulas se-
guintes:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Chiocciola — Comércio de Vestuá-
rio, Calçado e Acessórios de Moda Infantil, L.da, e tem a sua sede na
Avenida de Fernão de Magalhães, 1894-1900, freguesia de Campa-
nhã, concelho do Porto.

2 — Por simples deliberação da assembleia geral, a sociedade pode-
rá deslocar a sua sede dentro do mesmo concelho ou para concelhos
limítrofes.

ARTIGO 2.º

O objecte da sociedade consiste no comércio de vestuário, calçado
e acessórios de moda infantil.

ARTIGO 3.º

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 uma das sócias Sandra Maria de Sousa
Baltazar Caipira Nunes e Sónia Raquel de Sousa Baltazar Caipira
Amorim.

ARTIGO 4.º

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

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

3 — Fica expressamente vedado à gerência ou mandatários da socie-
dade obrigar esta em quaisquer negócios ou contratos estranhos ao seu
fim social, designadamente avales, subfianças, fianças e actos semelhantes.

4 — Os gerentes ficam desde já autorizados a:
a) Comprar, trocar e vender viaturas automóveis;
b) Tomar de arrendamento ou de trespasse quaisquer locais, bem

como alterar ou rescindir os respectivos contratos;
d) Celebrar quaisquer contratos de locação financeira;
e) Confessar, desistir ou transigir em juízo.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas, total ou parcial, gratuita ou onerosa, a favor
de outro sócio, é livremente permitida, mas a favor de estranhos à
sociedade, carece do consentimento prévio desta, à qual é reservado
o direito de preferência, bem como aos demais sócios, a quem é de-
ferido aquele direito se a sociedade dele não quiser usar.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá amortizar quotas:
a) Por acordo com o respectivo titular, caso em que poderá a

amortização ser parcial;
b) No caso de a quota ser objecto de penhora, arresto ou qualquer

outra medida judicial que implique a sua apreensão e ou virtual aliena-
ção compulsiva;

c) No caso de falecimento, interdição, inabilitação, dissolução, fa-
lência ou insolvência do sócio titular;

d) No caso de divórcio ou separação judicial do sócio, tendo a res-
pectiva quota ou quotas sido adjudicadas ao respectivo cônjuge.

e) No caso de algum sócio utilizar para fins estranhos à sociedade
e com prejuízo desta ou de algum sócio as informações que tiver obtido
através do direito de informação que lhe assiste;
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f) Quando o sócio tenha cometido qualquer irregularidade ou tenha
prejudicado a sociedade no seu bom nome, crédito ou interesse.

Está conforme.

18 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Sampaio Coelho. 2009311515

EXPOSHOP — COMÉRCIO DE MOBILIÁRIO
E EXPOSITORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 13 398/20050209; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 19/20050209; pasta n.º 13 398.

Certifico que, por escritura de 9 de Fevereiro de 2005, entre Luís
Miguel de Sousa Campos, Alberto Rosa de Oliveira, Camilo Manuel
Alves Moreira e João Carlos Simões Rosa, foi constituída a sociedade
em epígrafe, cujo contrato se rege pelas cláusulas seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação EXPOSHOP — Comércio de
Mobiliário e Expositores, L.da, e tem a sua sede e principal estabele-
cimento na cidade do Porto, na Rua de Santa Catarina, 1270, fregue-
sia de Bonfim, concelho do Porto.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste: montagem, reparação e comercialização
de todo o tipo de expositores, estantes e mobiliário; montagem de
trabalhos de carpintaria e caixilharia.

ARTIGO 3.º

Por simples deliberação da gerência pode a sede ser deslocada, den-
tro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e serem criadas
sucursais, filiais, agências ou outra forma de representação, no terri-
tório nacional ou estrangeiro.

ARTIGO 4.º

O capital social realizado em dinheiro é de cinco mil euros e cor-
respondente à soma de quatro quotas iguais no valor nominal de mil
duzentos e cinquenta euros, cada uma, pertencendo cada uma delas a
cada um dos sócios.

§ único. Poderão aos sócios ser exigidas prestações suplementares
de capital até ao montante de cinquenta mil euros, restituídas quando
julgadas dispensáveis sendo o reembolso feito pela forma e nas datas
fixadas pela assembleia geral.

ARTIGO 5.º

Os sócios poderão fazer suprimentos à sociedade sendo fixado em
assembleia geral os juros que vencem e as condições do reembolso.

ARTIGO 6.º

É proibido aos gerentes usar a denominação social em actos estra-
nhos aos negócios sociais sob pena de a indemnizar em dobro pelos
prejuízos causados, podendo a assembleia geral decidir a amortização
da respectiva quota deduzindo a indemnização no valor porque a
amortização for feita tendo em conta o último balanço ou balanço
especial para o efeito.

ARTIGO 7.º

A gerência e representação activa e passiva da sociedade dispensa-
da de caução e com direito a remuneração fixada em assembleia geral
fica a cargo de todos os sócios desde já nomeados gerentes.

§ 1.º Para administrar, representar e obrigar a sociedade em qual-
quer acto é necessária a assinatura conjunta de dois gerentes, sendo
uma delas, obrigatoriamente, a do gerente Luís Miguel de Sousa Cam-
pos.

§ 2.º Qualquer dos gerentes pode fazer-se representar no exercício
do seu cargo por outro gerente, para determinados negócios ou espé-
cie de negócios vinculando o gerente delegado a sociedade se a dele-
gação lhe atribuir expressamente tal poder por meio de procuração,
tendo a gerência a faculdade de nomear mandatário ou procurador da
sociedade para a prática de determinados actos ou categoria de actos.

ARTIGO 8.º

São livremente permitidas a divisão e cessão total ou parcial de
quotas a título gratuito ou oneroso e em nua propriedade ou em propri-

edade plena entre os sócios, entre os cônjuges, descendentes e ascen-
dentes dos sócios cedentes, carecendo de autorização escrita da soci-
edade noutros casos, reservando-se para a sociedade, em primeiro lugar
desde que satisfaça os requisitos legais para tanto necessários e para
qualquer sócio não cedente, em segundo lugar, o direito de preferên-
cia em qualquer cessão de quota feita contra o aqui disposto.

§ 1.º Quando qualquer um dos sócios pretender vender a sua quota,
cinquenta por cento desta será paga no acto de escritura de cessão de
quota e os outros cinquenta por cento em três anos a contar da data
em que aquela escritura se realizar.

§ 2.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 9.º

Fica proibido a qualquer sócio ou gerente envolver de alguma for-
ma a sociedade em actos ou contratos estranhos ou contrários ao
objecto social tais como fianças, abonações ou responsabilidades se-
melhantes o que, a acontecer, será ineficaz pára a sociedade e da res-
ponsabilidades única e pessoal do interveniente, que ainda fica obriga-
do a indemnizar a sociedade por qualquer prejuízo que com isso lhe
cause.

§ 1.º Todos os produtos que sejam do exclusivo fabrico da firma
EXPOLUSO — Indústria de Móveis e Expositores, L.da, têm de ser
comprados na sede desta, exceptuando-se os produtos que não fabri-
ca.

§ 2.º: Toda a contabilidade, incluindo o pagamento e inerentes
encargos fiscais da firma identificada no artigo 1.º deste pacto social,
será efectuada na sede da empresa EXPOLUSO — Indústria de Mó-
veis e Expositores, L.da

ARTIGO 10.º

A sociedade não se dissolve no caso de morte, interdição ou inabi-
litação de um ou mais sócios, continuando na primeira hipótese com
os restantes sócios e os sucessores do sócio falecido, devendo estes,
ou os seus legais representantes se houver mais do que um, designar
no prazo de 30 dias a contar do decesso em carta dirigida à sociedade
por eles subscrita e contendo as assinaturas reconhecidas quem de entre
eles enquanto a herança se mantiver indivisa, representará a quota
junto da sociedade em todas as assembleias gerais, qualquer que seja o
seu objecto e ordem de trabalhos.

§ único. Se todos os herdeiros forem menores e único o seu legal
representante será este, que enquanto forem menores, representará a
quota.

ARTIGO 11.º

A sociedade poderá deliberar a amortização de qualquer das quotas
nos seguintes casos:

a) Quando tenha sido arrestada, penhorada ou arrolada;
b) Quando seja decretada a falência ou insolvência do seu titular;
c) Quando um sócio por si ou por interposta pessoa, explorar em

nome individual ou participar em sociedade que explore actividade de
produção ou comercialização de artigos ou produtos idênticos ou si-
milares aos que a sociedade produz ou comercializa, excepto com a
empresa EXPOLUSO — Indústria de Móveis e Expositores, L.da;

d) Quando um sócio que preste serviços à sociedade, quer como
gerente, quer como trabalhador a abandone sem causa justificativa para
ir trabalhar como empregado ou sócio e gerente noutra empresa ou
para criar ou participar em outra empresa;

e) Quando um sócio se recuse injustificadamente a prestar o seu
aval à sociedade em letras e livranças por ela subscritas desde que tal
aval seja exigido para ser aprovada operação bancária de interesse
para a sociedade.

ARTIGO 12.º

Os lucros líquidos apurados no balanço anual, depois de aprovado
este e após 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 daí resulte a não distribuição de quaisquer
lucros do exercício.

ARTIGO 13.º

As assembleias gerais, não reunindo espontaneamente todos os
sócios ou não impondo a lei outras formalidades ou maiores prazos
serão sempre convocadas por carta registada com aviso de recepção
com antecedência mínima de 15 dias.

Está conforme.

17 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Sampaio Coelho. 2009311485
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CRAVO & CARDOSO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 13 397/20050207; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 6/20050207; pasta n.º 13 397.

Certifico que, por escritura de 1 de Fevereiro de 2005, foi consti-
tuída a sociedade em epígrafe, cujo contrato se rege pelas cláusulas
seguintes:

No dia 1 de Fevereiro de 2005, no Cartório Notarial do Centro de
Formalidades das Empresas do Porto, perante mim licenciado Rui
Jorge Pereira Mendes, notário deste Cartório, compareceram como
outorgantes:

1.º Gaspar de Gouveia Cravo, viúvo, natural da freguesia e conce-
lho de Armamar, residente na Praceta de Afonso Pinto Magalhães,
289, 1.º, esquerdo, na cidade do Porto, titular do bilhete de identidade
n.º 3427702, emitido pelos Serviços de Identificação Civil do Porto,
em 21 de Agosto de 1998, contribuinte fiscal n.º 108827895;

2.º Jorge Manuel Lopes Cardoso, casado no regime de comunhão
de adquiridos com Mónica Isabel da Silva Sousa Cardoso, natural da
freguesia de Miragaia, na cidade do Porto, residente na Rua do Capi-
tão Salgueiro Maia, 302, 9.º, esquerdo, freguesia de Vilar de Andori-
nho, concelho de Vila Nova de Gaia, titular do bilhete de identidade
n.º 9039999, emitido pelos Serviços de Identificação Civil de Lisboa,
em 24 de Abril de 2002, contribuinte fiscal n.º 198352280.

Verifiquei a identidade dos outorgantes por exibição dos aludidos
documentos de identificação.

Declararam os outorgantes:
Que constituem entre si uma sociedade comercial por quotas, que

vai reger-se nos termos e condições constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Cravo & Cardoso, L.da, com sede na
Rua do Amial, 1058, freguesia de Paranhos, concelho do Porto.

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

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste no comércio de produtos alimentares e
bebidas.

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 nominal
de três mil setecentos e cinquenta euros, pertencente ao sócio Gaspar
de Gouveia Cravo, e uma do valor nominal de mil duzentos e cin-
quenta euros, pertencente ao sócio Jorge Manuel Lopes Cardoso.

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

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

ARTIGO 4.º

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

2 — Para validamente representar e obrigar a sociedade em todos
os seus actos e contratos, são necessárias as assinaturas de dois geren-
tes, bastando uma para actos de mero expediente.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

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

Declararam ainda os outorgantes que a gerência fica desde já auto-
rizada a levantar o capital social depositado, a fim de custear as des-
pesas de constituição e registo da sociedade, aquisição de equipamen-
to e instalação da sede social, e adquirir para esta quaisquer bens móveis,
imóveis ou direitos, mesmo antes do registo definitivo, assumindo a
sociedade todos os actos praticados pela gerência nesse período, logo
que definitivamente matriculada.

Adverti os outorgantes da obrigação de requererem o registo deste
acto no prazo de três meses a contar de hoje.

Está conforme.

17 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Sampaio Coelho. 2009311477

ARTEMISA — TRANSPORTES E LOGÍSTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 13 383/20050131; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 11/20050131; pasta n.º 13 383.

Certifico que, por escritura de 6 de Janeiro de 2005, foi constituída
a sociedade em epígrafe, cujo contrato se rege pelas cláusulas seguin-
tes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Artemisa — Transportes e Logís-
tica, L.da

ARTIGO 2.º

A sua sede estabelece-se na freguesia do Bonfim, concelho do Por-
to, à Rua do Bonfim, 93, 2.º, direito.

§ único. A sociedade poderá estabelecer filiais, sucursais ou agên-
cias onde e quando o julgar conveniente.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem como objecto a actividade de transportes rodo-
viários de mercadorias por conta de outrem, aluguer de veículos ligei-
ros e pesados de mercadorias sem condutor; logística, bem como o
comercio de cereais, comercio de sementes, comércio de adubos e co-
mercio e rações.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de sessen-
ta mil euros, respeitante à soma de três quotas iguais do valor nomi-
nal de vinte mil euros cada uma, pertencentes uma a cada um dos
sócios Manuel José Cosme Patrocínio, Augustín Cosme Patrocínio e
Augusto Cosme Patrocínio.

ARTIGO 5.º

Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que ela ca-
recer nas condições de juro e reembolso acordados em assembleia geral
bem como prestações suplementares de capital até ao quíntuplo do
mesmo, repartidas proporcionalmente por todos os sócios em função
das suas quotas.

ARTIGO 6.º

1 — A gerência da sociedade e a sua representação em juízo e fora
dele será exercida por um ou mais gerentes, que poderão ser escolhi-
dos entre estranhos à sociedade e que serão eleitos em assembleia geral,
e serão remunerados ou não conforme vier a ser deliberado em as-
sembleia geral.

2 — Que ficam desde já nomeados gerentes os sócios Manuel José
Cosme Patrocínio, Augustín Cosme Patrocínio e Augusto Cosme
Patrocínio.

§ único. Para validamente representar e obrigar a sociedade em todos
os seus actos e contratos é suficiente a assinatura de qualquer um dos
gerentes.

Está conforme.

14 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Sampaio Coelho. 2009311302

A. FARIA RÊGO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 13 356/20050114; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 10/20050114; pasta n.º 13 356.
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Certifico que, por escritura de 11 de Janeiro de 2005, foi constitu-
ída a sociedade em epígrafe, cujo contrato se rege pelas cláusulas se-
guintes:

No dia 11 de Janeiro de 2005, no Cartório Notaria1 do Centro de
Formalidades das Empresas do Porto, perante mim licenciado Rui
Jorge Pereira Mendes, notário deste Cartório, compareceu como ou-
torgante: Adosinda da Conceição Antunes de Faria Rêgo, viúva, natu-
ral da freguesia e concelho de Torre de Moncorvo, residente na Rua
de Coelho Neto, 34, 2.º, na cidade do Porto, contribuinte fiscal
n.º 107258390.

Verifiquei a identidade da outorgante por declaração das abonado-
ras adiante mencionadas.

Declarou a outorgante:
Que, pela presente escritura, constitui uma sociedade unipessoal por

quotas, que vai reger-se nos termos e condições constantes dos arti-
gos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma A. Faria Rêgo, Unipessoal, L.da, com
sede na Rua da Infanta D. Maria, 55, 1.º, direito, freguesia de Cedo-
feita, concelho do Porto.

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

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste em actividades de publicidade, marketing,
promoção, distribuição, divulgação de informação; comercialização,
representação e agente do comércio por grosso de uma grande vari-
edade de produtos, nomeadamente produtos diversos na área da saú-
de, perfumaria e higiene pessoal; organização, promoção e realização
de eventos.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme res-
pectiva decisão, será exercida pela sócia ou por não sócios, ficando
aquela desde já nomeada gerente.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A sócia única fica desde já autorizada a fazer prestações suplemen-
tares de capital até ao montante global de 10 vezes o capital social.

ARTIGO 7.º

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

Está conforme.

26 de Janeiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Sampaio Coelho. 2009311140

COFINA, SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 6489/980406; identificação de pessoa colectiva n.º 502293225;
inscrição n.º 29; número e data da apresentação: 3/20010727; pas-
ta n.º 6489.

Certifico, relativamente à sociedade em epígrafe, o seguinte:

Rectificação

Rectifica-se a publicação do Diário da República, 3.ª série, n.º 260,
de 9 de Novembro de 2001, no sentido de que foi alterado o n.º 2 do
artigo 10.º do respectivo contrato de sociedade, cuja redacção é do
seguinte teor:

ARTIGO 10.º

1 — A assembleia geral é constituída por todos os accionistas com
direito a voto correspondendo um voto a cada mil acções.

2 — Tem direito a voto o accionista titular de, pelo menos,
1000 acções registada ou depositadas em seu nome em sistema cen-
tralizado de valores mobiliários.

3 — As inscrições, averbamentos e depósitos referidos no número
anterior deverão mostrar-se efectuados com a antecedência mínima
de 15 dias relativamente à data para que a reunião da assembleia geral
foi convocada.

4 — Os accionistas com direito a voto poderão fazer-se represen-
tar por outro accionista, por cônjuge, ascendente ou descendente, ou
por qualquer membro do conselho de administração; os accionistas
pessoas colectivas serão representados por quem designarem para o
efeito.

5 — As representações previstas no número anterior devem ser
comunicadas ao presidente da mesa da assembleia geral, por carta
entregue na sede social, até às 17 horas do 5.º dia anterior ao dia
designado para a reunião.

6 — Os accionistas que não forem titulares de um número mínimo
de acções necessário para que tenham direito de voto, poderão agru-
par-se por forma a perfazer esse número, devendo designar um só
deles que a todos represente na assembleia geral.

7 — Os accionistas sem direito de voto e os obrigacionistas não
poderão participar na assembleia geral.

8 — Os accionistas não poderão votar por correspondência, salvo
nos casos em que disposição legal autorizar imperativamente essa
forma de voto.

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

Está conforme.

12 de Dezembro de 2001. — A Primeira-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 3000022223

CARSTUFF — ARTIGOS PARA CARROÇARIAS
E ESTOFOS, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 13 358/20050117; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 19/20050117; pasta n.º 13 358.

Certifico que, por escritura de 5 de Janeiro de 2005, foi constituída
a sociedade em epígrafe, cujo contrato se rege pelas cláusulas seguin-
tes:

No dia 5 de Janeiro do ano 2005, no 1.º Cartório Notarial de Vila
do Conde, perante mim licenciada Maria de Lurdes Dias Oliveira
Ramos, notária do mesmo Cartório, compareceu como outorgante
Paulo Eurico de Jesus Santos, número de identificação fiscal
163024570, divorciado, residente na Rua da Igreja da Areosa, 54, 2.º,
direito, frente, da freguesia de Paranhos, do concelho do Porto, e
natural da freguesia de Rio Tinto, do concelho de Gondomar, titular
do bilhete de identidade n.º 3968552, emitido em 17 de Abril de 2002,
no Porto.

Verifiquei a identidade do outorgante por exibição do seu referido
bilhete de identidade.

O outorgante declarou:
Que pela presente escritura constitui uma sociedade comercial por

quotas unipessoal, a qual se regerá pelos termos constantes do seguin-
te contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a denominação CARSTUFF — Artigos para
Carroçarias e Estofos, Sociedade Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na
Rua da Igreja da Areosa, 54, 2.º, direito, frente, freguesia de Para-
nhos, concelho do Porto.

2 — A gerência da sociedade poderá livremente dentro do mesmo
concelho ou para concelhos limítrofes, bem como abrir ou encerrar
filiais ou quaisquer outras dependências ou formas de representação
em qualquer parte do território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste no comércio de artigos para carroçarias
de automóveis e outros.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros, representado por uma quota de igual valor nominal de que
é titular o único sócio Paulo Eurico de Jesus Santos.

2 — Poderão ser exigidas ao sócio prestações suplementares até
ao valor de cem mil euros.
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ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme deli-
berado em assembleia geral, compete ao sócio único.

2 — Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos é
suficiente a intervenção do referido 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

O sócio único fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do objecto
social, devendo tais negócios ou actos jurídicos constarem de docu-
mento escrito.

Está conforme.

26 de Janeiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Sampaio Coelho. 2009311159

BRIGHT LAND — INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 13 351/20050112; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 9/20050112; pasta n.º 13 351.

Certifico que, por escritura de 21 de Dezembro de 2004, foi cons-
tituída a sociedade em epígrafe, cujo contrato se rege pelas cláusulas
seguintes:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma de Bright Land — Investimentos
Imobiliários, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Avenida da Boavista, 3477,
sala 501, freguesia de Aldoar, concelho do Porto.

3 — Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser desloca.
a para qualquer outro local, dentro do mesmo concelho ou para con-
celho limítrofe, e serem criadas sucursais, filiais, agências ou outras
formas locais de representação, no território nacional ou no estran-
geiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em:
1 — Compra e venda de bens imobiliários, revenda dos adquiridos

para esse fim, assim como construção para venda e promoção imo-
biliária.

2 — A sociedade poderá adquirir participações no capital de outras
sociedades independentemente do objecto destas, desde que tal se mostre
adequado ao interesse social.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social é de cinco mil euros, integralmente realizado
em dinheiro, dividido em duas quotas, uma com o valor nominal de
quatro mil e novecentos euros, pertencente à sócia Bright Land —
Investimentos Financeiros e Projectos de Engenharia, S. A., e a ou-
tra de valor nominal de cem euros, pertencente ao sócio André Gil
Hachem Marques.

2 — Mediante deliberação da assembleia geral, poderão ser exigi-
das aos sócios prestações suplementares ao capital até ao montante
global igual ao capital social.

3 — Mediante deliberação e termos definidos em assembleia geral,
poderão os sócios ser chamados a prestar suprimentos à sociedade.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
deliberação da assembleia geral, compete ao sócio André Gil Hachem
Marques.

2 — A sociedade vincula-se pela intervenção individual do geren-
te.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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; 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 notas,
destinadas a serem alienadas a um ou a alguns 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.

Está conforme.

21 de Janeiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Sampaio Coelho. 2009311108

PORTO — 2.A SECÇÃO

SAGILAB — LABORATÓRIO DE ANÁLISES
TÉCNICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 54 865; identificação de pessoa colectiva n.º 504486799; ins-
crição n.º 12; número e data da apresentação: 23/050120; pasta
n.º 20 988.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de alteração do contrato e aumento de capital, cujo arti-
go 3.º passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e outros va-
lores constantes da respectiva escrita, é de cento e oitenta e nove
mil novecentos e dez euros e oitenta cêntimos e corresponde à soma
das seis seguintes quotas:

Três quotas no valor nominal de quarenta e seis mil e quinhentos
euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios Mário da Silva
Coelho, António Manuel Machado da Silva Costa e Isabel Cristina
Marques Ferreira Silva Rosas; e

Três quotas do valor de dezasseis mil oitocentos e três euros e
sessenta cêntimos cada, da própria SAGILAB — Laboratório de Aná-
lises Técnicas, L.da

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

Está conforme.

2 de Fevereiro de 2005. — O Segundo-Ajudante, José Francisco
Ponte Chora. 2009297342

PORTCONTRAT — PROMOÇÕES IMOBILIÁRIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 55 300; identificação de pessoa colectiva n.º 504790490; ins-
crição n.º 5; número e data da apresentação: 12/041230; pasta
n.º 22 559.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de alteração do contrato cujos artigos passam a ter a seguin-
te redacção:

ARTIGO 2.º

§ único. A sociedade poderá adquirir e alienar participações em
sociedades, de direito nacional ou estrangeiro, com objecto igual ou
diferente do seu.



DIÁRIO DA REPÚBLICA — III SÉRIE N.º 86 — 4 de Maio de 20059544-(56)

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros e encontra-se dividido em quatro quotas, sendo uma do valor
nominal de mil novecentos e noventa e cinco euros e dezanove cên-
timos, outra do valor nominal de quinhentos e dez euros e oitenta e
dois cêntimos e outra do valor nominal de mil novecentos e noventa
e três euros e noventa e nove cêntimos, pertencentes à sócia MA-
PROAR — SGPS, L.da, e uma quota do valor nominal de quinhentos
euros pertencente à sócia SINERPAL, S. L.

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

Está conforme.

21 de Janeiro de 2005. — O Segundo-Ajudante, José Francisco
Ponte Chora. 2009297067

HEITOR DE MELO — CATERING, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 59 212; identificação de pessoa colectiva n.º 506292592; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 26/050117; pasta
n.º 28 264.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de contrato de sociedade com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Heitor de Melo — Catering, L.da,
e tem a sua sede na Rua do Engenheiro Ferreira Dias, 936, da fregue-
sia de Ramalde, concelho do Porto.

2 — Por simples deliberação da gerência a sede social poderá ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes,
bem como criar sucursais, agências, delegações ou outras formas de
representação social em território nacional ou estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem como objecto o fornecimento de refeições ao
domicilio (catering).

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros, dividido em duas quotas, sendo uma quota do valor nomi-
nal de quatro mil e quinhentos euros, pertencente ao sócio Heitor
Joaquim Martins Teixeira de Melo, e outra quota do valor nominal
de quinhentos euros, pertencente ao sócio Luís Miguel Lopes Teixei-
ra da Rocha.

ARTIGO 4.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capi-
tal, até ao valor global de vinte e cinco mil euros, na proporção das
respectivas quotas e desde que assim seja deliberado em assembleia
geral.

ARTIGO 5.º

A divisão e cessão total ou parcial de quotas, é livremente permi-
tida entre sócios, mas a favor de estranhos carece do consentimento
da sociedade, a qual fica em primeiro lugar e os sócios não cedentes
a seguir, com o direito de preferência.

ARTIGO 6.º

1 — A gerência da sociedade, dispensada de caução e remunerada
ou não, conforme for deliberado em assembleia geral, fica afecta ao
sócio Heitor Joaquim Teixeira de Melo, que desde já é designado ge-
rente.

2 — Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos é
suficiente a assinatura do gerente ora nomeado.

3 — Em ampliação dos poderes normais a gerência poderá com-
prar e vender móveis e imóveis e veículos automóveis, assim como
dar ou tomar de arrendamento, adquirir ou trespassar quaisquer locais
ou estabelecimentos ou celebrar quaisquer contratos de locação finan-
ceira.

4 — A remuneração da gerência poderá consistir, total ou parcial-
mente, em participação dos lucros da sociedade.

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.

ARTIGO 8.º

Em caso de morte, interdição ou inabilitação de qualquer sócio, a
sociedade continuará com os sobrevivos e capazes ou com o repre-
sentante legal do interdito ou inabilitado, devendo os herdeiros da-
quele nomear um de entre eles que a todos represente enquanto a quota
se mantiver em comunhão hereditária.

ARTIGO 9.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota ou adquiri-la para si,
ou fazê-la adquirir por terceiros, sem o consentimento do titular, nos
seguintes casos:

a) Insolvência, falência ou dissolução do sócio titular;
b) Arresto, arrolamento ou penhora da quota;
c) Venda ou adjudicação judiciais;
d) Se, em partilha decorrente de divorcio ou separação judicial de

bens, a quota for adjudicada a quem dela não é titular.
2 — A amortização será realizada pelo valor da quota determinado

pelo último balanço aprovado.

ARTIGO 10.º

As assembleias gerais serão convocadas por carta registada, dirigi-
das aos sócios, com aviso de recepção expedida, com a antecedência
mínima de 15 dias, salvo se a lei prescrever outros prazos ou forma-
lidades.

Está conforme.

25 de Janeiro de 2005. — O Segundo-Ajudante, José Francisco
Ponte Chora. 2009297156

PSINVICTA — PSICOLOGIA E FORMAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 59 253; identificação de pessoa colectiva n.º 507084810; ins-
crição n.º 01; número e data da apresentação: 09/050131; pasta
n.º 28 313.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de contrato de sociedade, cujo teor integral é o seguinte:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma PSINVICTA — Psicologia e For-
mação, L.da, e tem a sua sede na Rua de Faria Guimarães, 151, 2.º,
freguesia de Santo Ildefonso, concelho do Porto.

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 estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na actividade de psicologia, exames psico-
técnicos, selecção e recrutamento de pessoal, orientação vocacional,
formação, pediatria, apoio às dificuldades de aprendizagem e outras
áreas médicas.

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, pertencentes uma a cada uma das
sócias Alice Maria Abreu Otero e Bárbara Lisa de Azevedo Ferreira
Dias Carneiro.

ARTIGO 4.º

A cessão de quotas a favor de estranhos dependente do consenti-
mento da sociedade.

ARTIGO 5.º

1 — A gerência da sociedade, remunerada ou não, compete a um
ou mais gerentes, conforme for deliberado em assembleia geral.

2 — Porém, ficam, desde já designadas gerentes ambas as sócias
Alice Maria Abreu Otero e Bárbara Lisa de Azevedo Ferreira Dias
Carneiro.

3 — A sociedade fica obrigada em todos os seus actos e contratos
com a intervenção de dois gerentes.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementares de
capital até ao montante global de cinquenta mil euros, desde que a
chamada seja deliberada por unanimidade de votos representativos de
todo o capital social.
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ARTIGO 7.º

A sociedade poderá adquirir participações em sociedades com ob-
jecto diferente do seu, em sociedades reguladas por leis especiais ou
em agrupamentos complementares de empresas.

Está conforme.

14 de Fevereiro de 2005. — O Conservador, João Alexandre T.
Oliveira. 2004418508

LF 3I — IMOBILIÁRIA E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 59 252; identificação de pessoa colectiva n.º 507194810; ins-
crição n.º 01; número e data da apresentação: 04/050131; pasta
n.º 28 312.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de contrato de sociedade, cujo teor integral é o seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma LF 3I — Imobiliária e Serviços, L.da

ARTIGO 2.º

1 — A sua sede é na Rua de Marta Mesquita da Câmara, 124, B1,
4.º, direito, da freguesia de Foz do Douro, concelho do Porto.

2 — A gerência da sociedade poderá deslocar a sede social dentro
do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes, bem como criar
filiais, sucursais ou outras formas de representação social.

ARTIGO 3.º

O seu objecto consiste em actividade de compra e venda de bens
imobiliários; construção de edifícios; comércio por grosso de madei-
ra, materiais de construção e equipamentos.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros e corresponde à soma de três quotas, sendo uma do valor de
dois mil e quinhentos euros, pertencente ao sócio José Carlos Fer-
nandes Limpo de Faria, e duas iguais de mil duzentos e cinquenta euros
cada uma, pertencentes uma a cada um dos sócios Gilberto dos Anjos
Rocha e Luís Agostinho Ribeiro Machado.

ARTIGO 5.º

1 — A gerência da sociedade e remunerada ou não, é exercida por
um sócio conforme for deliberado na mesma assembleia geral.

2 — A sociedade vincula-se com a intervenção de um gerente.
3 — Em ampliação dos poderes normais de gerência os gerentes

poderão:
a) Tomar de arrendamento quaisquer locais, bem como alterar ou

rescindir os respectivos contratos;
b) Comprar, vender ou permutar quaisquer bens móveis ou imó-

veis.
ARTIGO 6.º

Os sócios poderão deliberar por acordo unânime que lhes sejam
exigidas prestações suplementares de capital até ao montante global
de vinte e cinco mil euros.

ARTIGO 7.º

1 — É livre a cessão de quotas entre os sócios.
2 — A cessão a estranhos depende do consentimento da sociedade,

à qual é atribuído o direito de preferência, em primeiro lugar, e aos
sócios não cedentes em segundo.

ARTIGO 8.º

1 — As assembleias gerais, quando a lei não exigir outras formali-
dades, serão convocadas por cartas registadas, dirigidas aos sócios com
15 dias de antecedência.

2 — A assembleia geral deliberará sobre o destino a dar aos lucros
sociais, depois de retirado o montante para o fundo de reserva legal.

ARTIGO 9.º

A gerência fica autorizada a partir desta data a celebrar quaisquer
negócios jurídicos por conta da sociedade no âmbito do respectivo
objecto.

Está conforme.

11 de Fevereiro de 2005. — O Conservador, João Alexandre T.
Oliveira. 2009288874

LOMBA & LOMBA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 59 126; identificação de pessoa colectiva n.º 507165861; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 12/041124; pasta
n.º 28 167.

Certifico que pela escritura lavrada em 18 de Novembro de 2004,
no Cartório Notarial do Centro de Formalidades das Empresas de Braga,
foi constituída entre Hugo Ricardo de Melo Lomba e Miguel António
de Melo Lomba a sociedade em epígrafe, a qual se irá reger pelos
seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Lomba & Lomba, L.da, e tem a
sua sede na Rua de D. João IV, 710, freguesia de Bonfim, concelho do
Porto.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em recolha, lavagem, reparação,
manutenção e comércio de veículos automóveis.

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 suficiente a intervenção de um só gerente.

3 — Em ampliação dos seus poderes normais, a gerência poderá:
a) Comprar, vender e permutar quaisquer bens móveis e imóveis;
b) Celebrar contratos de locação financeira;
c) Contrair empréstimos ou outro tipo de financiamentos e reali-

zar operações de crédito que sejam permitidas por lei, prestando as
garantias exigidas pelas entidades mutuantes.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A amortização de quotas será permitida nos seguintes casos:
a) Por acendo dom 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.

9 de Dezembro de 2004. — O Ajudante Principal, José Guilherme
Cerqueira Martins. 2007450100

ROTA DO PAPEL — COMÉRCIO DE ARTIGOS
DE PAPELARIA E TABACARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 59 182; identificação de pessoa colectiva n.º 507172469; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 37/041230; pasta
n.º 28 232.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de contrato de sociedade com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Rota do Papel — Comércio de
Artigos de Papelaria e Tabacaria, L.da, e tem a sua sede na Rua do
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Professor Jaime Rios de Sousa, 3, freguesia de Miragaia, concelho do
Porto.

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

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste no comércio de artigos de papelaria, re-
vistas, jornais, livros, tabaco, gomas, chocolates, brindes, artigos de
bijutaria e marroquinaria.

ARTIGO 3.º

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

2 — 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 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 necessária a assinatura de dois gerentes.

ARTIGO 5.º

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

Está conforme.

18 de Janeiro de 2005. — O Segundo-Ajudante, José Francisco
Ponte Chora. 2009296818

SPINDALE CONSULTING — CONSULTADORIA
E GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 59 184; identificação de pessoa colectiva n.º 507160185; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 39/041230; pasta
n.º 28 234.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de contrato de sociedade com a seguinte redacção:

CAPÍTULO I

Denominação, sede, objecto social

ARTIGO 1.º

Denominação

A sociedade adopta a denominação de Spindale Consulting — Con-
sultadoria e Gestão, L.da, e reger-se-á pelos presentes estatutos e de-
mais legislação aplicável.

ARTIGO 2.º

Sede social

1 — A sociedade tem a sua sede social na Avenida de Fernão de
Magalhães, 3548, loja 3, rés-do-chão, da freguesia de Paranhos, do
concelho do Porto.

2 — Por mera deliberação da gerência, pode a sociedade deslocar a
sua sede, dentro do mesmo concelho, ou para concelho limítrofe, bem
como poderá criar ou extinguir, em qualquer parte do território naci-
onal ou estrangeiro, delegações, agências, estabelecimentos, sucursais
o qualquer outra forma de representação que julgue conveniente.

ARTIGO 3.º

Objecto social

1 — A sociedade tem por objecto a realização de consultadoria,
nomeadamente estudos técnicos, de mercado e financeiros, bem como
gestão logística e fiscalização.

ARTIGO 4.º

Participações noutras sociedades

1 — A sociedade pode tomar participações em quaisquer outras
sociedades, constituídas ou a constituir, ainda que com o objecto dife-
rente do seu, em Agrupamentos Complementares de Empresas, Con-
sórcios ou Agrupamentos Europeus de Interesse Económico (AEIE)
ou outras formas de agrupamentos não societários de empresas.

CAPÍTULO II

Capital social, cessão e amortização de quotas,
suprimentos e prestações suplementares

de capital

ARTIGO 5.º

Capital social

1 — O capital social, integralmente subscrito e realizado em di-
nheiro, é de cinco mil euros e encontra-se dividido em duas quotas,
uma de quatro mil e quinhentos euros, pertencente à sócia Ana Sofia
Gomes Ferreira de Freitas Crespo, e outra de quinhentos euros, per-
tencente à sócia Maria da Conceição da Silva Fraga Guedes.

ARTIGO 6.º

Cessão de quotas e direito de preferência

1 — A cessão de quotas, total ou parcial, a terceiros fica sujeita ao
direito de preferência dos demais sócios na proporção das quotas que
cada um deles detiver no capital social.

2 — Para efeitos do exercício do direito de preferência estipula o
no n.º 1 supra, o sócio que pretender ceder a sua quota, total ou par-
cialmente, deverá notificar os demais sócios através de carta regista-
da com aviso de recepção, indicando o preço da cessão, as condições
de pagamento e identificando o cessionário.

3 — O sócio ou sócios que pretendam exercer o direito de prefe-
rência deverão comunicar a sua intenção ao sócio cedente, através de
carta registada com aviso de recepção, enviada no prazo máximo de
30 dias contados da recepção da notificação mencionada no n.º 2
supra.

4 — No caso de um ou mais sócios pretenderem exercer o direito
de preferência, a quota será dividida entre eles na proporção das quo-
tas detidas.

5 — No caso de a cessão ser efectuada gratuitamente ou de se pro-
var simulação de preço, o direito de preferência será exercido pelo
valor da quota constante do último balanço aprovado.

ARTIGO 7.º

Amortização

1 — A sociedade poderá amortizar as quotas dos sócios nos seguin-
tes casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando o titular da quota for declarado falido ou insolvente;
c) Quando, em caso de litígio judicial, a quota for objecto de pe-

nhor, arresto ou qualquer outra forma de apreensão judicial;
d) Quando o sócio tenha violado os presentes estatutos e, em par-

ticular, o estabelecido no artigo 6.º;
e) Quando o sócio tenha usado informação obtida no exercício do

seu direito enquanto sócio para fins estranhos à sociedade, causando
desse modo, danos a esta ou aos restantes sócios.

2 — A assembleia geral que deliberar a amortização determinará se
as restantes quotas deverão ser aumentadas na proporção do respec-
tivo valor nominal ou se a quota amortizada deverá constar de balan-
ço para efeito de eventual criação de uma ou mais quotas, a alienar a
um ou mais sócios ou a terceiros.

3 — Salvo quando a lei ou o presente contrato dispuserem de for-
ma diversa, o preço da amortização será o que resultar do último
balanço aprovado, ou, no caso de este ter mais de seis meses, de acor-
do com o balanço especialmente elaborado para o efeito.

ARTIGO 8.º

Suprimentos e prestações suplementares de capital

1 — Os sócios poderão efectuar suprimentos à sociedade, nos ter-
mos da lei.

2 — A sociedade poderá exigir dos sócios, por uma ou mais vezes
e de acordo com o deliberado em assembleia geral, prestações suple-
mentares de capital até um montante correspondente a 50 vezes o
capital social emitido.
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CAPÍTULO III

Gerência e assembleia geral

ARTIGO 9.º

Gerência

1 — A gerência dos negócios sociais é confiada a um gerente elei-
to quadrienalmente pela assembleia geral, designando-se desde já para
o efeito gerente Ana Sofia Gomes Ferreira de Freitas Crespo.

2 — Os gerentes serão ou não dispensados da prestação de caução
e remunerados ou não conforme for decidido pela assembleia geral.

ARTIGO 10.º

Vinculação da sociedade

1 — A sociedade obriga-se:
a) Pela assinatura de um gerente;
b) Pela assinatura de um ou mais mandatários nos precisos termo

do respectivo instrumento de mandato.
2 — Aos gerentes é vedado obrigar a sociedade em actos, docu-

mentos e obrigações estranhos ao objecto social, nomeadamente em
quaisquer abonações, fianças ou letras de favor.

ARTIGO 11.º

Assembleia geral

1 — As assembleias gerais serão convocadas pela Gerência através
cartas registadas com aviso de recepção, dirigidas aos sócios com
antecedência mínima de 30 dias, devendo a convocatória indi(Far
especificamente os assuntos a tratar.

2 — Poderá qualquer sócio fazer-se representar nas assembleias gerais
por outra pessoa, sócia ou não sócia, bastando para o efeito simples
carta dirigida à sociedade.

3 — O disposto no presente artigo não prejudica a faculdade con-
cedi por lei, de as deliberações serem tomadas unanimemente por
escrito, ou ser dispensada a convocatória quando estejam presentes
ou devidamente representados todos os sócios.

4 — Excepto quando a lei dispuser diferentemente as deliberações
da assembleia geral serão tomadas por maioria simples do capital social
emitido.

ARTIGO 12.º

1 — A assembleia geral deverá reunir nos primeiros três meses de
cada ano, para deliberar sobre o relatório de gerência, contas anuais e
a proposta de apreciação de resultados, bem como para proceder à
apreciação da gerência da sociedade.

2 — Todas as deliberações tomadas pela assembleia geral deverão
constar de acta, a qual deverá ser assinada por todos os sócios presen-
tes ou representados.

CAPÍTULO IV

Distribuição de dividendos

ARTIGO 13.º

Distribuições de dividendos

O lucro líquido apurado em cada balanço terá a seguinte aplicação:
a) 5 %, pelo menos, para fundo de reserva legal, para enquanto

este não estiver preenchido ou sempre que seja necessário reintegrá-
-lo;

b) Os montantes que forem decididos pela assembleia geral para a
constituição, reforço de outras reservas ou para outros fins;

c) O saldo para distribuição aos sócios nos termos e condições que
a assembleia geral determinar sem dependência do normativo contido
no artigo 217.º, n.º 1, do Código das Sociedades Comerciais.

CAPÍTULO V

ARTIGO 14.º

Dissolução e liquidação

1 — Compete à assembleia geral deliberar sobre a dissolução da
sociedade.

2 — A liquidação será efectuada extrajudicialmente de acordo com
a lei e com a deliberação da assembleia geral, sendo liquidatários os
gerentes em funções à data da deliberação de dissolução, salvo se a
assembleia geral deliberar diferentemente.

CAPÍTULO VI

Disposições finais e transitórias

ARTIGO 15.º

Preceitos dispositivos da lei comercial
A assembleia geral pode deliberar a derrogação dos preceitos mera-

mente dispositivos do Código das Sociedades Comerciais.

Está conforme.

18 de Janeiro de 2005. — O Segundo-Ajudante, José Francisco
Ponte Chora. 2009296826

MARIA M. MEIRELES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 59 183; identificação de pessoa colectiva n.º 507198557; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 38/041230; pasta
n.º 28 233.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de contrato de sociedade com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Maria M. Meireles, Unipessoal, L.da,
com sede na Rua do Padrão, 361, rés-do-chão, freguesia de Nevogil-
de, concelho do Porto.

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

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste em concepção, implementação e manuten-
ção de soluções informáticas, consultoria informática. Comercializa-
ção de equipamentos, programas e consumíveis de informática.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme res-
pectiva decisão, será exercida pela sócia ou por não sócios, ficando
aquela desde já nomeada gerente.

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

ARTIGO 5.º

A sócia única fica desde já autorizada a efectuar negócios jurídico
com a sociedade que sirvam a prossecução do objecto social.

ARTIGO 6.º

A sócia única fica desde já autorizada a fazer prestações suplemen-
tares de capital até ao montante global de cinco vezes o capital so-
cial.

ARTIGO 7.º

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

Está conforme.

19 de Janeiro de 2005. — O Segundo-Ajudante, José Francisco
Ponte Chora. 2009296877

QUADICONCEPT — IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
NA MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS MÉDICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 55 855; identificação de pessoa colectiva n.º 504737953;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; números e
data das apresentações: 15, 16 e 17/041227; pasta n.º 23 288.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram efec-
tuados os registos de cessação de funções de gerente, em 14 de De-
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zembro de 2001, de Milton Ventura Medeiros Guerra, por renúncia, e
designação de gerente, em 14 de Dezembro de 2001, de Gabriela Maria
Lamas de Castro Ruella Amorim, e alteração do contrato quanto ao
artigo 3.º, que passa a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinquenta
mil euros e está dividido em três quotas, sendo uma no valor de qua-
renta e dois mil e quinhentos euros pertencente à sócia Ana Filipa
Pinto Guerra, uma no valor de cinco mil euros pertencente à sócia
Maria de Lurdes de Pina Carvalho Lamas de Castro Ruella, e outra no
valor de dois mil e quinhentos euros pertencente à sócia Gabriela Maria
Lamas de Castro Ruella Amorim.

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

Está conforme.

6 de Janeiro de 2005. — O Segundo-Ajudante, José Francisco Ponte
Chora. 2007441942

SIRS — SOCIEDADE INDEPENDENTE DE RADIODIFUSÃO
SONORA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 1181; identificação de pessoa colectiva n.º 502114916; inscri-
ção n.º 35; número e data da apresentação: 13/041230; pasta
n.º 1598.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de redução de capital e alteração do contrato social quanto
aos artigos 5.º, 9.º, 11.º, 13.º e 20.º, que passam a ter a seguinte re-
dacção:

ARTIGO 5.º

O capital social é de cinquenta mil euros, dividido em dez mil ac-
ções, cada uma com o valor nominal de cinco euros, e está integral-
mente subscrito e realizado.

ARTIGO 9.º

1 — A sociedade é gerida por um conselho de administração com-
posto de três, cinco ou sete membros efectivos, podendo ter um ou
dois suplentes, conforme o número de efectivos seja inferior ou igual
a sete, eleitos em assembleia geral, a qual designará o presidente.

2 — O conselho de administração delegará num ou mais adminis-
tradores a gestão corrente da sociedade.

ARTIGO 11.º

1 — Todos os documentos que obriguem a sociedade, incluindo
cheques, letras, livranças e aceitas bancários terão validade quando
assinados por:

a) Dois administradores, que deverão ser os administradores-dele-
gados, sempre que estes tenham sido nomeados, nos termos do arti-
go 9.º destes estatutos;

b) Um administrador se, para intervir no acto ou nos actos, tiver
sido designado em acta pelo conselho de administração ou pela as-
sembleia geral;

c) Dois mandatários.
2 — Os documentos de mero expediente poderão ser assinados por

um só administrador ou um mandatário, nos termos do mandato que
lhe foi conferido.

ARTIGO 13.º

1 — O conselho de administração reunirá, normalmente uma vez
por trimestre e além disso, todas as vezes que o presidente ou dois
dos membros do conselho de administração o convoquem, devendo
constar das respectivas actas as deliberações que foram tomadas.

2, 3 e 4 — (Mantêm-se.)

ARTIGO 20.º

A cada grupo de 200 acções corresponde um voto, tendo os acci-
onistas tantos votos quantos os correspondentes à parte inteira que
resultar da divisão por 200 do número de acções que possuam.

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

Está conforme.

14 de Janeiro de 2005. — O Segundo-Ajudante, José Francisco
Ponte Chora. 2009296737

JPA PORTUGAL — CONSULTORES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 1522; identificação de pessoa colectiva n.º 502222514; inscri-
ção n.º 16; número e data da apresentação: 33/041230; pasta
n.º 3423-A.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de alteração do contrato, quanto aos artigos 1.º e 3.º, cuja
redacção passa a ser a seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação JPA Portugal — Consultores, S. A.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto a prestação de serviços às empresas e
aos particulares no domínio da contabilidade, fiscalidade, gestão e
operações afins, dentro dos limites das competências próprias profis-
sionais.

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

Está conforme.

14 de Janeiro de 2005. — O Segundo-Ajudante, José Francisco
Ponte Chora. 2009296745

HPP — MEDICINA MOLECULAR, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 57 045; identificação de pessoa colectiva n.º 506055787; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 34/041230; pasta
n.º 24 763.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe foi efectuado
o registo de aumento de capital e alteração do contrato, quanto ao
artigo 4.º, cuja redacção passa a ser a seguinte:

ARTIGO 4.º

O capital social é de cinquenta e três mil euros, representado por
53 000 acções de um euro cada uma, encontrando-se totalmente re-
alizado.

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

Está conforme.

18 de Janeiro de 2005. — O Segundo-Ajudante, José Francisco
Ponte Chora. 2009296796

NEW WAY — EVENTOS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 58 399; identificação de pessoa colectiva n.º 506741044; ins-
crição n.º 5; número e data da apresentação: 27/041230; pasta
n.º 27 370.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de alteração do contrato, quanto aos artigos 1.º e 2.º,  cuja
redacção passa a ser a seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma New Way — Eventos, Unipessoal, L.da,
e tem a sua sede na Rua de Damião de Góis, 486-A, freguesia de
Cedofeita, concelho do Porto.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste na organização de eventos.

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

Está conforme.

11 de Janeiro de 2005. — O Segundo-Ajudante, José Francisco
Ponte Chora. 2009296630
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MANUEL TEIXEIRA DE CARVALHO, ARQUITECTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 49 913; identificação de pessoa colectiva n.º 502780720; ins-
crição n.º 9; número e data da apresentação: 25/041230; pasta
n.º 9794.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de aumento de capital e alteração do contrato, quanto ao
artigo 4.º, cuja redacção passa a ser a seguinte:

ARTIGO 4.º

1 — O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
vinte mil euros, e corresponde à soma de duas quotas, uma no valor
de dezasseis mil euros pertencente ao sócio Manuel Guilherme Neves
Teixeira de Carvalho e outra no valor nominal de quatro mil euros,
pertencente à sócia Maria Antónìa Vilar Soares Carvalho.

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

Está conforme.

18 de Janeiro de 2005. — O Segundo-Ajudante, José Francisco
Ponte Chora. 2009296770

DIVISTOP — GESTÃO, COMÉRCIO E ALUGUER
DE VEÍCULOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 370; identificação de pessoa colectiva n.º 502781670; inscri-
ção n.º 14; número e data da apresentação: 36/041230; pasta
n.º 22 631.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de alteração do contrato, quanto aos artigos 1.º e 2.º, cuja
redacção passa a ser a seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de DIVISTOP — Gestão, Co-
mércio e Aluguer de Veículos, S. A., e assume a forma de sociedade
anónima.

ARTIGO 2.º

1 — A sede social é na Avenida de Fernão de Magalhães, 1862,
4.º, freguesia de Campanhã, na cidade do Porto.

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

Está conforme.

18 de Janeiro de 2005. — O Segundo-Ajudante, José Francisco
Ponte Chora. 2009296800

SPEL — SOCIEDADE DE PARQUES
DE ESTACIONAMENTO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 58 267; identificação de pessoa colectiva n.º 501737855; ins-
crição n.º 25; número e data da apresentação: 1/041230; pasta
n.º 27 227.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de alteração do contrato, quanto ao artigo 9.º-A, cuja redac-
ção passa a se a seguinte:

ARTIGO 9.º-A

Os accionistas obrigam-se a efectuar prestações, além das entradas,
constituídas por suprimentos já realizados, até ao montante global de
trinta milhões de euros, mediante interpelação do conselho de admi-
nistração realizada com a antecedência mínima de 30 dias. Estas pres-
tações não vencem juros e o respectivo reembolso, em prazo não
inferior a um exercício (anos), depende da manutenção da integridade
do capital social.

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

Está conforme.

11 de Janeiro de 2005. — O Segundo-Ajudante, José Francisco
Ponte Chora. 2009296060

LALLEROD — IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 59 224; identificação de pessoa colectiva n.º 507226780; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 20/050120; pasta
n.º 28 278.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de contrato de sociedade, cuja redacção é a seguinte:

CAPÍTULO I

Denominação, sede e objecto

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade tem a firma LALLEROD — Imobiliária, S. A., e
a sede na Avenida do Dr. Antunes Guimarães, 445, freguesia de Aldo-
ar, concelho do Porto.

2 — A deslocação da sede dentro do mesmo concelho ou para
concelho limítrofe pode ser efectivada por simples deliberação do
conselho de administração.

3 — Igualmente por deliberação do conselho de administração, a
sociedade poderá criar filiais, dele tacões, agências ou qualquer outra
espécie de representação social, onde, quando e pelo tempo julgado
conveniente, observadas as disposições legais pertinentes.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na compra, venda e revenda de
bens imóveis.

CAPÍTULO II

Capital social e acções

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente subscrito e realizado, é de cin-
quenta mil euros, representado por 10 000 acções do valor nominal
de cinco euros cada.

2 — Poderão contudo ser emitidos títulos representativos de 1, 5,
10, 15, 20, 25, 50, 100, 250, 500, 1000, 2500, 5000 e 10 000 ac-
ções.

3 — As acções podem ser, quanto à forma, meramente escriturais
ou tituladas, reciprocamente convertíveis.

4 — As acções poderão ser ao portador, portador registadas ou
nominativas.

5 — As acções nominativas ou ao portador registadas são recipro-
camente convertíveis por deliberação da assembleia geral.

6 — A sociedade poderá emitir acções preferenciais sem voto, re-
míveis ou não nos termos legais.

ARTIGO 4.º

Fica desde já prevista a possibilidade de serem prestadas prestações
acessórias à sociedade até um milhão e quinhentos mil euros, se assim
decidido favoravelmente por accionistas representativos da totalida-
de do capital social em relação aos titulares de acções nominativas.

CAPÍTULO III

Órgãos sociais

SECÇÃO I

Assembleia geral

ARTIGO 5.º

A assembleia geral é constituída por todos os accionistas que, com
a antecedência mínima de 10 dias sobre a data da respectiva reunião,
possuam 100 ou mais acções em seu nome, averbadas no livro de
registo da sociedade ou que, no mesmo prazo, façam prova da sua
titularidade através do depósito das mesmas numa instituição de cré-
dito ou na sociedade.

2 — A cada grupo de 10 acções corresponde um voto.
3 — Os accionistas possuidores de um número de acções inferior a

100 poderão reagrupar-se de forma a completar esse número, fazen-
do-se representar por um só deles.
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4 — Os accionistas que sejam pessoas singulares só podem fazer-se
representar nas reuniões da assembleia geral por outros accionistas ou
pelas pessoas a quem a lei atribua esse direito.

5 — As pessoas colectivas far-se-ão representar pela pessoa que
para o efeito designarem.

6 — As representações referidas nos números anteriores deverão
ser comunicadas ao presidente da mesa da assembleia geral por carta
a este entregue, com pelo menos cinco dias de antecedência em rela-
ção à data marcada para a reunião, podendo o mesmo exigir, se o
entender, o reconhecimento notarial da assinatura.

7 — Os accionistas sem direito de voto não podem estar presentes
na assembleia geral.

ARTIGO 6.º

A mesa da assembleia geral será composta por um presidente e um
secretário, eleitos pela assembleia geral, de entre os accionistas ou
outras pessoas.

ARTIGO 7.º

1 — As convocatórias da assembleia geral serão efectuadas nos
termos e prazos legais, podendo na primeira convocatória ser desde
logo marcada uma segunda data para reunir, no caso de a assembleia
não poder funcionar na primeira data marcada.

2 — Para que a assembleia geral se considere regularmente consti-
tuída e possa validamente funcionar e deliberar, é necessário que se
encontrem presentes ou representados accionistas possuidores de ac-
ções representativas da maioria do capital social realizado. Em se-
gunda convocação, a assembleia geral pode funcionar e validamente
deliberar seja qual for o número de accionistas presentes e o quanti-
tativo do capital a que as respectivas acções correspondam.

ARTIGO 8.º

1 — A assembleia geral reunirá obrigatoriamente por convocação
do seu presidente num dos três primeiros meses subsequentes ao ter-
mo de cada ano social, com o fins de:

a) Apreciar, discutir e votar o relatório, balanço e parecer do con-
selho fiscal relativos ao ano económico findo;

b) Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados;
c) Proceder à eleição dos corpos sociais que no respectivo ano

cessem os mandatos.
2 — A assembleia geral reunirá ainda por convocação do presiden-

te da mesa, mediante solicitação do conselho de administração, do
conselho fiscal ou de accionistas que possuam, pelo menos, acções
correspondentes a 5 % do capital social.

ARTIGO 9.º

As deliberações da assembleia geral serão tomadas por maioria dos
votos representativos da totalidade do capital social.

SECÇÃO II

Administração

ARTIGO 10.º

1 — A administração da sociedade pertence a um conselho de.
administração composto por três, cinco ou sete membros, que, entre
si designarão um presidente.

2 — A sociedade poderá ter um só administrador, aplicando-se ao
administrador único as disposições relativas ao conselho de adminis-
tração.

ARTIGO 11.º

1 — O conselho de administração reunirá quando for convocado
pelo presidente e nos demais casos previstos na lei, sempre que o
exijam os interesses da sociedade.

2 — O conselho de administração só poderá funcionar desde que
esteja presente ou representada a maioria dos seus membros, sendo as
deliberações tomadas por maioria dos votos apurados e cabendo ao
presidente o voto de qualidade.

ARTIGO 12.º

O conselho de administração, através de simples acta, poderá dele-
gar em um ou mais dos seus membros ou numa comissão executiva, a
competência e os poderes de gestão dos negócios sociais que entenda
dever atribuir-lhes.

ARTIGO 13.º

São conferidos ao conselho de administração os mais amplos po-
deres de gestão dos negócios sociais, praticando todos os actos ten-
dentes à realização do objecto social, que não sejam da competência
de outro órgão tais como, representar a sociedade em juízo ou fora

dele, activa ou passivamente, propor acções, confessá-las e delas de-
sistir, transigir e comprometer-se com árbitros, alienar, onerar, ad-
quirir, tomar e dar em locação bens móveis e imóveis sujeitos a regis-
to sem prévia deliberação dos accionistas.

ARTIGO 14.º

1 — A sociedade obriga-se legalmente pela assinatura:
a) Do presidente do conselho de administração;
b) De dois administradores;
c) De um procurador nos exactos termos constantes do seu man-

dato.
2 — Se a sociedade for gerida por um só administrador é suficiente

a assinatura deste para a vincular.

SECÇÃO III

Fiscalização

ARTIGO 15.º

1 — A fiscalização da sociedade é composta por um fiscal único e
por um suplente.

2 — As atribuições da fiscalização serão as que se encontram legal-
mente estabelecidas.

CAPÍTULO IV

Disposições gerais

ARTIGO 16.º

 1 — Os exercícios sociais correspondem com o ano civil.
2 — Os lucros apurados em cada exercício que não sejam necessá-

rios para cobrir prejuízos transitados ou formar ou reconstituir reser-
vas impostas por lei, terão o destino e a aplicação que forem delibe-
rados pela assembleia geral, pela maioria dos votos representativos
da totalidade do capital social.

ARTIGO 17.º

 1 — Os membros dos órgãos sociais são eleitos quadrienalmente,
sendo sempre permitida a sua reeleição.

2 — Os membros dos órgãos sociais consideram-se empossados logo
que tenham sido eleitos e permanecerão no exercício das suas fun-
ções até à eleição de quem deva substituí-los.

ARTIGO 18.º

 Ficam desde já designados o membro da administração, mesa da
assembleia geral e fiscalização para o quadriénio de 2005-2008, com
a seguinte composição:

Administrador único — Jaime Manuel Queiroz Ribeiro, casado, re-
sidente na Rua de Salazares, 793, da cidade do Porto.

Fiscalização:
Único — António Grenha, Bryant Jorge & Moura Tavares, SROC,

com sede na Alameda de Santo António dos Capuchos, 6, 2.º, E, em
Lisboa, representada por António Maria Gomes da Rocha Grenha,
ROC n.º 22, casado, residente na Rua da Constituição, 2723, 4.º, da
cidade do Porto.

Suplente — Idalécio Alfredo Moura Tavares, ROC n.º 748, casado,
residente na Estrada de Mem Martins, 257, 4.º, direito, Mem Mar-
tins.

Mesa da assembleia geral:
Presidente — José Hilário Campos Ferreira, casado, residente na

Avenida de D. Afonso Henriques, 4698, 2.º, em Calendário, Vila Nova
de Famalicão.

Secretário — Luís Alberto da Silva Fernandes, casado, residente na
Avenida de D. Afonso Henriques, 1105, 4.º, esquerdo, em Matosi-
nhos.

Está conforme.

1 de Fevereiro de 2005. — O Segundo-Ajudante, José Francisco
Ponte Chora. 2009297300

RECIAL — RECICLAGEM DE ALUMÍNIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 58 237; identificação de pessoa colectiva n.º 506631494;
averbamento nº 1 à inscrição n.º 1 e inscrições n.os 2, 3 e 4; núme-
ros e data das apresentações: 16, 17, 18 e 19/050120; pasta
n.º 27 192.
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Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram efec-
tuados os registos de alteração do contrato, quanto aos artigos 1.º,
2.º, 3.º, 4.º, 12.º 14.º e 17.º, e ainda cessação de funções de adminis-
trador único de Bernardo Gali de Carvalho Macedo, em 10 de De-
zembro de 2004, por destituição.

Designação de administrador único, em 10 de Dezembro de 2004,
para o quadriénio em curso de 2003-2006 de Rui Manuel Dimitri
Pinheiro, casado.

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma RECIAL — Reciclagem de
Alumínios, S. A.

ARTIGO 2.º

1 — A sede social é na Rua da Igreja de Paranhos, 138, freguesia
de Paranhos, concelho do Porto, podendo ser transferida nos termos
da lei, por simples deliberação do conselho de administração.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto a compra e venda de sucata de alumí-
nios e outros resíduos, transformação, reciclagem e refinação de alu-
mínios e outros resíduos, importação e exportação de alumínios e
outros metais.

ARTIGO 4.º

§ 1.º A conversão de acções nominativas em acções ao portador
exige deliberação da assembleia geral, com maioria qualificada de dois
terços dos accionistas presentes.

ARTIGO 12.º

Os lucros de cada exercício, após as deduções para efeitos de cons-
tituição ou reintegração de reservas legais e convencionais, terão o
destino que for deliberado em assembleia geral.

ARTIGO 14.º

Todos os cargos sociais são exercidos pelo período de quatro anos,
renovável.

§ único. A assembleia geral deliberará, em cada caso, exigir caução
e seu montante ou dispensa, aos membros dos corpos sociais.

ARTIGO 17.º

c) Se, em caso de divórcio ou separação judicial de bens, as acções
foram adjudicadas a quem delas não for titular.

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

Está conforme.

27 de Janeiro de 2005. — O Segundo-Ajudante, José Francisco
Ponte Chora. 2009297237

PORTHOUSE — INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 58 212; identificação de pessoa colectiva n.º 506482642; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 8/050204; pasta
n.º 27 167.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de aumento de capital e transformação em sociedade anóni-
ma, cujos artigos são os seguintes:

Estatutos

CAPÍTULO I

Denominação, sede e objecto

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma PORTHOUSE — Investimentos
Imobiliários, S. A.

ARTIGO 2.º

1 — A sociedade tem a sua sede na Rua de Gondarém, 1335, 1.º,
Nevogilde, Porto.

2 — O conselho de administração poderá transferir a sede social
para qualquer outro local do concelho da sede ou limítrofe, devendo
os accionistas serem avisados dessa mudança.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto:
Promoção imobiliária: compra e venda de bens imóveis e revenda

dos adquiridos para esse fim; arrendamento de bens imóveis; constru-
ção civil.

CAPÍTULO II

Do capital social, acções e obrigações da sociedade

ARTIGO 4.º

1 — O capital social é de € 51 000, integralmente subscrito e rea-
lizado em dinheiro e representado por 51 000 acções do valor nomi-
nal de um euro cada uma.

2 — O conselho de administração fica autorizado a, por uma ou
mais vezes e durante o prazo de cinco anos, aumentar o capital social
por entradas em dinheiro ate ao máximo de cinco milhões de euros,
desde que tal aumento seja deliberado pela unanimidade dos adminis-
tradores em funções.

3 — As acções serão ao portador, livre e reciprocamente conver-
tíveis em nominativas, representadas por títulos de uma, dez, cin-
quenta, cem, quinhentas, mil, cinco mil e dez mil acções, a todo o
tempo substituíveis por divisão ou concentração.

4 — As acções podem revestir a forma meramente escriturai, sen-
do estas acções e as tituladas reciprocamente convertíveis.

5 — Os títulos representativos das acções serão autenticados com
o carimbo da sociedade assinados por dois administradores, podendo
as assinaturas ser de chancela, por eles autorizada, o por mandatários
da sociedade, com poderes especiais para esse acto.

6 — As despesas de conversão, concentração, divisão ou substitui-
ção de acções são de conta dos accionistas requerentes.

7 — Poderá a sociedade emitir títulos provisórios.

ARTIGO 5.º

1 — Nos aumentos de capital social os accionistas têm direito de
preferência na proporção das acções que possuírem, quer na subscri-
ção das novas acções, quer no rateio daquelas relativamente às quais
tal direito de preferência não tenha sido exercido.

2 — A assembleia geral pode limitar ou suprimir o direito de pre-
ferência dos accionistas relativamente a qualquer aumento de capital,
nomeadamente para um aumento a deliberar pelo conselho de admi-
nistração, nos termos admitidos por lei.

ARTIGO 6.º

É permitido à sociedade adquirir acções próprias dentro dos limites
legais e realizar sobre elas as operações de alienação ou oneração que
se mostrem convenientes aos interesses sociais.

ARTIGO 7.º

A sociedade pode emitir obrigações, sob qualquer das modalidades
permitidas por lei.

ARTIGO 8.º

Poderão ser emitidas acções preferenciais sem voto ou remíveis,
dentro dos limites legais.

ARTIGO 9.º

1 — Poderão ser amortizadas acções sem redução de capital nos
termos legais, ou com redução de capital desde que a assembleia geral
assim o delibere, o que poderá fazer em qualquer dos seguintes casos:

a) Caso os accionistas envolvidos nisso concordem;
b) Caso as acções tenham sido objecto de penhora, arresto, ou

qualquer outra forma de apreensão judicial;
c) Caso o accionista envolvido tenha sido declarado em estado de

insolvência ou de falência, ou tenha sido objecto de processo especial
de recuperação de empresa.

2 — Compete à assembleia geral que deliberar a amortização fixar
as condições necessárias para que a operação se concretize, nomeada-
mente a contrapartida a pagar pela sociedade e o respectivo prazo de
pagamento.

CAPÍTULO III

Da assembleia geral

ARTIGO 10.º

A assembleia geral é constituída somente pelos accionistas com
direito a voto, possuidores de acções ou títulos de subscrição que as
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substituam, e que até oito dias antes da realização da assembleia as
tenham registado em seu nome nos livros da sociedade ou depositado
em cofres da sociedade ou de instituições de crédito.

ARTIGO 11.º

A cada cem acções corresponde um voto.

ARTIGO 12.º

Os accionistas que não possuírem o número mínimo de acções
necessárias para exercer o direito de voto, poderão agrupar-se de forma
a que esse número seja atingido em conjunto.

ARTIGO 13.º

Os accionistas com direito a voto poderão fazer-se representar na
assembleia geral mediante carta dirigida ao presidente da mesa da as-
sembleia geral e entregue na sede da sociedade, até ao dia que houver
sido designado para a reunião.

ARTIGO 14.º

A mesa da assembleia geral é constituída por um presidente e um
secretário, a eleger pela assembleia geral quadrienalmente.

CAPÍTULO IV

Da administração da sociedade

ARTIGO 15.º

A administração da sociedade é exercida por um conselho de admi-
nistração composto por um presidente e dois, quatro ou seis vogais,
eleitos pela assembleia geral quadrienalmente.

ARTIGO 16.º

No caso de impedimento permanente ou renúncia de qualquer
membro do conselho de administração, este, sob proposta do seu
presidente, escolherá quem irá preencher a vaga até ao termo do
mandato, devendo tal escolha ser ratificada na assembleia geral se-
guinte.

ARTIGO 17.º

O conselho de administração reúne, ordinariamente, segundo ca-
lendário elaborado pelo seu presidente e aprovado pelo conselho, no
início de cada ano, e extraordinariamente sempre que o presidente do
conselho de administração o convoque.

§ único. As deliberações do conselho de administração são tomadas
por maioria simples dos votos dos membros presentes, tendo o pre-
sidente, em caso de empate, voto de qualidade.

ARTIGO 18.º

Desde que tome posse, e por todo o tempo que durar o mandato
inicial, ou renovado, cada administrador deverá ter garantidas even-
tuais responsabilidades para com a sociedade pelo exercício da gestão
através de uma caução, por qualquer das formas admitidas por lei, de
valor a fixar pela assembleia geral. No entanto, a assembleia geral
poderá dispensar de caução qualquer administrador.

ARTIGO 19.º

1 — Ao conselho de administração são conferidos os mais amplos
poderes de representação e gestão da sociedade.

2 — O conselho de administração pode delegar num só administra-
dor ou numa comissão executiva a totalidade ou parte dos seus pode-
res, com excepção das matérias indelegáveis nos termos do Código
das Sociedades Comerciais.

3 — A comissão executiva, se existir, será sempre composta por
um número ímpar de membros do conselho e será presidida pelo pre-
sidente do conselho de administração.

4 — O modo de funcionamento da comissão executiva é o mesmo
do conselho de administração e o seu mandato termina quando termi-
nar o do conselho de administração.

ARTIGO 20.º

Os actos praticados pelo conselho de administração em nome da
sociedade, dentro dos poderes que a lei e o presente contrato lhe
conferem, vinculam a sociedade.

ARTIGO 21.º

A sociedade obriga-se pela assinatura:
a) De dois dos membros do conselho de administração;
b) De um membro do conselho de administração no âmbito e nos

limites de poderes delegados;
c) De um administrador e de um mandatário, ou através de manda-

tário ou mandatários especialmente constituídos e nos termos e limi-
tes desse mandato.

CAPÍTULO V

Da fiscalização da sociedade

ARTIGO 22.º

A fiscalização da sociedade compete a um fiscal único que terá
sempre um suplente, devendo estes serem revisores oficiais de contas
ou sociedades de revisores oficiais de contas, eleitos pela assembleia
geral por um período de quatro anos.

ARTIGO 23.º

Compete ao fiscal único os mais amplos poderes de fiscalização
dos actos de administração da sociedade, bem como da legalidade re-
gularidade e pontualidade com que os mesmos são praticados e execu-
tados.

CAPÍTULO VI

Disposições gerais e comuns aos órgãos sociais

ARTIGO 24.º

A assembleia geral fixará anualmente remunerações, bem como
quaisquer outras regalias, a perceber ou gozar pelos corpos sociais,
faculdade que poderá delegar em comissão de vencimentos formada,
pelo menos por três accionistas.

Poderá ser atribuída aos administradores uma participação nos lu-
cros de cada exercício até ao máximo de cinquenta por cento do seu
montante, a distribuir nos termos e com a distribuição que a assem-
bleia geral determinar.

ARTIGO 25.º

Os lucros distribuíveis de cada exercício terão o destino que lhes
for dado pela maioria dos accionistas presentes no momento da deli-
beração.

CAPÍTULO VII

Dissolução e liquidação da sociedade
e disposição final

ARTIGO 26.º

A sociedade dissolve-se nos termos e nos casos legais, sendo liqui-
datários os membros do conselho de administração que ao tempo
estiverem em exercício.

Mais certifico que pela mesma escritura foi designada a administra-
ção, em 20 de Dezembro de 2004, para o quadriénio de 2004-2007.

Conselho de administração: Cristina Isabel Lemos de Sousa de Gui-
chard Alves; Abel Peixoto Gonçalves; e Núncio Ramiro Martins
Manso.

Está conforme.

11 de Fevereiro de 2005. — O Segundo-Ajudante, José Francisco
Ponte Chora. 2009297504

SOLGAVI — SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES OBRAS
PÚBLICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 46 003; identificação de pessoa colectiva n.º 502233842; ins-
crições n.os 9 e 10; números e data das apresentações: 01 e 02/
050119; pasta n.º 1848.
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Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram efec-
tuados os seguintes registos:

Aumento de capital e alteração do contrato, passando o artigo 3.º
a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social inteiramente liberado, em dinheiro, é de um mi-
lhão e quinhentos mil euros, e corresponde à soma de duas quotas,
sendo uma do valor nominal de um milhão cento e dezassete mil e
quinhentos euros, pertencente ao sócio Álvaro Conceição Dinis Ga-
lante, e uma do valor nominal de trezentos e oitenta e dois mil e
quinhentos euros, pertencente ao sócio Américo Maria Dinis Galante.

Emissão de obrigações:
Montante: € 1 000 000.
Valor nominal: € 5.
Natureza da subscrição: particular.
Data da deliberação: 12 de Novembro de 2004.

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

Está conforme.

7 de Fevereiro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Goretti
Correia Varajão Areal Rothes. 2009288777

PEQUENOS TALENTOS — CRECHE E JARDIM
DE INFÂNCIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 59 210; identificação de pessoa colectiva n.º 507169964; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 11/050117; pasta
n.º 28 262.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte registo de contrato de sociedade:

Contrato de sociedade, entre:
1.º Cristina Manuela dos Santos Pereira Taveira da Gama (bilhete

de identidade n.º 8450571 de 5 de Junho de 2001, Lisboa, contribuin-
te fiscal n.º 127490191), natural da freguesia de Paranhos, concelho
do Porto, residente na Rua de Joaquim Carlos Silva, 1209, freguesia
de Gueifães, concelho da Maia, casada com António Leão Taveira da
Gama, em comunhão de adquiridos;

2.º Paula Alexandra Soares Pinto Monteiro Coimbra (bilhete de
identidade n.º 7458830 de 2 de Novembro de 1999, Porto, contribu-
inte fiscal n.º 184260647), natural da freguesia de Massarelos, conce-
lho do Porto, residente na Rua de João de Barros, 138, C, habitação
65, Foz do Douro, Porto, casada com Ricardo Miguel Lousada Coim-
bra, em separação de bens;

Que se regerá pelas cláusulas constantes dos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a denominação Pequenos Talentos — Creche
e Jardim de Infância, L.da, e tem a sua sede na Rua de São João de
Brito, 344, freguesia de Ramalde, concelho do Porto.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sede social poderá
ser deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

2.º

1 — O objecto social consiste em ensino pré-escolar, exploração
de creche e jardim de infância, centro de explicações com apoio es-
colar, ocupação de tempos livres, aluguer de equipamentos com aces-
so à Internet e formação profissional.

2 — A sociedade poderá participar no capital social de outras so-
ciedades, mesmo com objecto diferente do seu, em sociedades regula-
das por leis especiais e em agrupamentos complementares de empre-
sas.

3.º

1 — O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
cinco mil euros, dividido em duas quotas iguais de dois mil e quinhen-
tos euros cada, pertencentes uma a cada uma das sócias.

2 — Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de
capital, até ao montante de cinquenta mil euros, desde que deliberado
por unanimidade de todos os sócios.

4.º

1 — A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo de ambas as sócias, desde
já nomeadas gerentes.

2 — Para vincular validamente a sociedade é necessária a inter-
venção conjunta de dois gerentes.

5.º

A cessão de quotas a quem não for sócio depende do consentimen-
to da sociedade, tendo esta, em primeiro lugar, e os sócios não ceden-
tes, em segundo lugar, o direito de preferência.

Está conforme.

25 de Janeiro de 2005. — O Segundo-Ajudante, José Francisco
Ponte Chora. 2009297164

VÉNUS MÉDIA — IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
DE PRODUTOS INFORMÁTICOS, SOCIEDADE

UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 59 211; identificação de pessoa colectiva n.º 507200993; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 16/050117; pasta
n.º 28 263.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de contrato de sociedade cujos artigos são os seguintes:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Vénus Média — Importação e
Exportação de Produtos Informáticos, Sociedade Unipessoal, L.da, e
tem a sua sede na Avenida de França, 20, 2.º, sala 206, freguesia de
Cedofeita, concelho do Porto.

2 — Por simples deliberação da gerência poderá a sede social ser
deslocada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e,
serem criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de
representação, no território nacional ou estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste na compra, venda, distribuição, importa-
ção e exportação de material informático.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros formado por uma de igual montante, pertencente ao sócio
único Marcial Quevedo Maestro.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, fica a cargo do sócio único, desde já no-
meado gerente, com ou sem remuneração conforme ele decidir.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

Os negócios celebrados entre o sócio e a sociedade devem observar
a forma escrita.

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

O sócio pode efectuar prestações suplementares de capital até ao
montante de cinquenta mil euros.

Está conforme.

26 de Janeiro de 2005. — O Segundo-Ajudante, José Francisco
Ponte Chora. 2009297172

MAUS HÁBITOS — PRODUÇÃO DE EVENTOS
E DE CONTEÚDOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 56 713; identificação de pessoa colectiva n.º 505414066; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 4/041227; pasta
n.º 24 312.
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Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de aumento de capital e transformação em sociedade por
quotas, cujos artigos são os seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma Maus Hábitos — Produção de Eventos
e de Conteúdos, L.da

2.º

1 — A sociedade tem a sua sede na Rua de Passos Manuel, 178,
4.º, na freguesia de Santo Ildefonso, do concelho do Porto.

2 — Por simples deliberação da gerência pode a sede ser transferi-
da para outro local dentro do mesmo concelho ou para concelho li-
mítrofe.

3.º

A sociedade tem por objecto a promoção e produção de eventos e
de conteúdos culturais, tais como a promoção de espectáculos musi-
cais, teatrais, performativos, a realização de exposições, a edição de
livros, catálogos e revistas, discos compactos, dvd, a formação na
área da fotografia, vídeo, artes plásticas, teatro, dança, música e ven-
da de obras de arte, o agenciamento e a representação de artistas,
podendo ainda levar a efeito a exploração de bares, snack-bares, de
estabelecimentos hoteleiros e de restauração.

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de dez mil
euros e corresponde à soma de três quotas, uma de cinco mil e cem
euros do sócio Daniel António da Silva Ramos Pires e duas iguais de
dois mil quatrocentos e cinquenta euros, uma de cada um dos sócios
Mário Altavilla Canijo e Isaque Filipe da Silva Pinheiro.

5.º

1 — A administração e representação da sociedade ficam a cargo
de um ou mais gerentes, conforme for deliberado em assembleia ge-
ral, sendo já gerente o sócio Daniel António da Silva Ramos Pires e
sendo desde já nomeados gerentes os sócios Mário Altavilla Canijo e
Isaque Filipe da Silva Pinheiro.

2 — Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos é
necessária a intervenção do gerente Mário Altavilla Canijo juntamente
com um dos restantes gerentes.

3 — A deliberação de designação ou destituição de gerentes só pode
ser tomada desde que obtenha setenta e cinco por cento dos votos
representativos do capital social.

4 — A gerência será ou não remunerada, conforme for deliberado
em assembleia geral.

6.º

A cessão de quotas, total ou parcial, é livre entre sócios; nos res-
tantes casos, mesmo gratuitas, depende do consentimento da socieda-
de, sendo conferido o direito de preferência em primeiro lugar à so-
ciedade e em segundo lugar aos sócios não cedentes.

7.º

Se a lei não exigir outras formalidades as assembleias gerais serão
convocadas por carta registada dirigida aos sócios com a antecedên-
cia mínima de 15 dias.

Está conforme.

7 de Janeiro de 2005. — O Segundo-Ajudante, José Francisco Ponte
Chora. 2007441977

Q’BAR — ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 55 437; identificação de pessoa colectiva n.º 505035430;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 10 e inscrição n.º 12; números e
data das apresentações: 7, 8, 9/041227; pasta n.º 22 748.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram efec-
tuados os seguintes registos de cessação de funções de gerente, em 23
de Novembro de 2004, de Alfredo Augusto Duarte Nogueira, por re-
núncia e alteração do contrato cujos artigos são os seguintes:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros e um cêntimo, e corresponde à soma de quatro quotas, uma
do valor de mil seiscentos e sessenta e seis euros e sessenta e sete
cêntimos, outra do valor de oitocentos e trinta e três euros e trinta

e três cêntimos, ambas pertencentes ao sócio Manuel da Rocha e uma
do valor de mil seiscentos e sessenta e seis euros e sessenta e sete
cêntimos e outra do valor de oitocentos e trinta e três euros e trinta
e quatro cêntimos, ambas pertencentes à sócia Sílvia Alexandra de
Sousa Barbosa Rocha.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência social, remunerada ou não, conforme for delibera-
do em assembleia geral, fica afecta ao sócio Manuel da Rocha e a
quem mais vier a ser nomeado em assembleia geral.

2 — A sociedade vincula-se com a intervenção de um gerente.

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

Está conforme.

6 de Janeiro de 2005. — O Segundo-Ajudante, José Francisco Ponte
Chora. 2007389932

PÓVOA DE VARZIM

CAIXIGALO — CAIXILHARIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 03574/20050110; identificação de pessoa colectiva
n.º P 507215281; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
36/10012005.

Certifico que, entre Daniel da Silva Sé e Francisco José Gomes da
Silva, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguin-
te contrato social.

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma CAIXIGALO — Caixilharias, L.da

2 — Tem a sua sede na Rua de Santo António, 537, freguesia de
Rates, concelho da Póvoa de Varzim.

3 — Por simples deliberação da gerência, poderá a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, e serem
criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de represen-
tarão, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na produção, comércio, assistência
e montagem de caixilharias.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
quinze mil euros, dividido em duas quotas iguais do valor nominal de
sete mil e quinhentos euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

2 — Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares e
capital até ao montante global de dez vezes o capital social.

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

ARTIGO 4.º

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

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

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu ,e em sociedades regulada
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.

19 de Janeiro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2005318167

IOKOS — CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 03577/20050124; identificação de pessoa colectiva
n.º 507072359; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 11/
24012005.
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Certifico que, entre António Gomes Duarte e mulher Maria de Fá-
tima Fortunato da Silva, foi constituída a sociedade em epígrafe, que
se rege pelo seguinte contrato social:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma IOKOS — Confecções, L.da, e tem a
sua sede na Rua de Mário Areias, 148, freguesia e concelho da Póvoa
de Varzim.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sede da sociedade
poderá ser transferida para outro local dentro do mesmo concelho,
ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em confecção de artigos de vestu-
ário exterior.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros, representado por duas quotas iguais de dois mil e quinhen-
tos euros, uma de cada um dos sócios António Gomes Duarte e Maria
de Fátima Fortunato da Silva.

ARTIGO 4.º

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

ARTIGO 5.º

1 — A administração e representação da sociedade ficam a cargo
de um ou mais gerentes, conforme deliberado em assembleia geral,
ficando ambos os sócios António Gomes Duarte e Maria de Fátima
Fortunato da Silva, desde já nomeados gerentes.

2 — Para obrigar a sociedade em todos os actos e contratos, é
necessária e suficiente a assinatura de um gerente.

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

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas, no todo ou em parte, é livre entre os sócios,
porém, 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 preferências
na cessão.

Está conforme.

25 de Janeiro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2005318248

CONCASMADEIRA, CONCEPÇÃO DE CASAS
EM MADEIRA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 03576/20050114; identificação de pessoa colectiva
n.º P 507143736; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
9/20050114.

Certifico que, por escritura pública de 6 de Dezembro de 2004,
outorgada no 2.º Cartório Notarial da Póvoa de Varzim, foi constitu-
ída por José Marques Agonia, casado com Marília Fernanda Pereira
Ferreira Agonia, na comunhão de adquiridos, a sociedade unipessoal
em epígrafe, que se rege pelos seguintes estatutos.

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma CONCASMADEIRA, Concepção de
Casas em Madeira, Unipessoal, L.da

ARTIGO 2.º

A sociedade tem a sua sede na Rua da Estrada Velha, 116, na cida-
de, freguesia e concelho da Póvoa de Varzim.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sede da sociedade
poderá ser transferida para outro local dentro do mesmo concelho ou
para concelho limítrofe.

ARTIGO 3.º

O objecto da sociedade consiste em Concepção, desenvolvimento
e produção, no todo ou em parte de casas em madeira para diversas
utilidades. A actividade compreende ainda a construção dos diversas e
outras estruturas de base, a montagem dos módulos em madeira e, de
outras especialidades e acabamentos finais por forma a disponibilizar
ao mercado um produto acabado.

ARTIGO 4.º

1 — O capital social é de cinco mil euros, integralmente subscrito
e realizado em dinheiro pelo sócio José Marques Agonia, em quota de
igual valor.

2 — O sócio poderá fazer à sociedade os suprimentos de que ele
carecer, nos termos e condições que forem aprovados em assembleia
geral; e pode efectuar prestações suplementares, até ao limite de cin-
quenta vezes o capital social.

ARTIGO 5.º

 1 — A administração e representação da sociedade ficam a cargo
de Um ou mais gerentes, conforme deliberado em assembleia geral,
ficando o sócio José Marques Agonia desde já nomeado gerente.

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

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

ARTIGO 6.º

Entre o próprio sócio e a sociedade poderão ser celebrados quais-
quer negócios jurídicos, necessários ou inerentes à prossecução do
objecto social.

Está conforme.

21 de Janeiro de 2005. — A Ajudante Principal, (Assinatura
ilegível.) 2005318051

CONFECÇÕES MIGUEL & RICARDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 03575/20050113; identificação de pessoa colectiva
n.º 507198174; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 9/
13012005.

Certifico que, entre Miguel Otelindo Gomes Bento, Ricardo João
Lopes da Silva e Emanuel Fernando Terroso da Silva, foi constituída
a sociedade em epígrafe, que se rege com o seguinte contrato:

1.º

1 — A sociedade adopta a firma de Confecções Miguel &
Ricardo, L.da, e tem a sua sede na Rua da Sacra Família, 632, Póvoa
de Varzim.

2 — Por deliberação da gerência a sede social poderá ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe bem como
pode a sociedade criar no território nacional ou no estrangeiro, dele-
gações, sucursais, filiais ou outras formas de representação.

2.º

A sociedade tem por objecto a Confecção de vestuário exterior em
série.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de cinco
mil euros, e corresponde à soma de três quotas, duas no valor nomi-
nal de mil seiscentos e cinquenta euros, cada, e uma no valor de mil
e setecentos euros, pertencendo a cada um dos sócios, Miguel Otelin-
do Gomes Bento, Emanuel Fernando Terroso da Silva e Ricardo João
Lopes da Silva, respectivamente.

4.º

Nas condições fixadas em assembleia geral, poderão ser exigidos
suprimentos e prestações suplementares de capital, sendo estas até ao
quíntuplo do capital social.

5.º

1 — A divisão e cessão de quotas é livre entre os sócios, depen-
dendo de consentimento da sociedade quando efectuada a estranhos.

2 — Na cessão de quotas a terceiros, a sociedade em primeiro lugar
e os sócios em segundo lugar, gozam do direito de preferência na
aquisição de qualquer quota.

6.º

A sociedade não se dissolve por morte de qualquer sócio singular,
nem pela dissolução, falência ou extinção do sócio que seja pessoa
colectivas mas a sociedade poderá deliberar a amortização da quota
respectiva.

7.º

1 — E permitida a amortização de quotas pela sociedade:
a) Por acordo entre a sociedade e o sócio, nas condições ajustadas

entre si;



DIÁRIO DA REPÚBLICA — III SÉRIE N.º 86 — 4 de Maio de 20059544-(68)

b) Se estas forem objecto de penhor, arresto, penhora, arrolamen-
to ou outra providência que possibilite a sua venda judicial, ou forem
dadas em caução de obrigações que os seus titulares assumam sem que
a prestação de tal garantia seja autorizada pela sociedade;

c) Em caso de divórcio, ou separação judicial, seja de bens ou de
pessoas e bens, do seu titular, se não forem adjudicados a este;

d) Em caso de morte, falência, insolvência, inabilitação ou inter-
dição de pessoa singular ou em caso de falência, dissolução, extinção,
fusão, cisão ou outro incidente que determine a transformação de
pessoa colectiva;

2 — A contrapartida da amortização, no caso das alíneas b), c), d)
do n.º 1 deste artigo será igual ao valor nominal da quota, se outro
inferior não resultar do balanço especial realizado para o efeito.

3 — Salvo a existência de lei posterior ou sentença a dispor, dife-
rentemente, a contrapartida a entregar em qualquer caso de amorti-
zação, será sempre fracciona da e seis prestações semestrais iguais e
sucessivas, considerado-se a amortização efectuada com a entrega da
primeira ou do seu depósito à ordem de quem de direito.

8.º

1 — A gerência e administração da sociedade e a sua representação
em juízo e fora dele, activa e passivamente e retribuída ou não con-
forme for deliberado em assembleia geral,, é exercida por dois geren-
tes, sócios ou não sócios, sendo desde já nomeados como gerentes
Maria Manuela Terroso da Silva Bento, casada, residente na Rua de
31 de Janeiro, 131, rés-do-chão, na cidade da Póvoa de Varzim, e
Sandra Cristina da Cunha dos Santos, casada, residente na Rua Viriato
Barbosa, n.º 750, na cidade da Póvoa de Varzim.

2 — Compete à gerência:
a) Exercer, em geral, os poderes normais da administração social,

entre os quais os necessários para vincular a sociedade em documen-
tos, actos, contratos e recibos de quitação, movimentação do respec-
tivo dinheiro e créditos;

b) Confessar, desistir, transigir em quaisquer pleitos e deliberar em
quaisquer assembleias de credores bem como comprometer-se em lití-
gios ou arbitragens;

c) Adquirir, alienar, onerar, arrendar ou tomar de arrendamento,
alugar ou tomar de aluguer e celebrar contratos de locação financeira
em quaisquer condições e prazo relativamente a quaisquer móveis,
automóveis e imóveis e bem assim, partes sociais, acções ou obriga-
ções, ou constituir sociedades, com as limitações que sejam impostas
pela lei;

d) Tomar ou dar de trespasse estabelecimentos comerciais ou in-
dustriais;

e) Praticar todos os actos tendentes a realização do objecto social
que a lei ou os presentes estatutos não reservem à assembleia geral.

3 — Para obrigar a sociedade são necessárias as assinaturas de ambos
os gerentes. Contudo para os assuntos de mero expediente é suficien-
te a assinatura de um dos gerentes.

Está conforme.

19 de Janeiro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2005318078

PV VENDING — EXPLORAÇÃO DE MÁQUINAS
DE VENDING, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 03573/20050110; identificação de pessoa colectiva
n.º P 507145623; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
19/20050110.

Certifico que, por escritura pública de 5 de Novembro de 2004,
outorgada o 2.º Cartório Notarial da Póvoa de Varzim, foi constitu-
ída por Nuno Ribeiro Marques de Agonia e Paulo Alexandre Ribeiro
Marques de Agonia, a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguin-
te contrato social:

1.º

A sociedade adopta a firma PV Vending — Exploração de Máqui-
nas de Vending, L.da

2.º

1 — A sociedade tem a sua sede na Praça do Marquês de Pombal,
11 2.º, 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
limitrófe.

3.º

A sociedade tem por objecto o comércio a retalho de produtos
diversos, nomeadamente alimentares, bebidas e tabaco, através da
exploração e máquinas de vending.

4.º

O capital social, integralmente realizado, em dinheiro, é de cinco
mil euros, e corresponde à soma de duas quotas iguais de dois mil e
quinhentos euros, pertencendo uma a cada um dos sócios Nuno Ribei-
ro Marques de Agonia e Paulo Alexandre Ribeiro Marques de Agonia.

5.º

Podem ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capital,
até vinte 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 m ou mais gerentes, conforme deliberado em assembleia geral, senda
o sócio Nuno Ribeiro Marques de Agonia, desde já designado gerente.

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

3 — A gerência será ou não remunerada, conforme for deliberado
e assembleia geral.

8.º

As cessões de quotas, no todo ou em parte, são livres entre os sócio
porém, a favor de estranhos, mesmo gratuitas, carecem de prévio o
consentimento da sociedade, à qual, em primeiro lugar e aos sócios
não cedentes, em segundo lugar, é conferido o direito de preferência
a cessão.

9.º

A sociedade além dos casos previstos na lei, pode excluir qualquer
sócio que pratique um acto de concorrência desleal, tendo o sócio
excluí o apenas direito ao valor nominal da sua quota, a pagar em
duas prestações, vencendo-se a primeira no prazo de seis meses da
data. a exclusão e a outra três meses após aquela data, inclusivamente
no caso de exclusão judicial.

Está conforme.

19 de Janeiro de 2005. — A Ajudante Principal, (Assinatura
ilegível.) 2005318604

VALONGO

 REFLEXOS CONTEMPORÂNEOS, DECORAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 56 117/
20050210; identificação de pessoa colectiva n.º 507081994; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 05/20050210.

Certifico que, foi constituída a sociedade em epígrafe entre Eduar-
do Manuel Coelho da Silva, casado com Teresa de Jesus Leal Alves da
Silva, na comunhão de adquiridos e a referida Teresa de Jesus Leal
Alves da Silva, que fica a reger-se pelo seguinte contrato.

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Reflexos Contemporâneos,
Decoração, L.da, e tem a sua sede na Rua de D. João I, 86, freguesia
de Alfena, concelho de Valongo.

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

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste no comércio e representações mobiliá-
rio, têxteis lar, obras de arte e outros artigos para decoração, activi-
dades de decoração de interiores.

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.



DIÁRIO DA REPÚBLICA — III SÉRIEN.º 86 — 4 de Maio de 2005 9544-(69)

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, remunerada ou não conforme for
deliberado será nomeada em assembleia geral.

2 — Para validamente representar e obrigar a sociedade e 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 mes-
mo com objecto diferente do seu e em sociedades reguladas por leis
especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

16 de Fevereiro de 2005. — A Conservadora, Maria Agostinha
Pedro Machado Ribeiro. 2002207526

ORANGE HOUSE, PAPELARIA E TABACARIA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 56 118/
20050211; identificação de pessoa colectiva n.º 507252039; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 8/20050211.

Certifico que, foi constituída a sociedade em epígrafe por Ângela
Maria Pereira de Castro, solteira, maior, que fica a reger-se pelo con-
trato seguinte:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Orange House, Papelaria e Taba-
caria, Unipessoal, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Praceta de Maria Luísa Cana-
varro, 16, freguesia de Ermesinde, concelho de Valongo.

3 — Por simples decisão da gerência, a sociedade poderá transferir
a sua sede para outro local do mesmo concelho ou de concelhos limí-
trofes, bem como criar ou encerrar filiais, sucursais ou qualquer outra
forma de representação social.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste no comércio de artigos de papelaria, artigo
de decoração e tabacaria.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme res-
pectiva decisão, será exercida pela sócia ou por não sócios, ficando
aquela desde já nomeada gerente.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A sócia única fica desde já autorizada a fazer prestações suplemen-
tares de capital até ao montante global de dez vezes o capital social.

ARTIGO 7.º

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

Está conforme o original.

16 de Fevereiro de 2005. — A Conservadora, Maria Agostinha
Pedro Machado Ribeiro. 2002207534

PATRÍCIA & PEDRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 56 119/
20050211; identificação de pessoa colectiva n.º 507250451; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 09/20050211.

Certifico que, foi constituída a sociedade em epígrafe Patrícia Maria
de Jesus Moreira, solteira, maior e Pedro Miguel Camanho Teixeira,
divorciado, que fica a reger-se pelo seguinte contrato.

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Patrícia & Pedro, L.da, e tem a sua
sede na Rua de Gonçalo Velho, 160, 3.º, centro, freguesia e concelho
de Valongo.

§ 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 transporte rodoviário de passageiros.

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, todos os
seus actos e contratos, é suficiente a assinatura de um gerente.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

16 de Fevereiro de 2005. — A Conservadora, Maria Agostinha
Pedro Machado Ribeiro. 2002207542

KINGFISH, PRODUTOS DE AQUAROFILIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 56 121/
20050214; identificação de pessoa colectiva n.º 507241290; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 06/20050214.

Certifico que, foi constituída a sociedade em epígrafe entre Paulo
José Pires Salgado, casado com Dora Cristina Ferreira da Cruz Salga-
do, na comunhão de adquiridos e Eduardo Alfredo Cunha Marinho,
casado com Armanda Maria Leitão de Almeida Marinho, na comu-
nhão de adquiridos, que fica a reger-se pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma KINGFISH, Produtos de
Aquarofilia, L.da, e tem a sua sede na Rua das Passarias, 94, freguesia
de Alfena, concelho de Valongo.

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

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste na instalação, comércio, representações,
assistência técnica de aquários, peixes e acessórios de aquarofilia.

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 dois
mil e quinhentos euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.
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ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, remunerada ou não conforme for
deliberado em assembleia geral, será exercida por sócios ou não sócio
ficando desde já nomeados gerentes ambos os sócios.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

17 de Fevereiro de 2005. — A Conservadora, Maria Agostinha
Pedro Machado Ribeiro. 2002207577

VILA DO CONDE

PASTELARIA NAU DOCE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 00774/860714; identificação de pessoa colectiva n.º 501691600;
número e data da apresentação: PC-736/20040630.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2003.

29 de Dezembro de 2004. — (Assinatura ilegível.) 2005915246

MONSEJUR — MONTAGENS E SEGURANÇAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 01457/930309; identificação de pessoa colectiva n.º 502946482;
número e data da apresentação: PC-735/20040630.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2003.

29 de Dezembro de 2004. — (Assinatura ilegível.) 2008106624

CALÇADA DA ARRÁBIDA — EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 03676/03801; identificação de pessoa colectiva n.º 502600276;
número e data da apresentação: PC-733/20040630.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2003.

29 de Dezembro de 2004. — (Assinatura ilegível.) 2008106608

SOIED — SOCIEDADE DE REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 01872/960202; identificação de pessoa colectiva n.º 503578142;
número e data da apresentação: PC-792/20040630.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2003.

17 de Janeiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2004545305

GUIMARÃES & MACHADO CUNHA, S. A,

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 02417/990210; identificação de pessoa colectiva n.º 504389092;
número e data da apresentação: PC-748/20040630.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2003.

30 de Dezembro de 2004. — (Assinatura ilegível.) 2008765750

JOSÉ MANUEL LEITE DE CASTRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 01077/900312; identificação de pessoa colectiva n.º 502305835;
número e data da apresentação: PC-747/20040630.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2003.

30 de Dezembro de 2004. — (Assinatura ilegível.) 2008106640

BELEZA & BELEZA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 02378/981110; identificação de pessoa colectiva n.º 504278487;
número e data da apresentação: PC-878/20040630.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2003.

28 de Dezembro de 2004. — (Assinatura ilegível.) 2008106527

JOSÉ MANUEL TEIXEIRA LEITE DE CASTRO,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 02387/981127; identificação de pessoa colectiva n.º 504358049;
número e data da apresentação: PC-746/20040630.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2003.

30 de Dezembro de 2004. — (Assinatura ilegível.) 2008106632

VIANA & CASTRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 03283/020307; identificação de pessoa colectiva n.º 505933217;
número e data da apresentação: PC-798/20040630.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2003.

18 de Janeiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008768171

JOSÉ MONTEIRO LIMA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 03625/030428; identificação de pessoa colectiva n.º 506512614;
número e data da apresentação: PC-799/20040630.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2003.

18 de Janeiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008768236

LAVANDARIA LYMPUS À LUPA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 02969/010606; identificação de pessoa colectiva n.º 505518686;
número e data da apresentação: PC-800/20040630.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2003.

19 de Janeiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008768309
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JOSÉ FERNANDO DOURADO RAMOS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 03386/020703; identificação de pessoa colectiva n.º 506199002;
número e data da apresentação: PC-802/20040630.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2003.

19 de Janeiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008768163

COUTINHO & SOARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 01662/940906; identificação de pessoa colectiva n.º 503257524;
número e data da apresentação: PC-801/20040630.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2003.

19 de Janeiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008768074

GRÁFICA VILAR DO PINHEIRO — SANTOS & REIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 00372/781229; identificação de pessoa colectiva n.º 500789665;
número e data da apresentação: PC-797/20040630.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2003.

17 de Janeiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2004500336

ETIQUETAS DO AVE — ETIQUETAS E ARTES
GRÁFICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 1120/901011; identificação de pessoa colectiva n.º 502428821;
número e data da apresentação: PC-796/20040630.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2003.

17 de Janeiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2004500387

CONSTRUÇÕES OLIVEIRA & MAIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 03153/010926; identificação de pessoa colectiva n.º 505671204;
número e data da apresentação: PC-795/20040630.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2003.

17 de Janeiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2005626848

OFERTA ÍMPAR — COMÉRCIO DE BRINDES
PUBLICITÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 03345/020311; identificação de pessoa colectiva n.º 505959828;
número e data da apresentação: PC-790/20040630.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2003.

17 de Janeiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008120325

ADEGA DA VARZIELA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 02322/980704; identificação de pessoa colectiva n.º 504183982;
número e data da apresentação: PC-791/20040630.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2003.

17 de Janeiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008120333

TRACTOAVE — MÁQUINAS AGRÍCOLAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 00517/810924; número e data da apresentação: PC-879/
20040630.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2003.

28 de Dezembro de 2004. — (Assinatura ilegível.) 2008106519

EDUARDO ABREU & CARVALHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 00358/780828; identificação de pessoa colectiva n.º 500800731;
número e data da apresentação: PC-880/20040630.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2003.

28 de Dezembro de 2004. — (Assinatura ilegível.) 2008768481

DELFIM AZEVEDO — CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 02425/990304; identificação de pessoa colectiva n.º 504578650;
número e data da apresentação: PC-881/20040630.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2003.

27 de Dezembro de 2004. — (Assinatura ilegível.) 2008770931

TÁXIS DOMINGOS MAIA ALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 03568/030128; identificação de pessoa colectiva n.º 506427986;
número e data da apresentação: PC-882/20040630.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2003.

27 de Dezembro de 2004. — (Assinatura ilegível.) 2008770958

S. P. F. — SOCIEDADE PORTUGUESA DE FIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 03259/011227; número e data da apresentação: PC-883/
20040630.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2003.

27 de Dezembro de 2004. — (Assinatura ilegível.) 2008768490

S. F. T. — SOCIEDADE DE FIOS E TELAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 01884/960306; identificação de pessoa colectiva n.º 503604828;
número e data da apresentação: PC-885/20040630.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2003.

27 de Dezembro de 2004. — (Assinatura ilegível.) 2008768503
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UVEA — INDÚSTRIA DE ARTIGOS DESPORTIVOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 03435/020628; identificação de pessoa colectiva n.º 506122166;
número e data da apresentação: PC-876/20040630.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2003.

28 de Dezembro de 2004. — (Assinatura ilegível.) 2004545410

OLIVENOPOLIS CONSTRUTORA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 01164/910313; identificação de pessoa colectiva n.º 502528788;
número e data da apresentação: PC-701/20040629.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2003.

28 de Dezembro de 2004. — (Assinatura ilegível.) 2004544236

SANTOS GONÇALVES & LACERDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 02523/990810; identificação de pessoa colectiva n.º 504437496;
número e data da apresentação: PC-702/20040629.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2003.

28 de Dezembro de 2004. — (Assinatura ilegível.) 2004544198

BELMIRA PEREIRA & IRMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 00892/880422; identificação de pessoa colectiva n.º 501971505;
número e data da apresentação: PC-703/20040629.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2003.

28 de Dezembro de 2004. — (Assinatura ilegível.) 2003818170

AUTO REPARADORA IRMÃOS CAMPOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 02011/961202; identificação de pessoa colectiva n.º 503775185;
número e data da apresentação: PC-704/20040629.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2003.

28 de Dezembro de 2004. — (Assinatura ilegível.) 2003818154

ANTÓNIO JOSÉ MAIA SILVA & C.A,  L .DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 03094/010820; identificação de pessoa colectiva n.º 505682117;
número e data da apresentação: PC-707/20040629.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2003.

28 de Dezembro de 2004. — (Assinatura ilegível.) 2003818146

CONSTRUÇÕES FERNANDES & MORTEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 01565/931210; identificação de pessoa colectiva n.º 503103098;
número e data da apresentação: PC-706/20040629.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2003.

28 de Dezembro de 2004. — (Assinatura ilegível.) 2004501863

IPOV PORTUGAL — SOCIEDADE PORTUGUESA
DE INSPECÇÕES TÉCNICAS AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 01920/960517; identificação de pessoa colectiva n.º 502902027;
número e data da apresentação: PC-705/20040629.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2003.

28 de Dezembro de 2004. — (Assinatura ilegível.) 2004501944

VILA NOVA DE GAIA

ANTÓNIO BENÇÃO — INSTALAÇÕES ESPECIAIS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 57 092; identificação de pessoa colectiva n.º 505549689; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 22/0050316.

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

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 31 de Dezembro de 2004.

23 de Março de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria Teixeira
Soares. 2004045434

JOAQUIM FERNANDO TAVARES DOS SANTOS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 57 092; identificação de pessoa colectiva n.º 505956080; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 1/20050316.

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

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 1 de Fevereiro de 2005.

23 de Março de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria Teixeira
Soares. 2004045442

ORTO COBERTURAS — DERIVADOS DE MADEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 10 723/20010731; identificação de pessoa colectiva
n.º 505491745; inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 30/
20050315.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de alteração de contrato (alterados os artigos 2.º e 3.º e
aditado o 9.º), cuja redacção é a seguinte:

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na importação, representação comércio por
grosso de madeira e produtos derivados de madeiras, contraplacados,
folheados, painéis lamelados de partículas, fibras e outros painéis, bem
como outros produtos e materiais para construção, construção de
edifícios, engenharia civil, arquitectura e construção civil.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros, dividido em cinco quotas: uma de quinhentos euros, da sócia
Transformados de Madera Europanel, S. A.; uma de mil duzentos
euros, do sócio Alfonso Bugallo Árias, e três quotas de mil e cem
euros cada uma, pertencentes uma a cada um dos sócios Amélio
Martinez de La Hidalga Suso, Carlos Álvaro Martinez de La Hidalga
Cardaño e Teresa Martinez de La Hidalga Cardaño.

ARTIGO 9.º

A sociedade poderá, mediante deliberação dos sócios tomada por
maioria simples, adquirir, alienar ou onerar participações noutras so-
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ciedades, com objecto iguais ou diferentes do desta, em sociedades
reguladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de
empresas.

Está conforme.

23 de Março de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria Teixeira
Soares. 2004044535

INSTITUTO LABORATORIAL DE GAIA DR. JORGE
SAAVEDRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Identifica-
ção de pessoa colectiva n.º 500871663; averbamento n.º 1 à ins-
crição n.º 1 e inscrição n.º 6; números e data das apresentações: 7
e 8/20050322.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de alteração de pacto (alterados os artigos 3.º e 5.º, n.os 1 e
2), cuja cópia é a seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de quinze
mil novecentos e sessenta e um euros e cinquenta e três cêntimos,
dividido em três quotas, sendo uma quota do valor nominal de sete
mil novecentos e oitenta euros e setenta e sete cêntimos, pertencen-
te ao sócio Jorge Manuel Catalão Saavedra, e duas quotas do valor
nominal de três mil novecentos e noventa euros e trinta e oito cên-
timos cada uma, ambas pertencentes à sócia Isabel Maria Teixeira
Lopes Brochado Coelho.

ARTIGO 5.º

1 — A gerência da sociedade, dispensada de caução e remunerada
ou não, conforme for deliberado em assembleia geral, fica afecta a
todos os sócios, Jorge Manuel Catalão Saavedra e Isabel Maria Tei-
xeira Lopes Brochado Coelho, que desde já são nomeados gerentes.

2 — Para obrigar validamente a sociedade em todos os seus actos
e contratos, é necessária a assinatura de qualquer um dos gerentes ora
nomeados.

Mais certifico que cessou funções de gerente Paulo Jorge Dessa
Pereira de Carvalho Aguiar, por renúncia.

Data: 11 de Março de 2005.

Está conforme.

29 de Março de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria Teixeira
Soares. 2004044888

FERREIRA & FORTUNA, MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 62 280; identificação de pessoa colectiva n.º 507289781; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 13/20050324.

Certifico que entre Gaspar Alberto dos Santos Ferreira e Miguel
Filipe Fortuna Alves, foi efectuado o seguinte contrato de sociedade:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Ferreira & Fortuna, Mediação
Imobiliária, L.da, com sede na Rua do Engenheiro Adelino Amaro da
Costa, 15, 8.º, sala 8.4, freguesia de Mafamude, 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 em mediação imobiliária.

ARTIGO 3.º

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

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

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

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo de ambos os sócios, que
desde já são nomeados gerentes.

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

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.

Está conforme.

29 de Março de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria Teixeira
Soares. 2004045000

MCS — ACESSÓRIOS TÊXTEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 62 281; identificação de pessoa colectiva n.º 507218787; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 23/20050316.

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

Documento complementar elaborado nos termos do n.º 2 do artigo
64.º do Código do Notariado.

1.º

A sociedade adopta a firma MCS — Acessórios Têxteis, L.da, e tem
a sua sede na Praceta da Seara, 71, freguesia de Oliveira do Douro,
concelho de Vila Nova de Gaia.

2.º

1 — A gerência poderá transferir a sede social para outro local
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, sem necessi-
dade do consentimento de outros órgãos sociais.
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2 — Poderão também ser criadas sucursais, agências, delegações e
outras formas locais de representação, em território nacional ou es-
trangeiro, por simples deliberação da gerência.

3.º

O objecto social consiste no comércio, representação e distribui-
ção de acessórios para a indústria, nomeadamente têxtil e de calçado.

4.º

A sociedade pode adquirir e alienar participações em sociedades com
objecto igual ou diferente do seu, em sociedades reguladas por leis
especiais, bem como associar-se com  outras pessoas para, nomeada-
mente, formar novas sociedades, agrupamentos complementares de
empresas, consórcios, associações em participação e outras formas
institucionais de cooperação.

5.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de trinta
mil euros e está dividido em duas quotas, uma de vinte e dois mil e
quinhentos euros, pertencente ao sócio Vítor Manuel de Sousa Cas-
tro, e outra de sete mil e quinhentos euros, pertencente ao sócio Hugo
André de Sousa Castro.

6.º

É livre a cessão de quotas entre sócios, ficando qualquer outra ces-
são dependente do consentimento da sociedade, a prestar mediante
deliberação tomada em assembleia geral, na qual o cedente terá direi-
to a voto.

7.º

1 — A sociedade poderá amortizar compulsivamente as quotas:
a) Dos sócios falecidos, interditos ou inabilitados;
b) Para cuja cessão não haja sido pedido consentimento, sendo este

necessário;
c) Que tenham sido objecto de penhor ou arrestadas, arroladas,

penhoradas, apreendidas para a massa falida ou insolvente, ou por
qualquer outra forma sujeitas a venda forçada ou subtraídas ao poder
de disposição do seu titular;

d) Que em partilha dos bens do casal de qualquer sócio, motivada
por divórcio, separação judicial de pessoas e bens ou simples separa-
ção judicial de bens, vierem a caber a cônjuge não sócio.

2 — A assembleia geral que proceder à amortização deverá delibe-
rar se, em virtude dela, as demais quotas serão proporcionalmente
aumentadas no seu valor nominal ou se a quota amortizada figurará
no balanço com vista à eventual criação subsequente de uma ou mais
quotas destinadas a serem alienadas a sócios ou a terceiros.

8.º

1 — A sociedade é administrada e representada por um ou mais
gerentes, remunerados ou não e podendo a eventual remuneração
consistir, total ou parcialmente, em participação nos lucros da soci-
edade, tudo conforme for deliberado em assembleia geral.

2 — Fica, desde já, nomeado gerente o sócio Vítor Manuel de Sou-
sa Castro.

9.º

1 — Em ampliação dos seus poderes normais, a gerência poderá
adquirir, alienar, onerar, ou locar quaisquer bens móveis, designada-
mente veículos automóveis, ou estabelecimentos, bem como subscre-
ver, adquirir, alienar, ou onerar participações noutras sociedades.

2 — A sociedade vincula-se com a intervenção do gerente Vítor
Manuel de Sousa Castro ou com quaisquer outros dois gerentes.

10.º

Anualmente será dado balanço referido a 31 de Dezembro e os lucros
da sociedade, líquidos dos montantes necessários à constituição ou
reintegração da reserva legal, terão aplicação que a assembleia geral,
por simples maioria, deliberar.

11.º

As normas legais dispositivas poderão ser derrogadas por simples
deliberação dos sócios.

Está conforme.

23 de Março de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria Teixeira
Soares. 2004045264

PATAMAR MAIS — SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 62 283; identificação de pessoa colectiva n.º 507266307; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 8/20050316.

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

1.º

A sociedade adopta a denominação Patamar Mais — Sociedade de
Mediação Imobiliária, L.da, tem a sua sede na Rua de António Rodri-
gues da Rocha, 425, sobreloja, direito, em Vila Nova de Gaia, poden-
do por simples deliberação da gerência deslocar a sua se e 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.

2.º

O seu objecto social é a mediação imobiliária.

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, pertencentes uma a cada um dos
sócios.

4.º

A gerência da sociedade, com dispensa de caução, remunerada ou
não, conforme for deliberado em assembleia geral, pertence aos dois
sócios, desde já, nomeados gerentes, sendo necessárias as suas duas
assinaturas para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contra-
tos.

5.º

A cessão total ou parcial de quotas, bem como as consequentes
divisões são livremente permitidas entre os sócios, mas para estra-
nhos dependem do consentimento da sociedade.

6.º

As assembleias gerais para as quais a lei não prescreva outros pra-
tos e formalidades serão convocadas por meio de cartas registadas
dirigidas aos sócios, com a antecedência mínima de 15 dias.

Está conforme.

23 de Março de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria Teixeira
Soares. 2004045248

AUTO PNEUS JOSÉ ANTÓNIO
TEIXEIRA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 62 284; identificação de pessoa colectiva n.º 507211650; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 24/20050316.

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

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Auto Pneus José António Teixeira,
Unipessoal, L.da, tem a sua sede na Rua de São Mamede, 1306, fre-
guesia de Serzedo, concelho de Vila Nova de Gaia, e durará por tempo
indeterminado, a contar de hoje.

§ único. Desde já fica a gerência autorizada a transferir a sede para
outro local, dentro do concelho ou concelhos limítrofes, bem como
a criar ou extinguir em território nacional ou estrangeiro, agências,
sucursais, filiais, delegações ou quaisquer outras formas de representa-
ção social.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a comercialização de pneus, óleo,
baterias e acessórios para automóveis; manutenção e reparação de
veículos automóveis.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro é
de cinco mil euros, representado por uma única quota do valor nomi-
nal de cinco mil euros, pertencente ao sócio único.
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ARTIGO 4.º

A sociedade poderá decidir a exigibilidade de prestações suplemen-
tares de capital até ao montante global correspondente a cem vezes
o capital social.

ARTIGO 5.º

1 — A gerência da sociedade, dispensada de caução, e com ou sem
remuneração, conforme vier a ser deliberado pelo único sócio, ficará
a cargo do sócio único, José António Rebelo Teixeira, sendo bastante
a sua assinatura, quer nos actos de mero expediente, quer nos actos e
contratos que obriguem a sociedade.

2 — O sócio único exerce as competências das assembleias gerais,
podendo nomear outro gerente, nos termos do artigo 270-E, n.º 1,
do Código das Sociedades Comerciais.

3 — A gerência fica com a faculdade de nomear mandatários ou
procuradores da sociedade para a pratica de determinados actos ou
categorias de actos, nos termos do n.º 6 do artigo 252.º do Código das
Sociedades Comerciais.

ARTIGO 6.º

Ficam desde já autorizados os negócios jurídicos celebrados entre o
sócio único e a sociedade destinados a prosseguir os fins sociais.

Está conforme.

23 de Março de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria Teixeira
Soares. 2004045256

SUSPIRO — RESTAURAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 62 285; identificação de pessoa colectiva n.º 507208137; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 25/20050316.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte contrato de sociedade:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Suspiro — Restauração, L.da, com sede
na Rua do Lameiro Novo, 95, freguesia de Arcozelo, 95, 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 na exploração de estabelecimentos de
restauração e bebidas; projecção de filmes e de vídeos.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente subscrito em dinheiro, é de dez
mil euros, e está dividido em duas quotas iguais do valor nominal de
cinco mil euros, pertencentes uma a cada uma das sócias.

2 — O capital encontra-se realizado apenas em 50 %, tendo cada
sócia realizado metade da sua quota. A restante metade deverá ser
realizada no prazo de cinco anos a partir desta data.

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

4 — Depende da deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, remunerada ou não conforme for
deliberado em assembleia geral, será exercida por sócios ou não sóci-
os, ficando desde já nomeada gerente a sócia Celiane da Fonseca Oli-
veira.

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 sóci-
os não cedentes, em segundo lugar, do direito de preferência na res-
pectiva aquisição.

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

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

sentimento da sociedade.
2 — Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no

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

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

4 — Se por falecimento de um sócio a respectiva quota não for
amortizada no prazo de 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.

24 de Março de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria Teixeira
Soares. 2004045221

LOPES, CORREIA & RAMOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 62 286; identificação de pessoa colectiva n.º 507274474; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 26/20050316.

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

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Lopes, Correia & Ramos, L.da, com
sede na Avenida dos Descobrimentos, 549, loja 45, freguesia de Santa
Marinha, concelho de Vila Nova de Gaia.

§ único. A gerência poderá transferir a sede pára 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, montagem e reparação de
equipamentos informáticos e electrónicos.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de dez
mil euros, e está dividido em quatro quotas, uma do valor nominal de
mil euros, pertencente ao sócio Sérgio Filipe Moreira de Oliveira
Lopes, e três iguais do valor nominal de três mil euros, pertencentes
uma a cada um dos restantes sócios.

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

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

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, remunerada ou não conforme for
deliberado em assembleia geral, será exercida por sócios ou não sóci-
os, ficando, desde já, nomeados gerentes os sócios Ângelo Frederico
de Oliveira Lopes e Andréa Leguisamo Daissom Ramos Correia.
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2 — Para validamente representar e obrigar a sociedade em todos
os seus actos e contratos, são necessárias as assinaturas de dois geren-
tes.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

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

Está conforme.

23 de Março de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria Teixeira
Soares. 2004045230

LICOELHO — CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 7556; identificação de pessoa colectiva n.º 504358707; inscri-
ção n.º 3 ; número e data da apresentação: 4/20050309.

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

 Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 18 de Fevereiro de 2005.

Está conforme.

18 de Março de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria Teixeira
Soares. 2004079983

ÓSCAR JOSÉ GOMES DA COSTA, SOCIEDADE
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º  62 287; identificação de pessoa colectiva n.º 507271815; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 3/20050316.

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

Constituição de sociedade

Óscar José Gomes da Costa, solteiro, maior, natural da freguesia de
Olival, concelho de Vila Nova de Gaia, e residente na Travessa de
São Miguel, 70, da freguesia de Olival, do concelho de Vila Nova de
Gaia, contribuinte fiscal n.º 216610311, portador do bilhete de iden-
tidade n.º 11896852, emitido em 6 de Maio de 2002 pelo Centro de
Identificação Civil e Criminal de Lisboa, constitui uma sociedade
comercial unipessoal por quotas, que será regulada pelas disposições
constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Óscar José Gomes da Costa, Sociedade
Unipessoal, L.da, contribuinte n.º 507271815, e tem a sua sede na
Travessa de São Miguel, 70, freguesia de Olival, concelho de Vila Nova
de Gaia.

§ único. A sociedade poderá estabelecer filiais, sucursais, ou agen-
cias onde, e quando o julgar conveniente.

ARTIGO 2.º

O seu objecto é o de abertura de poços; minas; furos artesianos;
escavações; fabrico e venda de argolas; trabalhos de construção civil.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, representado por uma só quota
do seu único sócio Óscar José Gomes da Costa, encontrando-se total-
mente realizado.

§ único. Para o efeito do disposto n.º 4 do artigo 202.º do Código
das Sociedades Comerciais o sócio único declara sob sua inteira res-
ponsabilidade que o capital de cinco mil euros já foi depositado numa
conta aberta no banco Caixa Geral de Depósitos.

ARTIGO 4.º

O sócio poderá fazer à sociedade prestações complementares de
capital até ao décuplo do seu montante inicial.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade será exercida pelo sócio único ou por ge-
rentes por si designados em acta, nos termos do n.º 2 do artigo 270.º-E
do Código das Sociedades Comerciais.

§ único. Fica desde já designado gerente o sócio único Óscar José
Gomes da Costa, que não sendo sócio de mais nenhuma sociedade
unipessoal, obedece ao requisito imposto pelo n.º 1 do artigo 270.º-C
do Código das Sociedades Comerciais.

ARTIGO 6.º

Em todos os actos e contratos respeitante à sociedade, esta obriga
pela assinatura de um gerente.

ARTIGO 7.º

Para efeitos do disposto no artigo 270.º-F do Código das Socieda-
des Comerciais, fica o sócio autorizado a celebrar negócios jurídicos
com a sociedade, para a prossecução do objecto desta.

ARTIGO 8.º

Declara ainda o outorgante:
Que, fica autorizada desde já, a gerência ora nomeada a proceder

ao levantamento do capital social, depositado em nome da sociedade,
para fazer face aos custos com o registo, bem como aquisição de bens
de equipamento.

Está conforme.

23 de Março de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria Teixeira
Soares. 2004045272

FÁBRICA DE COFRES RIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 1741; identificação de pessoa colectiva n.º 503110159; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 3/20050309.

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

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 28 de Dezembro de 2004.

Está conforme.

18 de Março de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria Teixeira
Soares. 2004079975

QUINTA SÃO SALVADOR — INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS E TURÍSTICOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 45 181; identificação de pessoa colectiva n.º 501981500; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 9 e 10/20050309.

Certifico que foram depositados respectiva pasta os documentos
relativos à prestação de contas dos anos de 2002 e 2003, referente à
sociedade em epígrafe.

Está conforme.

18 de Março de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria Teixeira
Soares. 2004079959
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S. SALVADOR — IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 1907; identificação de pessoa colectiva n.º 503142395; inscri-
ções n.os 3 e 4; números e data das apresentações: 7 e 8/20050309.

Certifico que foram depositados respectiva pasta os documentos
relativos à prestação de contas dos anos de 2002 e 2003, referente à
sociedade em epígrafe.

Está conforme.

18 de Março de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria Teixeira
Soares. 2004079940

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES CAMARINHAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 2143; identificação de pessoa colectiva n.º 503183148; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 6/20050309.

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

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 31 de Dezembro de 2004.

Está conforme.

18 de Março de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria Teixeira
Soares. 2004079932

REBOQUES VASCONCELOS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 60 519; identificação de pessoa colectiva n.º 506351637; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 13/20050309.

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

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 31 de Dezembro de 2004.

Está conforme.

18 de Março de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria Teixeira
Soares. 2002316635

HÉLDER ROSÁRIO & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 60 999; identificação de pessoa colectiva n.º 506606651;
averbamentos n.os 1 e 2 à inscrição n.º 31; números e data das
apresentações: 9 e 10/20050321.

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

Cessação de funções de membro do órgão social:
Causa: renúncia.
Data: 30 de Abril de 2003.
Mudança da sede.
Sede: Rua Principal, Edifício Espinho Mar, 336.
Distrito: Porto.
Concelho: Vila Nova de Gaia.
Freguesia: Vila Nova de Gaia (Santa Marinha).

Está conforme.

21 de Março de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria Teixeira
Soares. 2004079100

A CONFIANTE — SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 60 773; identificação de pessoa colectiva n.º 505958511;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; número e data
da apresentação: 9 e 10/20050310.

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

Cessação de gerentes:
António Pereira Ribeiro.
Fernando Jorge Teixeira de Sousa.
Causa: renúncia.
Data: 20 de Janeiro de 2005.

Mais certifico que foram alterados os artigos 3.º, n.os 1, 2 e 4 do
artigo 4.º, com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros, e representa-se por três quotas, uma de dois mil e quinhen-
tos euros do sócio António Pereira Ribeiro, uma de dois mil euros, do
sócio Luís Carlos de Oliveira Coelho e uma de quinhentos euros, da
sócia Sara Rute Pereira Ribeiro Vieira Pinto.

ARTIGO 4.º

1 — A administração e representação da sociedade ficam a cargo
de um ou mais gerentes, conforme deliberado em assembleia geral,
ficando, desde já, nomeados gerentes os sócios Luís Carlos de Olivei-
ra Coelho e Sara Rute Pereira Ribeiro Vieira Pinto.

2 — Para obrigar a sociedade em todos os actos e contratos é su-
ficiente a assinatura de um gerente.

4 — A gerência será ou não remunerada, conforme for deliberado
em assembleia geral.

21 de Março de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria Teixeira
Soares. 2004080000

MONTEIRO DA COSTA — OBSTETRÍCIA, GINECOLOGIA
DOENÇAS DA MAMA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 60 773; identificação de pessoa colectiva n.º 505046946; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 17/20050310.

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

Aumento de capital com 3100 euros, em dinheiro, subscrito quan-
to a 758 euros, pelo sócio José Augusto Monteiro da Costa e quanto
a 2342 euros pela sócia Maria Manuela da Silva Ribeiro Costa, fican-
do em consequência alterado o artigo 3.º com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de oito mil e cem eu-
ros, e está dividido em duas quotas: uma do valor nominal de cinco
mil quinhentos e oito euros pertencente ao sócio José Augusto Mon-
teiro da Costa e uma do valor nominal de dois mil quinhentos e no-
venta e dois euros pertencente à sócia Maria Manuela da Silva Ribei-
ro Costa.

21 de Março de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria Teixeira
Soares. 2004079061

SOARIMOVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 60 773; identificação de pessoa colectiva n.º 502244453;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; números e
data das apresentações: 1 e 2/20050310.

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

Cessação de gerentes: Graça Maria dos Santos Castro Soares e de
Joaquim José Santos Castro Soares, por renúncia.

Data: 1 de Setembro de 2004.
Designação de membro de órgão social designado:
Gerência:
António João Pereira dos Santos.
Cargo: gerente.
Residência/Sede: Rua do Almada, 97, 3.º, Porto.
Data da deliberação: 1 de Setembro de 2004.

21 de Março de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria Teixeira
Soares. 2004079070
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NG.TRANS — SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 4359; identificação de pessoa colectiva n.º 503673943; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 15/20050314.

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

Transformação em sociedade unipessoal.
Denominação: NG.TRANS — Serviços e Representações, Unipes-

soal, L.da

21 de Março de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria Teixeira
Soares. 2004094290

SANTARÉM
CARTAXO

MARCO & NUNO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Cartaxo. Matrícula n.º 01534/
20010207; identificação de pessoa colectiva n.º 505293838; ins-
crição n.º 5; número e data da apresentação: 07/20050201.

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

Dissolução e encerramento da liquidação.
Causa: acordo de ambos os sócios.
Data de aprovação das contas: 14 de Janeiro de 2005.

21 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Margarida
Martins Cabaceira. 2006645439

DANBANHO — EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS
E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Cartaxo. Matrícula n.º 01349/
971205; identificação de pessoa colectiva n.º 504033557; inscri-
ção n.º 13; número e data da apresentação: 02/20050204.

Certifico que, foi aumentado o capital social de 60 000 euros para
66 650 euros, sendo o valor do aumento de 6650 euros, realizado
pelas entradas em dinheiro e a emissão de 1330 acções com o valor
nominal de cinco euros cada uma, e alterada a redacção do n.º 1 do
artigo 5.º do contrato social da sociedade em epígrafe, que passa a ter
a seguinte redacção.

ARTIGO 5.º

1 — O capital social, integralmente subscrito e realizado é de ses-
senta e seis mil seiscentos e cinquenta euros, representado por 13 330
acções, no valor nominal de cinco euros cada.

O texto completo do contrato social com redacção actualizada,
ficou depositado na pasta da sociedade.

21 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Margarida
Martins Cabaceira. 2006645447

CHAMUSCA

RODRIGUES DIAS & DIAS, RESTAURANTES, L.DA

Sede: Rua da Romeira, n.º 9, freguesia de Ulme, concelho
da Chamusca

Conservatória do Registo Comercial da Chamusca. Matrícula n.º 00400/
041109; inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 03/
041109.

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

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Rodrigues Dias & Dias,
Restaurantes, L.da

ARTIGO 2.º

1 — A sociedade tem a sua sede na Rua da Romeira, 9, freguesia de
Ulme, concelho de Chamusca.

2 — A gerência fica desde já autorizada a deslocar a sede social
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e a criar su-
cursais, agências, delegações ou quaisquer outras formas de represen-
tação em território nacional.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto a actividade de restaurante e bar,
comercialização e confecção de refeições, pastelaria, bebidas e afins.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil e setenta e cinco euros e corresponde à soma de duas quotas, iguais,
no valor de dois mil quinhentos e trinta e sete euros e cinquenta cên-
timos, cada, pertencentes uma ao sócio Ortelindo Rodrigues Dias e
outra à sócia Maria Etelvina Pinheiro Carvalhais Dias.

ARTIGO 5.º

1 — A gerência da sociedade, que pode não ser, remunerada se tal
for deliberado em assembleia geral, será exercida por um ou mais
gerentes, a nomear em assembleia geral, sócios ou não, ficando, desde
já, nomeados gerentes ambos os sócios.

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares até ao
montante de cinquenta mil euros, restituídas quando permitido.

Está conforme o original.

25 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Cristina
Bento da Silva. 2002159998

LUÍS MANUEL SANTOS FERREIRA, L.DA

Sede: Rua dos Trabalhadores, Vale de Cavalos, Chamusca

Conservatória do Registo Comercial da Chamusca. Matrícula n.º 00168/
950201; identificação de pessoa colectiva n.º 503386375; inscri-
ção n.º 04; número e data da apresentação: 01/040302.

Certifico que o texto seguinte é a transcrição da inscrição acima
referida:

Inscrição n.º 04, apresentação n.º 01/040302.
Facto: Alteração parcial do contrato.
Disposição alterada: artigos 5.º e 6.º
Gerência: exercida por dois ou mais gerentes, a nomear em assem-

bleia geral, sócios ou não, mantendo-se como gerentes os já nomea-
dos Luís Manuel dos Santos Ferreira e Maria de Fátima Vacas Cacha-
puz Ferreira.

Forma de obrigar: a assinatura de dois gerentes.

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

Está conforme o original.

25 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Cristina
Bento da Silva. 2002159599

VITMARK — SOLUÇÕES EM ALUMÍNIO, L.DA

Sede: Quinta do Arneiro de Cima, lote 5, freguesia e concelho
da Chamusca

Conservatória do Registo Comercial da Chamusca. Matrícula n.º 00410/
050201; inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 01/
050201.

Certifico que, por escritura de 14 de Janeiro de 2005, lavrada de
fls. 49 e seguintes do livro n.º 505-B, do Cartório Notarial de Cha-
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musca, foi constituída a sociedade em epígrafe, entre Vítor Manuel
Marques Maria, casado; Tiago Filipe de Jesus Marques, solteiro, me-
nor, que se rege pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma VITMARK — Soluções em Alu-
mínio, L.da, e tem a sua sede na Quinta do Arneiro de Cima, lote 5,
freguesia e concelho de Chamusca.

2 — A sociedade poderá mediante simples deliberação da gerência,
deslocar a sede dentro do mesmo concelho ou para concelho limítro-
fe, bem como criar sucursais, agências, delegações ou outras formas
de representação social no território nacional ou no estrangeiro.

3 — A gerência poderá criar sucursais, agências ou outras formas
locais de representação, onde e quando julgar conveniente.

4 — A sociedade poderá adquirir livremente participações noutras
sociedades, mesmo que estas tenham objecto diverso do seu, consti-
tuir associações em participações e consórcios.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto: transformação e comercialização de
alumínios, estores e produtos inerentes e respectivos serviços.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de vinte mil euros, e corresponde à soma das seguintes quotas:

1) uma quota no valor nominal de dezoito mil euros, pertencente
ao sócio Vítor Manuel Marques Maria.

2) uma quota no valor nominal de dois mil euros, pertencente ao
sócio Tiago Filipe de Jesus Marques.

ARTIGO 4.º

1 — A administração a representação da sociedade, como ou sem
remuneração, conforme for deliberado em assembleia geral, pertence
aos gerentes nomeados em assembleia geral, ficando desde já nomea-
do gerente o sócio Vítor Manuel Marques Maria.

2 — A gerência poderá não ser remunerada se tal for deliberado
em assembleia geral.

3 — Para obrigar validamente a sociedade é suficiente a assinatura
de um gerente.

ARTIGO 5.º

A sociedade podem adquirir participações noutras sociedades, ainda
que tenham objecto diferente ou sejam reguladas por leis especiais, e
em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 6.º

É livremente permitida a divisão e cessão total ou parcial de quo-
tas entre sócios da sociedade. A cessão total ou parcial de quotas a
estranhos carece do consentimento da sociedade e fica sujeita ao di-
reito de preferência da sociedade, em primeiro lugar e dos sócios não
cedentes, em segundo lugar.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar ou adquirir a quota de qualquer sócio
quando esta for sujeita a arrolamento, arresto, penhora, ou qualquer
outra forma de apreensão judicial.

Está conforme o original.

25 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Cristina
Bento da Silva. 2002160007

AGRO BOTAS — SOCIEDADE AGRÍCOLA, L.DA

Sede: Beco da Cova das Pereiras, freguesia e concelho
da Chamusca

Conservatória do Registo Comercial da Chamusca. Matrícula n.º 00405/
050107; inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 01/
050107.

Certifico que, por escritura de 23 de Dezembro de 2004, lavrada de
fls. 14 e seguintes do livro n.º 505-B, do Cartório Notarial de Cha-

musca, foi constituída a sociedade em epígrafe entre José Luís Rufino
Botas da Silva, casado, e Luís Manuel Rufino Botas, casado, que se
rege pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Agro Botas — Sociedade Agrícola, L.da,
e tem a sua sede no Beco da Cova das Pereiras, freguesia e concelho
de Chamusca.

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

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto: exploração agrícola e prestação de
serviços inerentes e aluguer de máquinas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de cinco mil euros, e corresponde à soma de duas quotas iguais, no
valor nominal de dois, mil e quinhentos euros, pertencentes cada uma
a cada um dos sócios José Luís Rufino Botas da Silva e Luís Manuel
Rufino Botas.

ARTIGO 4.º

A administração e a representação da sociedade, com ou sem re-
muneração, conforme for deliberado em assembleia geral, pertence
aos gerentes nomeados em assembleia geral, ficando desde já, nome-
ados gerentes ambos os sócios.

§ 1.º Para obrigar validamente a sociedade, é necessária e suficien-
te a assinatura de um gerente.

§ 2.º Os gerentes não poderão obrigar a sociedade em actos e con-
tratos estranhos aos negócios sociais, designadamente em abonações,
letras de favor, fianças e outras responsabilidades semelhantes.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá adquirir participações noutras sociedades, ainda
que tenham objecto diferente ou sejam reguladas por leis especiais, e
em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 6.º

É livremente permitida a divisão e cessão total ou parcial de quo-
tas entre sócios da sociedade. A cessão total ou parcial de quotas a
estranhos carece do consentimento da sociedade e fica sujeita ao di-
reito de preferência da sociedade, em primeiro lugar e dos sócios não
cedentes, em segundo lugar.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar ou adquirir a quota de qualquer sócio
quando esta for sujeita a arrolamento, arresto, penhora, ou qualquer
outra forma de apreensão judicial.

Está conforme o original.

25 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Cristina
Bento da Silva. 2002159769

ULCHARGEST — PROMOÇÃO E GESTÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Rua da Quintinha, 24, freguesia de Ulme,
concelho de Chamusca

Conservatória do Registo Comercial da Chamusca. Matrícula n.º 00404/
050103; identificação de pessoa colectiva n.º 505130190; inscri-
ção n.º 02; número e data da apresentação: 05/050119.

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

Facto: alteração parcial do contrato.
Sede: Rua da Quintinha, 24, freguesia de Ulme, concelho da Cha-

musca.

Foi depositada a acta n.º 8 do pacto social actualizado.

Está conforme o original.

25 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Cristina
Bento da Silva. 2002159742
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QUALIAGRO — SOCIEDADE AGRO-FLORESTAL, L.DA

Sede: Rua do Dr. Armando Cumbre, 30, freguesia e concelho
da Chamusca

Conservatória do Registo Comercial da Chamusca. Matrícula n.º 00394/
040709; inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 04/
040709.

Certifico que, por escritura de 2 de Julho de 2004, lavrada de fls. 71
e seguintes do livro n.º 502-B, do Cartório Notarial da Chamusca, foi
constituída a sociedade em epígrafe, entre António Manuel de Seixas
Jorge da Silva Pombas, casado, e Nuno Miguel de Seixas Jorge da Sil-
va Pombas, solteiro, maior, que se rege pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma QUALIAGRO — Sociedade Agro-Flo-
restal, L.da, e tem a sua sede na Rua do Dr. Armando Cumbre, 30,
freguesia e concelho de Chamusca.

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

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto: exploração agrícola e florestal e
prestação de serviços agrícolas e florestais.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de cinco mil euros, e corresponde à soma de duas quotas iguais, no
valor nominal de dois mil e quinhentos euros, pertencentes cada uma
a cada um dos sócios António Manuel de Seixas Jorge da Silva Pom-
bas e Nuno Miguel de Seixas Jorge da Silva Pombas.

ARTIGO 4.º

A administração e a representação da sociedade, com ou sem re-
muneração, conforme for deliberado em assembleia geral, pertence
aos gerentes nomeados em assembleia geral, ficando, desde já, nome-
ados gerentes ambos os sócios.

§ 1.º Para obrigar validamente a sociedade é suficiente a assinatura
de um gerente.

§ 2.º Os gerentes não poderão obrigar a sociedade em actos e con-
tratos estranhos aos negócios sociais, designadamente em abonações,
letras de favor, fianças e outras responsabilidades semelhantes.

ARTIGO 5.º

É livremente permitida a divisão e cessão total ou parcial de quo-
tas entre sócios da sociedade: A cessão total ou parcial de quotas a
estranhos fica sujeita ao direito de preferência da sociedade, em pri-
meiro lugar e dos sócios não cedentes, em segundo lugar.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá amortizar ou adquirir a quota de qualquer sócio
nos seguintes casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Morte ou interdição do seu titular;
c) Quando a quota for arrestada, penhorada, apreendida e vendida

judicial ou administrativamente ou por qualquer outra forma sujeita a
procedimento judicial.

Está conforme o original.

25 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Cristina
Bento da Silva. 2002159661

JOÃO CARLOS BERNARDO — INSTALAÇÕES
ELÉCTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES,

UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua da Junta de Freguesia, 13, letra B, rés-do-chão,
freguesia de Vale de Cavalos, concelho da Chamusca

Conservatória do Registo Comercial da Chamusca. Matrícula n.º 00403/
041125; inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 03/
041125.

Certifico que, João Carlos Alcobio Bernardo, casado, constituiu a
sociedade em epígrafe, que se rege pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma João Carlos Bernardo — Instala-
ções Eléctricas e Telecomunicações, Unipessoal, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua da Junta de Freguesia, 13,
letra B, rés-do-chão, no lugar e freguesia de Vale de Cavalos, conce-
lho da Chamusca.

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

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto os serviços, instalações e montagens
eléctricas e telecomunicações, alarmes e detecções de incêndios.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade compete aos gerentes, a nomear pelo
sócio único, com ou sem remuneração, conforme aquele decidir.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Disposição transitória

1 — Fica desde já nomeado gerente o sócio.
2 — A gerência fica, desde já, autorizada a levantar a totalidade do

capital social depositado, a fim de custear as despesas de constituição
e registo da sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede
social e a adquirir, para esta quaisquer bens móveis, imóveis ou direi-
tos, mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a sociedade todos
os actos praticados pela gerência, nesse período, logo que definitiva-
mente matriculada.

Está conforme o original.

25 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Cristina
Bento da Silva. 2002159734

ANTÓNIO CACHAPUZ, L.DA

Sede: Calçada de São Francisco, 28, freguesia e concelho
da Chamusca

Conservatória do Registo Comercial da Chamusca. Matrícula n.º 00398/
041021; inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 01/
041021.

Certifico que, por escritura de 8 de Outubro de 2004, lavrada de
fls. 33 e seguintes do livro n.º 393, do Cartório Notarial do Centro de
Formalidades de Empresas de Lisboa I, foi constituída a sociedade em
epígrafe entre António Manuel Gomes Cachapuz, casado, e Maria
Leonor de Sousa Gomes Cachapuz, casada, que se rege pelo contrato
seguinte:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma António Cachapuz, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Calçada de São Francisco, 28,
freguesia e concelho da Chamusca.

3 — Por simples deliberação da gerência pode a sede ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo a
mesma criar ou encerrar sucursais, filiais, agências ou outras formas
locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.
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ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços na área
da construção civil, designadamente, instalações eléctricas, climatiza-
ção e sistemas de segurança. Comércio de matérias e equipamentos
eléctricos, de climatização e electrodomésticos.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social é de vinte e cinco mil euros, encontra-se in-
tegralmente realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quo-
tas: uma do valor nominal de quinze mil euros titulada pelo sócio
António Manuel Gomes Cachapuz e outra do valor nominal de dez
mil euros titulada pela sócia Maria Leonor de Sousa Gomes Cacha-
puz.

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, a nomear em
assembleia geral, com ou sem remuneração, conforme aí for deliberado.

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

1 — Fica, desde já, nomeado gerente o sócio António Manuel
Gomes Cachapuz.

2 — A gerência fica, desde já, autorizada a levantar a totalidade do
capital social depositado, a fim de custear as despesas de constituição
e registo da sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede
social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis, imóveis ou direi-
tos, mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a sociedade todos
os actos praticados pela gerência, nesse período, logo que definitiva-
mente matriculada.

Está conforme o original.

25 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Cristina
Bento da Silva. 2002159670

CIVILTEJO — CONSTRUÇÕES, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua do Olival da Cova, 13, freguesia de Carregueira,
concelho da Chamusca

Conservatória do Registo Comercial da Chamusca. Matrícula n.º 00395/
040713; inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 05/
040713.

Certifico que Maria Teresa Maia Alves Orvalho, divorciada, cons-
tituiu a sociedade em epígrafe, que se rege pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma CIVILTEJO — Construções, Unipes-
soal, L.da, e tem a sua sede na Rua do Olival da Cova, 13, 2140-669

Carregueira, freguesia da Carregueira, concelho da Chamusca podendo
no entanto, ser transferida para outro local do território nacional
mediante deliberação do sócio.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto as actividades de empreiteiro de obras
públicas, construção e reparação de edifícios, comercialização de
materiais de construção civil e aluguer de equipamento de construção.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros, e corresponde a uma única quota com igual valor nominal,
pertencente ao sócio João Manuel Gentio Protásio.

ARTIGO 4.º

Com a unanimidade dos votos correspondente à totalidade do ca-
pital social, poderão ser exigidas prestações suplementares de capital,
até ao montante global de cem mil euros, e restituídas quando for
permitido.

ARTIGO 5.º

1 — A gerência da sociedade, compete aos gerentes, sócios ou não
sócios, a nomear em assembleia geral, com ou sem remuneração,
conforme o que vier a ser deliberado.

2 — Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos,
activa e passivamente, e representá-la em juízo e fora dele, é sufici-
ente a intervenção de um gerente.

3 — Ficam, desde já, nomeados gerentes João Manuel Gentio Pro-
tásio, sócio, e Maria Eugénia Silva Anastácio Protásio, não sócia,
esposa do primeiro.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas, bem como no capital de outras sociedades.

Está conforme o original.

25 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Cristina
Bento da Silva. 2002159688

GREEN FOX — PROMOÇÃO IMOBILIÁRIA,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua de Isidro dos Reis, 20, freguesia de Pinheiro Grande,
concelho da Chamusca

Conservatória do Registo Comercial da Chamusca. Matrícula n.º 00402/
041119; inscrição n.º 01, número e data da apresentação: 04/
041119.

Certifico que Maria Teresa Maia Alves Orvalho, divorciada, cons-
titui a sociedade em epígrafe, que se rege pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de Green Fox — Promoção
Imobiliária, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede em Rua de Isidro dos
Reis, 20, lugar e freguesia de Pinheiro Grande, concelho de Chamus-
ca.

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

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto, empreendimentos imobiliários e de
construção civil; administração de imóveis e prestação de serviços
afins; compra e venda de imóveis e revenda dos adquiridos para esse
fim prestação de serviços de marketing, comunicação, organização
de eventos, decoração e restauração. Representação e comércio de
mobiliário, artigos de decoração e arte, vestuário e acessórios de moda,
artigos de papelaria e revistas, comidas e bebidas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 5000 euros, (equivalente a 1 002 410$ e corresponde à quota de
igual valor nominal, pertencente ao único sócio.)
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ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, fica a cargo do
sócio ou de não sócios, conforme for deliberado em assembleia geral,
ficando desde já nomeado gerente o sócio único.

§ único. Para validamente representar e obrigar a sociedade, em
todos os seus actos e contratos, é suficiente a assinatura de um geren-
te.

ARTIGO 5.º

O sócio único está autorizado a fazer prestações suplementares de
capital à sociedade, até ao montante global de cem vezes o capital
social.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, nos termos per-
mitidos por lei.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas, bem como no capital de outras sociedades.

ARTIGO 7.º

O sócio único declara que não é sócio de nenhuma outra sociedade
unipessoal, de acordo com o n.º 1.º do artigo 270-C do Código das
Sociedades Comerciais.

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar o capital social
depositado, a fim de custear as despesas de constituição, registo da
sociedade, instalação da sede social e a adquirir para esta quaisquer
bens móveis, designadamente equipamentos e veículos automóveis,
incluindo por contratos de leasing e ALD, mesmo antes do seu regis-
to definitivo, assumindo a sociedade todos os actos praticados pela
gerência nesse período, logo que definitivamente matriculada.

Está conforme o original.

25 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Cristina
Bento da Silva. 2002159726

VÍTOR BRITO — TRANSPORTES, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua do Olival da Cova, 28, freguesia de Carregueira,
concelho da Chamusca

Conservatória do Registo Comercial da Chamusca. Matrícula n.º 00399/
041026; inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 04/
041026.

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

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Vítor Brito — Transportes,
Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Rua do Olival da Cova, 28, fre-
guesia de Carregueira, concelho da Chamusca.

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

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto transportes rodoviários de mercado-
rias nacionais e internacionais.

§ único. Fica o sócio autorizado a celebrar com a sociedade negó-
cios jurídicos que sirvam a prossecução do objecto social, os quais devem
observar a forma escrita.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente subscrito e realizado em dinheiro e
de cinquenta mil euros e corresponde a uma quota de igual valor per-
tencente ao sócio.

ARTIGO 4.º

A gerência será exercida pelo sócio, assim designado neste acto, e
ainda eventualmente por pessoas estranhas à sociedade que venham a
ser nomeadas pelo sócio, possuindo o sócio a necessária capacidade
profissional reconhecida pela Direcção-Geral de Transportes Terres-
tres.

§ único. Para que a sociedade se considere validamente obrigada
necessária e suficiente a assinatura de um gerente que possua a capa-
cidade profissional.

ARTIGO 5.º

Fica expressamente proibido à gerência vincular a sociedade em
quaisquer negócios e contratos alheios aos negócios sociais, designa-
damente em fianças, abonações, letras de favor e outros semelhantes.

Está conforme o original.

25 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Cristina
Bento da Silva. 2002159653

GAPE 2004 — GABINETE DE APOIO A PROJECTOS
EMPRESARIAIS, L.DA

Sede: Rua Direita de São Pedro, 208, freguesia e concelho
da Chamusca.

Conservatória do Registo Comercial da Chamusca. Matrícula n.º 00401/
041126; inscrição n.º 01; número e data da apresentação:04/041126.

Certifico que por escritura de 24 de Novembro de 2004, lavrada a
fl. 46 e seguintes do Livro n.° 552, do Cartório Notarial de Torres
Novas, foi constituída a sociedade em epígrafe entre: Maria João dos
Santos Fernandes, solteira, maior; e Maria Elisabete Mendonça dos
Santos Fernandes, viúva.

Que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma GAPE 2004 — Gabinete de Apoio a
Projectos Empresariais, L.da

ARTIGO 2.º

1 — A sociedade tem a sua sede na Rua Direita de São Pedro, 208,
na vila, freguesia e concelho de Chamusca.

2 — A gerência poderá transferir livremente a sede da sociedade
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como
criar sucursais, filiais, agências, delegações ou quaisquer outras formas
de representação social, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto actividades de consultoria,(não juridi-
cal,) para os negócios e a gestão, actividades de contabilidade, audito-
ria e consultoria fiscal, e actividades de gestão de recursos humanos.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros e corresponde à soma de duas quotas, uma no valor de qua-
tro mil e novecentos euros, pertencente à sócia Maria João dos San-
tos Fernandes, e outra no valor de cem euros, pertencente à sócia
Maria Elisabete Mendonça dos Santos Fernandes.

ARTIGO 5.º

Poderão ser exigidas aos sócios pr- ações suplementares até ao
montante global de cinquenta mil euros, na proporção das suas quo-
tas, conforme for deliberado em assembleia geral.

ARTIGO 6.º

Os sócios poderão fazer suprimentos à sociedade, nos termos e
condições a estabelecer em assembleia geral.

ARTIGO 7.º

1 — A gerência da sociedade, que pode não ser remunerada se tal
for deliberado em assembleia geral, será exercida por um ou mais
gerentes, a nomear em assembleia geral, sócios ou não, ficando desde
já nomeado gerente a sócia Maria João dos Santos Fernandes.

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

ARTIGO 8.º

A divisão e cessão de quotas, no todo ou em parte, a não sócios,
depende do consentimento da sociedade, gozando esta em primeiro
lugar e os sócios em segundo lugar, do direito de preferência.
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ARTIGO 9.º

1 — A sociedade podera amortizar qualquer quota nos seguintes
casos:

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

inclusão em massa falida ou de qualquer outro.modo de apreensão
judicial, se não for de imediato desonerada.

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

d) Se for cedida qualquer quota contra o estabelecido no pacto social.
2 — Salvo acordo das partes ou disposição legal imperativa o va-

lor da quota será igual ao seu valor nominal.

ARTIGO 10.º

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

Está conforme o original.

25 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Cristina
Bento da Silva. 2002159700

FERREIRA DO ZÊZERE

CONSTRUÇÕES ANTUNES & GARCÊS — SOCIEDADE
DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ferreira do Zêzere. Matrícula
n.º 00306/050128; identificação de pessoa colectiva
n.º P 507232178; inscrição n.º 01; número e data da apresentação:
04/050128.

Certifico que entre Mário Braz Antunes, casado com Zulmira Gar-
cês Antunes, na comunhão de adquiridos, residente em Horta Nova,
Beco, Ferreira do Zêzere, Mário Jorge Garcês Antunes, casado com
Anabela Flor Simões Antunes, na comunhão de adquiridos, residente
em Carvalhal, Pussos, Alvaiázere e Marco Alexandre Garcês Antu-
nes, solteiro, maior, residente em Horta Nova, foi constituída a soci-
edade em epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Construções Antunes & Garcês —
Sociedade de Construções, L.da, e tem a sua sede no lugar de Horta
Nova, freguesia de Bêco, concelho de Ferreira do Zêzere.

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, manter ou extinguir sucursais e ou-
tras formas de representação social, no território nacional ou no es-
trangeiro.

ARTIGO 2.º

1 — A sociedade tem por objecto: construção geral de edifícios,
comércio de materiais de construção, compra e venda de imóveis,
adquiridos para esse fim, compra e venda de terrenos adquiridos para
esse fim e prestação de serviços na área de construção civil.

2 — A sociedade poderá adquirir participações como sócia de res-
ponsabilidade limitada, em sociedades com o 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 cinco
mil euros e está dividido em três quotas, uma de dois mil e quinhentos
euros pertencente ao sócio Mário Braz Antunes, uma de mil duzentos
e cinquenta euros pertencente ao sócio Mário Jorge Garcês Antunes
e outra de mil duzentos e cinquenta euros pertencente ao sócio Mar-
co Alexandre Garcês Antunes.

ARTIGO 4.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento prévio
da sociedade, à qual em primeiro lugar e depois dela aos sócios não
cedentes fica reservado o direito de preferência.

ARTIGO 5.º

1 — A administração e representação da sociedade, remunerada ou
não conforme for deliberado em assembleia-geral, fica afecta aos
gerentes designados em assembleia-geral, ficando desde já designados
gerentes todos os sócios.

2 — A sociedade fica obrigada com a assinatura de um gerente.
3 — Os sócios poderão deliberar, por acordo unânime, que lhes

sejam exigidas prestações suplementares até ao valor global de cem
mil euros.

ARTIGO 6.º

Os sócios poderão fazer suprimentos à sociedade nos termos e
condições que forem fixados em assembleia geral.

ARTIGO 7.º

Sempre que a lei não exija formalidades especiais as assembleias-
-gerais serão convocadas, por carta registada com aviso de recepção,
com a antecedência mínima de quinze dias.

ARTIGO 8.º

Por deliberação dos sócios podem ser derrogadas as normas legais
dispositivas.

Está conforme o original.

21 de Fevereiro de 2005. — A Ajudante, Adelina dos Santos
Martins. 1000278603

CASA WLADIVAL — TURISMO RURAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ferreira do Zêzere. Matrícula
n.º 00307/050203; identificação de pessoa colectiva
n.º P507138759; inscrição n.º 01; número e data da apresentação:
04/050203.

Certifico que entre Valdemar António Garcias Faustino, solteiro,
maior, e Wladimir Sergeo Schrijver, solteiro, maior, ambos residentes
em Sportlaan 448, NL-1185 TR Amstelveen, Holanda, foi constitu-
ída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma, Casa Wladival — Turismo Rural,
L.da, e vai ter a sua sede na Rua da Barca, sem número de polícia, na
freguesia de Dornes, concelho de Ferreira do Zêzere, a qual poderá
ser transferida para qualquer outro local dentro do mesmo concelho
ou para concelho limítrofe, por deliberação da gerência.

2 — A assembleia geral poderá decidir a constituição ou encerra-
mento de agências, sucursais ou qualquer outra forma de representa-
ção da sociedade.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o serviço de hospedagem de natureza
familiar e rural a pessoas nacionais e estrangeiras; a organização de
quaisquer actividades e serviços complementares tendo em vista a
oferta de um produto turístico completo e diversificado no espaço
rural; a organização e execução de quaisquer outros programas turís-
ticos de acolhimento e ou de envio de pessoas.

ARTIGO 3.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, pertencendo uma a cada um dos sóci-
os, Valdemar António Garcias Faustino e Wladimir Sergeo Schrijver.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme vier a
ser deliberado em assembleia geral, poderá ser exercida por sócios ou
não sócios, ficando desde já nomeado gerente o sócio, Wladimir Ser-
geo Schrijver.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade que terá sempre o direito de preferência, o qual, de seguida,
se defere aos sócios não cedentes.
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ARTIGO 7.º

Com a unanimidade dos votos correspondente à totalidade do ca-
pital social, poderão ser exigidas prestações suplementares de capital,
até ao montante global de cem mil euros, e restituídas quando for
permitido.

ARTIGO 8.º

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

Está conforme o original.

21 de Fevereiro de 2005. — A Ajudante, Adelina dos Santos
Martins. 1000278601

SEMAZEL — SERRAÇÃO DE MADEIRAS
DO ZÊZERE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ferreira do Zêzere. Matrícula
n.º 00159/981009; inscrições n.os 05, 06, 07, 08, 09 e 10; núme-
ros e data das apresentações: 03 a 18/050202.

Certifico em relação à sociedade em epígrafe que os ex-sócios
Manuel Ribeiro da Silva e Maria Cremilde Rodrigues da Costa da Sil-
va, renunciaram às funções de gerente em 29 de Novembro de 2004,
tendo sido registado o aumento o capital social para € 20 000, sendo
o reforço de € 5 000, subscrito e realizado em dinheiro pelo sócio,
tendo sido alterado o pacto social, quanto aos artigos 3.º e 4.º, que
ficaram com a seguinte composição:

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
vinte mil euros, representado por duas quotas, uma de mil setecentos
e cinquenta euros e outra de dezoito mil duzentos e cinquenta euros
pertencentes ao sócio Ricardo Manuel Costa da Silva.

2 — Os sócios poderão efectuar prestações suplementares à socie-
dade até ao montante de duzentos mil euros.

ARTIGO 4.º

1 — A administração e a representação da sociedade, dispensada
de caução e remunerada ou não conforme for deliberado em assem-
bleia geral, fica afecta a um ou mais gerentes, ficando desde já desig-
nado gerente o sócio Ricardo Manuel Costa da Silva.

2 — A sociedade fica obrigada com a intervenção do sócio Ricardo
Manuel Costa da Silva.

Está conforme o original.

22 de Fevereiro de 2005. — A Ajudante, Maria Dulce Ribeiro da
Silva. 1000278595

RIO MAIOR

REBOSOV — COMÉRCIO DE ATRELADOS, REBOQUES
E SEMI-REBOQUES, L.DA

Sede: Estrada Nacional n° 1, Vale Falante, Rio Maior.

Conservatória do Registo Comercial de Rio Maior. Matrícula n.º 1247/
011024; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 02/011024.

Certifico que, entre Sérgio Miguel Pereira Soveral e Ana Paula
Pereira Soveral, solteiros, maiores, foi constituída uma sociedade co-
mercial por quotas, com a denominação em epígrafe, que se há- de
reger pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma REBOSOV — Comércio de Atre-
lados, Reboques e Semi-Reboques L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Estrada Nacional n° 1, Vale
Falante, freguesia e concelho de Rio Maior.

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 importação, exportação e co-
mercialização a retalho e por grosso de atrelados, reboques, semi-re-
boques, bem como veículos automóveis ligeiros, pesados e motos ter-
restres e aquáticas, estruturas metálicas e expositores. Fabricação de
atrelados, reboques, semi-reboques bem como estruturas metálicas e
expositores.

ARTIGO 3.º

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

2 — Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global 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, com ou sem remuneração con-
forme aí for deliberado.

2 — Para vincular a sociedade, é necessária a intervenção de um
gerente.

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

4 — Ficam desde já nomeados gerentes, os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

timários;
e) quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja sócio;
f) por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) por exoneração ou exclusão de um sócio; e
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-
lance aprovado.

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

ARTIGO 8.º

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

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.

Conferida. Está conforme.

16 de Fevereiro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ricardina L.
Quelhas S. C. Santos. 2007753545
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SANTARÉM

CENTRO EQUESTRE REAL DRESSAGE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º  04699/
041124; identificação de pessoa colectiva n.º 506976556; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 8/241104.

Certifico que por escritura lavrada em 22 de Outubro de 2004, a
fl. 63 do Livro n.º 227-A do 1.º Cartório Notarial de Competência
Especializada de Leiria, entre Agostinho dos Santos Ribeiro casado
em comunhão de adquiridos Maria Alexandra Seco; e António Jorge
Freire de Brito Calvete, divorciado, foi constituída a sociedade em
epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade a adopta a firma Centro Equestre Real Dressage, L.da

ARTIGO 2.º

1 — A sociedade tem a sua sede no lugar de Alto dos Fornos, fre-
guesia de Tremes, concelho de Santarém.

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

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

ARTIGO 3.º

A sociedade tem como objecto: Escola de equitação. Criação e
comércio de cavalos. Comércio de acessórios relativos à prática da
equitação.

ARTIGO 4.º

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

3 — Ficam, desde já, nomeados gerente ambos os sócios.

ARTIGO 8.º

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

ARTIGO 9.º

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

ARTIGO 10.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio se a mes-
ma for penhorada, arrolada ou arrestada ou, em geral, apreendida ju-
dicial ou administrativamente, ou se, fora dos casos previstos na lei,
for cedida sem o prévio consentimento da sociedade, quando devido.

Disposição transitória

A sociedade poderá entrar imediatamente em actividade, ficando a
gerência autorizada a celebrar quaisquer negócios jurídicos em nome
daquela sociedade, negócios que a mesma assumirá logo que definiti-
vamente matriculada, podendo, designadamente, adquirir equipamen-
tos e veículos automóveis, incluindo por contratos leasing, comprar
e tomar de arrendamento imóveis, contrair quaisquer empréstimos e

prestar todas as garantias exigidas para os mesmos, ficando a gerên-
cia ainda autorizada a levantar, no todo ou em parte, o capital social
depositado em nome da sociedade, para pagar os encargos respeitan-
tes àqueles negócios, bem como os respeitantes à constituição e re-
gisto da sociedade.

Está conforme o original.

18 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da
Conceição Jaco Alves. 2008383245

ACADEMIA DE MÚSICA E DANÇA LAGO
DOS CISNES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 04703/
041130; identificação de pessoa colectiva n.º 506975673; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 09/301104.

Certifico que por escritura lavrada em 22 de Outubro de 2004, a
fl. 62, do Livro n.º 227-A do 1.º Cartório Notarial de Competência
Especializada de Leiria, entre Agostinho dos Santos Ribeiro casado
em comunhão de adquiridos com Maria Alexandra Seco; e António
Jorge Freire de Brito Calvete, divorciada, foi constituída a sociedade
em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade a adopta a firma Academia de Música e Dança Lago
dos Cisnes, L.da

ARTIGO 2.º

1 — A sociedade tem a sua sede no lugar de Alto dos Fornos, fre-
guesia de Tremes, concelho de Santarém.

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

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

ARTIGO 3.º

A sociedade tem como objecto: educação artística-ensino especi-
alizado de música e dança.

ARTIGO 4.º

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

3 — Ficam, desde já, nomeados gerente ambos os sócios.

ARTIGO 8.º

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

ARTIGO 9.º

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

ARTIGO 10.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio se a mes-
ma for penhorada, arrolada ou arrestada ou, em geral, apreendida ju-
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dicial ou administrativamente, ou se, fora dos casos previstos na lei,
for cedida sem o previo consentimento da sociedade, quando devido.

Disposição transitória

A sociedade poderá entrar imediatamente em actividade, ficando a
gerência autorizada a celebrar quaisquer negócios jurídicos em nome
daquela sociedade, negócios que a mesma assumirá logo que definiti-
vamente matriculada, podendo, designadamente, adquirir equipamen-
tos e veículos automóveis, incluindo por contratos leasing, comprar
e tomar de arrendamento imóveis, contrair quaisquer empréstimos e
prestar todas as garantias exigidas para os mesmos, ficando a gerên-
cia ainda autorizada a levantar, no todo ou em parte, o capital social
depositado em nome da sociedade, para pagar os encargos respeitan-
tes àqueles negócios, bem como os respeitantes à constituição e re-
gisto da sociedade.

Está conforme o original.

18 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da
Conceição Jaco Alves. 2008383237

VERDASCA REIS — SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º  04704/
041206; identificação de pessoa colectiva n.º 507153227; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 8/061204.

Certifico que por escritura lavrada em 25 de Novembro de 2004, a
fl. 62 do Livro n.º 399 do Cartório Notarial do Centro de Formalida-
des das Empresas de Lisboa I, entre Amadeu Verdasca Reis, divorcia-
do, e Augusto Filipe Martins Verdasca Reis, solteiro, maior, foi cons-
tituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Verdasca Reis — Sociedade de
Mediação Imobiliária L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua do Doutor Virgílio Arruda,
3, 1.º direito, freguesia de Marvila, concelho de Santarém.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em mediação imobiliária.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social é de vinte e cinco mil euros, encontra-se in-
tegralmente realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quo-
tas: uma do valor nominal de vinte mil euros titulada pelo sócio Amadeu
Verdasca Reis e outra do valor nominal de cinco mil euros titulada
pelo sócio Augusto Filipe Martins Verdasca Reis.

2 — Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de vinte e cinco mil euros.

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

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade compete aos gerentes, a nomear em
Assembleia Geral, com ou sem remuneração conforme aí for delibe-
rado.

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

timários;
e) quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja sócio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) por exoneração ou exclusão de um sócio; 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 terceiros.

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

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

ARTIGO 8.º

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

Disposição transitória

1 — Fica desde já nomeado gerente o sócio Amadeu Verdasca Reis.
2 — A gerência fica, desde já, autorizada a levantar a totalidade do

capital social depositado, a fim de custear as despesas de constituição
e registo da sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede
social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis, imóveis ou direi-
tos, mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a sociedade todos
os actos praticados pela gerência, nesse período, logo que definitiva-
mente matriculada.

Está conforme o original.

21 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da
Conceição Jaco Alves. 2008382150

OLGA VALBOM, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 04698/
041124; identificação de pessoa colectiva n.º 507088212; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 1/241104.

Certifico que por escritura lavrada em 10 de Novembro de 2004, a
fl. 17 do Livro n.º 515-A, do Cartório Notarial do Centro de Forma-
lidades das Empresas do Porto, Olga Amélia de Oliveira Valbom, sol-
teira, maior, constituíu a sociedade em epígrafe, que se rege pelo se-
guinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Olga Valbom, Unipessoal, L.da

2 — Tem a sua sede na Rua de Alexandre Herculano, 40-A, cidade
e concelho de Santarém.

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

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste no comércio e venda ao domicilio de pro-
dutos diversos, nomeadamente brinde, utilidades domésticas, livros e
brinquedos; Agente na angariação de contratos para fornecimento de
serviços de telecomunicações e Internet; Realização de operações de
marketing, nomeadamente na distribuição e venda ao público de cu-
pões de promoção de desconto relativo a bens vendidos e serviços
prestados por outras pessoas singulares ou colectivas.

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 única fica autorizada a fazer prestações suplementa-
res de capital até ao montante global de dez vezes o capital social.
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ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, remunerada ou não conforme for
decidido pela sócia, será exercida pela própria sócia ou por não sóci-
os, ficando aquela, desde já, nomeada 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 a própria sócia e a sociedade poderão ser celebrados quais-
quer contratos de aquisição, disposição e oneração de bens, desde que
necessários ou inerentes à prossecução do objecto social.

Está conforme o original.

18 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da
Conceição Jaco Alves. 2008390977

IW.COM — PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 04709/
030220; identificação de pessoa colectiva n.º 506495396; inscri-
ção n.º 7; número e data da apresentação: 16/161204.

Certifico que por escritura de 27 de Agosto de 2004, lavrada a fl, 69
do Livro n.º 388 do Cartório Notarial do Centro de Formalidades das
Empresas de Lisboa I, foi alterado o contrato da sociedade em epí-
grafe, quanto aos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma IW.COM — Prestação de Serviços de
Informática, L.da e tem a sua sede na Avenida de Bernardo Santare-
no, 9, loja direita, freguesia de Salvador, conselho de Santarém.

ARTIGO 3.º

O capital social é de cinco mil euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e nos demais valores constantes da escrita so-
cial e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor nominal de
dois mil e quinhentos euros cada uma e uma de cada sócio.

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

Está conforme o original.

21 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da
Conceição Jaco Alves. 2008383377

ACADÉMICO — CAFÉ, PASTELARIA E CASA
DE PASTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 02984/
950322; identificação de pessoa colectiva n.º 503388750; inscri-
ção n.º 6; número e data da apresentação: 2/221004.

Certifico que por escritura de 27 de Julho de 2004 lavrada a fl. 15
do livro n.º 253-F do 1.º Cartório Notarial de Santarém, foi aumen-
tado o capital e, alterado o contrato da sociedade em epígrafe, quan-
to aos artigos, 3.º, 4.º e 5.º e eliminado o 11.º, que ficaram com a
seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social inteiramente realizado em dinheiro e noutros va-
lores do activo é de vinte e cinco mil euros e corresponde à soma de
duas quotas iguais de doze mil e quinhentos euros, uma de cada um dos
sócios Maria Helena Mendes Rosado Cotrim e João Manuel Ramos
Cotrim.

ARTIGO 4.º

1 — Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de
capital até ao dobro do capital social e na proporção das suas quotas.

2 — Qualquer dos sócios poderá fazer suprimentos à sociedade nos
termos e condições a; aprovar em assembleia geral.

ARTIGO 5.º

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

§ 1.º A sociedade fica validamente obrigada em todos os actos e
contratos, sejam de que natureza for, com a intervenção e assinatura
de um gerente.

§ 2.º Aos gerentes é expressamente proibido obrigar a sociedade
em actos e contratos que não digam respeito ao objecto social da
mesma, tais corno abonações, fianças, letras -de-favor e outros idên-
ticos, sob pena de o infractor responder perante a sociedade pelos
prejuízos que lhe causar.

Disseram ainda os segundos outorgantes na qualidade de gerentes e
sob sua inteira e exclusiva responsabilidade que o montante do au-
mento de capital, na indicada importância de vinte mil euros, já se
encontra depositada no cofre social e, que tanto pela Lei ou pelo
contrato social, não é exigida a realização de outras entradas e que a
sociedade no seu activo possui bens de natureza imobiliária.

O texto complete do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na respective pasta.

Está conforme o original.

21 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da
Conceição Jaco Alves. 2008383369

GIL & ANDRÉ, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO
E EXPORTAÇÃO DE ROUPAS E ARTIGOS

ELECTRÓNICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 04688/
020902; identificação de pessoa colectiva n.º 504282581; inscri-
ção n.º 10; número e data da apresentação: 7/201004.

Certifico que por escritura de 18 de Fevereiro de 2004, lavrada a
fl. 135 do Livro n.º 241-F do Cartório Notarial de Alenquer, foi alte-
rado o contrato da sociedade em epígrafe, quanto ao(s) artigo(s) 1.º,
3.º e 5.º, que ficaram com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Gil & André, Comércio, Importação e
Exportação de Roupas e Artigos Electrónicos, L.da, e tem a sua sede
social em Vale de Água, freguesia de Tremez, concelho de Santarém;

§ único. (Mantém-se.)
ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de quinze
mil euros e corresponde à soma de duas quotas iguais de sete mil e
quinhentos euros, uma de cada um dos sócios Gil Fernando Tainha
Vieira e André Tainha Vieira.

ARTIGO 5.º

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

O texto complete do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na respective pasta.

Está conforme o original.

21 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da
Conceição Jaco Alves. 2008383350

SANTOS & MOREIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 04501/
030527; identificação de pessoa colectiva n.º 506594270; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 07/241104.

Certifico que por escritura de 27 de Setembro de 2004 lavrada a
fl. 5 do livro n.º 197-C do Cartório Notarial de Oliveira de Frades,
foi aumentado o capital e alterado o contrato da sociedade em epí-
grafe, quanto aos artigos 3.º, que ficará com a seguinte a redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de cinquenta e quarto mil e quinhentos euros e corresponde à soma de
quatro quotas iguais de treze mil seicentos e vinte cinco euros, per-
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tencendo uma a cada um dos sócios José António Santos Moreira,
Sérgio Manuel Santos Moreira, Pedro Jorge Santos Moreira e Nuno
Ricardo Santos Moreira.

O texto complete do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na respective pasta.

Está conforme o original.

21 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da
Conceição Jaco Alves. 2008383334

FOTOLUCAS — FOTOGRAFIA E VÍDEO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 03442/
980311; identificação de pessoa colectiva n.º 504107186.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos da prestação de contas da
sociedade, respeitante ao ano de 2003.

16 de Dezembro de 2004. — A Segunda-Ajudante, Maria da
Conceição Jaco Alves. 2008381480

MENIMEL — PASTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 03896/
000925; identificação de pessoa colectiva n.º 504926241.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos da prestação de contas da
sociedade, respeitante ao ano de 2003.

15 de Dezembro de 2004. — A Segunda-Ajudante, Maria da
Conceição Jaco Alves. 2008381293

CALCICUBO — EXTRACÇÃO E COMÉRCIO
DE PEDRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 02740/
930727; identificação de pessoa colectiva n.º 503034894.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos da prestação de contas da
sociedade, respeitante ao ano de 2003.

16 de Dezembro de 2004. — A Segunda-Ajudante, Maria da
Conceição Jaco Alves. 2008381498

CASA AGRÍCOLA HERDEIROS DE ANTÓNIO PAULINO
LOBO DA SILVEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 02972/
950224; identificação de pessoa colectiva n.º 503365734.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos da prestação de contas da so-
ciedade, respeitante ao ano de 2003.

16 de Dezembro de 2004. — A Segunda-Ajudante, Maria da
Conceição Jaco Alves. 2008381528

L. P. NOBRE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 04150/
010926; identificação de pessoa colectiva n.º 505778599.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos da prestação de contas da
sociedade, respeitante ao ano de 2003.

18 de Janeiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Conceição
Jaco Alves. 2008381617

ELECTRO ALMEIDA & CABAÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 03723/
991111; identificação de pessoa colectiva n.º 504745905.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos da prestação de contas da
sociedade, respeitante ao ano de 2003.

14 de Dezembro de 2004. — A Segunda-Ajudante, Maria da
Conceição Jaco Alves. 2008381013

FB — FORMAÇÃO, COOPERAÇÃO
E DESENVOLVIMENTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 02522/
920507; identificação de pessoa colectiva n.º 502758937.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos da prestação de contas da
sociedade, respeitante ao ano de 2003.

15 de Dezembro de 2004. — A Segunda-Ajudante, Maria da
Conceição Jaco Alves. 2008381226

RODRIGUES & GAIO — RETROESCAVAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 02157/
900323; identificação de pessoa colectiva n.º 502314508.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos da prestação de contas da
sociedade, respeitante ao ano de 2003.

14 de Dezembro de 2004. — A Segunda-Ajudante, Maria da
Conceição Jaco Alves. 2008381188

ARTUR LOPES DOS SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 00546/
671004; identificação de pessoa colectiva n.º 500031614.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos da prestação de contas da
sociedade, respeitante ao ano de 2003.

15 de Dezembro de 2004. — A Segunda-Ajudante, Maria da
Conceição Jaco Alves. 2008381439

PINTO & CUNHADO, CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 03906/
001010; identificação de pessoa colectiva n.º 505137666.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos da prestação de contas da
sociedade, respeitante ao ano de 2003.

14 de Dezembro de 2004. — A Segunda-Ajudante, Maria da
Conceição Jaco Alves. 2008389502

LOPES REIS & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 01367/
981109; identificação de pessoa colectiva n.º 501177809.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos da prestação de contas da so-
ciedade, respeitante ao ano de 2003.

18 de Janeiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Conceição
Jaco Alves. 2008381595

EDALB — ACTIVIDADES AGRÍCOLAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 04065/
010608; identificação de pessoa colectiva n.º 505267624.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos da prestação de contas da so-
ciedade, respeitante ao ano de 2003.

19 de Janeiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Conceição
Jaco Alves. 2008381706
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JP CLIMA — ASSISTÊNCIA E MANUTENÇÃO
DE INSTALAÇÕES TÉCNICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 04437/
030214; identificação de pessoa colectiva n.º 506404927.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos da prestação de contas da so-
ciedade, respeitante ao ano de 2003.

19 de Janeiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Conceição
Jaco Alves. 2008381757

NUMAVI — COMÉRCIO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS
E INDUSTRIAIS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 04566/
031118; identificação de pessoa colectiva n.º 506739066.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos da prestação de contas da so-
ciedade, respeitante ao ano de 2003.

19 de Janeiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Conceição
Jaco Alves. 2008381781

JOAQUIM FERREIRA LOPES & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 04212/
020108; identificação de pessoa colectiva n.º 505240378.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos da prestação de contas da
sociedade, respeitante ao ano de 2003.

19 de Janeiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Conceição
Jaco Alves. 2008381692

AUGUSTO DOS SANTOS SALDANHA ALVES
& FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 04286/
020814; identificação de pessoa colectiva n.º 506239730.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos da prestação de contas da
sociedade, respeitante ao ano de 2003.

19 de Janeiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Conceição
Jaco Alves. 2008381684

SOCIEDADE AGRÍCOLA DA QUINTA DE ALPOMPÉ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 02100/
891020; identificação de pessoa colectiva n.º 502234792.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos da prestação de contas da
sociedade, respeitante ao ano de 2003.

19 de Janeiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Conceição
Jaco Alves. 2008381722

LUÍS TAINHA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 04372/
021028; identificação de pessoa colectiva n.º 506172716.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos da prestação de contas da
sociedade, respeitante ao ano de 2003.

18 de Janeiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Conceição
Jaco Alves. 2008381340

METALJACTO — INDÚSTRIA DE DECAPAGEM
E METALIZAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 04190/
011210; identificação de pessoa colectiva n.º 505849666.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos da prestação de contas da
sociedade, respeitante ao ano de 2003.

18 de Janeiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Conceição
Jaco Alves. 2008381609

JUSTO & MARTINS — MOVEIS E DECORAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 04180/
011121; identificação de pessoa colectiva n.º 505774623.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos da prestação de contas da
sociedade, respeitante ao ano de 2003.

18 de Janeiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Conceição
Jaco Alves. 2008381358

MÁRIO HUMBERTO MINEIRO CARDOSO, SOCIEDADE
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 04404/
030103; identificação de pessoa colectiva n.º 506416895.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos da prestação de contas da
sociedade, respeitante ao ano de 2003.

19 de Janeiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Conceição
Jaco Alves. 2008381676

PASTELARIA SÓFISER, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 02417/
911011; identificação de pessoa colectiva n.º 502663340.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos da prestação de contas da
sociedade, respeitante ao ano de 2003.

14 de Dezembro de 2004. — A Segunda-Ajudante, Maria da
Conceição Jaco Alves. 2008389537

CONSTRUÇÕES CUNHA & DOMINGUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 03463/
980417; identificação de pessoa colectiva n.º 504158953.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos da prestação de contas da
sociedade, respeitante ao ano de 2003.

15 de Dezembro de 2004. — A Segunda-Ajudante, Maria da
Conceição Jaco Alves. 2008381170

MUNIAUTO DE ALCANEDE — MECÂNICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 01086/
980708; identificação de pessoa colectiva n.º 500751641.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos da prestação de contas da
sociedade, respeitante ao ano de 2003.

16 de Dezembro de 2004. — A Segunda-Ajudante, Maria da
Conceição Jaco Alves. 2008381552
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CASA DA TERRA — DECORAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 03570/
990113; identificação de pessoa colectiva n.º 504459805.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos da prestação de contas da
sociedade, respeitante ao ano de 2003.

16 de Dezembro de 2004. — A Segunda-Ajudante, Maria da
Conceição Jaco Alves. 2008381463

CEUSA — TRANSPORTES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 03958/
010201; identificação de pessoa colectiva n.º 505050471.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos da prestação de contas da
sociedade, respeitante ao ano de 2003.

16 de Dezembro de 2004. — A Segunda-Ajudante, Maria da
Conceição Jaco Alves. 2008381536

DE TAGUSHOEVE, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
VETERINÁRIOS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 04361/
021007; identificação de pessoa colectiva n.º 506298566.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos da prestação de contas da
sociedade, respeitante ao ano de 2003.

16 de Dezembro de 2004. — A Segunda-Ajudante, Maria da
Conceição Jaco Alves. 2008381420

RELCAMPO — ESPAÇOS VERDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 02601/
921013; identificação de pessoa colectiva n.º 502862475; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 7/070205.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi incrita a
dissolução e o encerramento da liquidação. Data: 10 de Novembro de
2004.

22 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da
Conceição Jaco Alves. 2008383806

ESTEVES & CARDOSO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 04298/
020409; identificação de pessoa colectiva n.º 505977940; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 2/210105.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi incrita a
dissolução e o encerramento da liquidação. Data: 29 de Dezembro de
2004.

22 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da
Conceição Jaco Alves. 2008383814

CENTRO DE MODA DE SANTARÉM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 02794/
931221; identificação de pessoa colectiva n.º 503150509; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 1/210105.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi incrita a
dissolução e o encerramento da liquidação. Data: 30 de Setembro de
2004.

22 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Con-
ceição Jaco Alves. 2008383822

ANTÓNIO ESTEVES & NUNO FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 02413/
911003; identificação de pessoa colectiva n.º 502625627; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 5/190105.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi incrita a
dissolução e o encerramento da liquidação. Data: 1 de Junho de 2001.

22 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da
Conceição Jaco Alves. 2008383830

RESTAURANTE BAR DO BECO DO FALEIJO,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 04479/
030410; identificação de pessoa colectiva n.º 506514617; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 2/140105.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi incrita a
dissolução e o encerramento da liquidação. Data: 29 de Dezembro de
2004.

22 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da
Conceição Jaco Alves. 2008383849

ADÍLIA & VIEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 1.037,
C-3; identificação de pessoa colectiva n.º 500708851; inscrição
n.º 6.862, E-12; número e data da apresentação: 8/130105.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi incrita a
dissolução e o encerramento da liquidação. Data: 23 de Março de 2000.

22 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da
Conceição Jaco Alves. 2008383857

NOTORMAQ — COMÉRCIO DE MÁQUINAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 04492/
030509; identificação de pessoa colectiva n.º 506436136; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 1/110105.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi incrita a
dissolução e o encerramento da liquidação. Data: 6 de Dezembro de
2004.

22 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da
Conceição Jaco Alves. 2008383865

MORAIS & LEITÃO — INFORMÁTICA E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 02992/
950331; identificação de pessoa colectiva n.º 503389340; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 1/040105.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi incrita a
dissolução e o encerramento da liquidação. Data: 20 de Dezembro de
2004.

22 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da
Conceição Jaco Alves. 2008383873

SERRAMADEIRA — SERRAÇÃO DE MADEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 03237/
970102; identificação de pessoa colectiva n.º 503800988; inscri-
ção n.º 6; número e data da apresentação: 2/291204.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi incrita a
dissolução e o encerramento da liquidação. Data: 15 de Dezembro de
2004.

22 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da
Conceição Jaco Alves. 2008383881
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LISOS E ESTAMPADOS — SOCIEDADE
DE REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 02767/
931011; identificação de pessoa colectiva n.º 503085774; inscri-
ção n.º 6; número e data da apresentação: 11/271204.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi incrita a
dissolução e o encerramento da liquidação. Data: 14 de Julho de 2004.

22 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da
Conceição Jaco Alves. 2008383890

FONEPLUS — COMÉRCIO E SERVIÇOS
DE COMUNICAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 03976/
010308; identificação de pessoa colectiva n.º 505256690; inscri-
ção n.º 7; número e data da apresentação: 06/221204.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi incrita a
dissolução e o encerramento da liquidação. Data: 15 de Dezembro de
2004.

22 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da
Conceição Jaco Alves. 2008383903

MEDISCALABIS — SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 02752/
930913; identificação de pessoa colectiva n.º 503067938; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 05/201204.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi incrita a
dissolução e o encerramento da liquidação. Data: 15 de Novembro de
2004.

22 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da
Conceição Jaco Alves. 2008383911

PADARIA CANTINHO DO SOL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 03985/
010326; identificação de pessoa colectiva n.º 505390485; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 05/151204.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi incrita a
dissolução e o encerramento da liquidação. Data: 2 de Novembro de
2004.

22 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da
Conceição Jaco Alves. 2008383920

JOSÉ EDUARDO COSTA SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 04125/
010807; identificação de pessoa colectiva n.º 505671379.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos da prestação de contas da so-
ciedade respeitante ao ano de 2003.

15 de Dezembro de 2004. — A Segunda-Ajudante, Maria da
Conceição Jaco Alves. 2008381250

TRANSMOÇO TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 03532/
981102; identificação de pessoa colectiva n.º 504277456.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos da prestação de contas da
sociedade respeitante ao ano de 2003.

15 de Dezembro de 2004. — A Segunda-Ajudante, Maria da
Conceição Jaco Alves. 2005294101

ERCÍLIO R. FERNANDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 02134/
900208; identificação de pessoa colectiva n.º 502286199.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos da prestação de contas da
sociedade respeitante ao ano de 2003.

15 de Dezembro de 2004. — A Segunda-Ajudante, Maria da
Conceição Jaco Alves. 2008381285

PALMO E MEIO — CRECHE E JARDIM
DE INFÂNCIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 02881/
940613; identificação de pessoa colectiva n.º 503224154.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos da prestação de contas da
sociedade respeitante ao ano de 2003.

15 de Dezembro de 2004. — A Segunda-Ajudante, Maria da
Conceição Jaco Alves. 2008381277

SOCIEDADE AGRO-PECUÁRIA DA MATINHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 03143/
960529; identificação de pessoa colectiva n.º 503659991.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos da prestação de contas da so-
ciedade respeitante ao ano de 2003.

16 de Dezembro de 2004. — A Segunda-Ajudante, Maria da
Conceição Jaco Alves. 2008381510

TÁXIS RUFINO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 04012/
010423; identificação de pessoa colectiva n.º 505388456.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos da prestação de contas da so-
ciedade respeitante ao ano de 2003.

14 de Dezembro de 2004. — A Segunda-Ajudante, Maria da
Conceição Jaco Alves. 2008381110

L.  B.  J .  P. — EMPREITEIROS DE CANALIZAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 03429/
980130; identificação de pessoa colectiva n.º 504106058.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos da prestação de contas da so-
ciedade respeitante ao ano de 2003.

14 de Dezembro de 2004. — A Segunda-Ajudante, Maria da
Conceição Jaco Alves. 2008381048

TRANSPORTES GOMES & FRAZÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 02920/
941026; identificação de pessoa colectiva n.º 503289540.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos da prestação de contas da
sociedade respeitante ao ano de 2003.

15 de Dezembro de 2004. — A Segunda-Ajudante, Maria da
Conceição Jaco Alves. 2008381269

PERFIL DE ARTE — CABELEIREIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 04491/
030508; identificação de pessoa colectiva n.º 506575730.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos da prestação de contas da so-
ciedade respeitante ao ano de 2003.

15 de Dezembro de 2004. — A Segunda-Ajudante, Maria da
Conceição Jaco Alves. 2008381129

AMÁVEL & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 03680/
990727; identificação de pessoa colectiva n.º 504790978.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos da prestação de contas da
sociedade respeitante ao ano de 2003.

14 de Dezembro de 2004. — A Segunda-Ajudante, Maria da
Conceição Jaco Alves. 2008381030

SARDOAL

RICARDO & COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Sardoal. Matrícula n.º 00206/
050204; identificação de pessoa colectiva n.º 503490261; inscri-
ção n.º 12; número e data da apresentação: 01/050204.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram alterados
os artigos 2.º, 3.º, 4.º e 7.º do respectivo pacto social, os quais fica-
ram com a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

A sociedade tem a sua sede no Vale das Onegas, freguesia de Alca-
ravela, concelho do Sardoal.

ARTIGO 3.º

O objecto social consiste na compra, venda e administração de
imóveis. Arrendamento de bens imobiliários. Construção de edifícios.
Engenharia civil.

§ único. (Mantém-se a redacção.)

ARTIGO 4.º

O capital social integralmente realizado, é de cinquenta mil euros
e corresponde à soma de três quotas, sendo uma no valor de quinze
mil euros, pertencente à sócia Rodrigues & Vermelho, L.da, e duas
quotas nos valores iguais de dezassete mil e quinhentos euros, perten-
cendo cada uma aos sócios Celestino Vermelho Rodrigues e Teresina
dos Prazeres Pissarreira Rodrigues.

ARTIGO 7.º

1 — A gerência da sociedade, dispensada de caução e com ou sem
remuneração, é exercida por um ou mais gerentes a designar em as-
sembleia geral.

2 — Ficam, desde já designados gerentes, Celestino Vermelho Ro-
drigues, casado; Teresina dos Prazeres Pissarreira Rodrigues, casada;
Nélson Duarte Rodrigues, casado, e Gonçalo Duarte Rodrigues, soltei-
ro, maior, todos residentes na Rua do Compromisso Marítimo, lote
M-7, na cidade de Lagos.

3 — Para obrigar a sociedade em todos os actos e contratos é su-
ficiente a intervenção de um gerente.

O texto actualizado do contrato ficou depositado na pasta respec-
tiva.

16 de Fevereiro de 2005. — O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000278500

SETÚBAL
ALCÁCER DO SAL

MONTE DA VÁRZEA — SOCIEDADE AGRÍCOLA
E FLORESTAL, S. A.

Sede: Monte da Várzea, freguesia da Comporta,
concelho de Alcácer do Sal

Conservatória do Registo Comercial de Alcácer do Sal. Matrícula
n.º 00535/990826; identificação de pessoa colectiva n.º 504754602;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 01/050201.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efectu-
ada a inscrição n.º 2 do teor seguinte:

2 — Apresentação n.º 01/050201.
Facto: nomeação da administração e fiscalização para o quadriénio

de 2003-2006, em 23 de Fevereiro de 2003.
Administrador único — Isabel Maria Alves Rocha dos Santos.
Fiscal único — P. Matos Silva, Garcia Jr., P. Caiado e Associados,

Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, representada por Luísa
Maria Nunes Vicente e Rebordão, ROC; suplente — Silva Neves &
Teresa Marques, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas.

18 de Fevereiro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Paula
Molha Zacarias Rebelo Balona. 2002129614

SOCIEDADE AGRÍCOLA DO VALE
DE CAMARINHAS, S. A.

Sede: Palma, Alcácer do Sal

Conservatória do Registo Comercial de Alcácer do Sal. Matrícula
n.º 00376/921210; identificação de pessoa colectiva n.º 502878525;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 13 e inscrição n.º 16; números e
datas das apresentações: 04/050214 e 02/050218.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efectu-
ada a inscrição n.º 16 e averbamento n.º 2 à inscrição 10 do teor
seguinte:

16 — apresentação n.º 04/050214.
Facto: nomeação do conselho de administração e fiscalização para

o triénio de 2004-2006.
Conselho de administração: presidente — Maria João d’Orey Pos-

ser de Andrade; vogais — Marfim d’Orey Posser de Andrade Carbo-
ne, Rua do Boquim, 350 Vila Ida, São Paulo, Brasil, e António Maria
d’Orey Posser de Andrade.

Fiscal único — João Manuel Gonçalves Correia das Neves Martins,
ROC, Rua de Latino Coelho, 64, 1.º, esquerdo, Parede; suplente —
Carlos Manuel Catarino Galamba de Oliveira, ROC, Rua de Diogo
Afonso, 2, 6.º, Lisboa.

Data: 29 de Março de 2004.
13 — averbamento n.º 2, apresentação n.º 2/050218.
Recondução do administrador-delegado, em 29 de Março de 2004.

18 de Fevereiro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Paula
Molha Zacarias Rebelo Balona. 2002129665

SOCIEDADE AGRÍCOLA DE VALE DO COITO, S. A.

Sede: Palma, Alcácer do Sal

Conservatória do Registo Comercial de Alcácer do Sal. Matrícula
n.º 00384/930127; identificação de pessoa colectiva n.º 502906022;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 10 e inscrição n.º 12; números e
datas das apresentações: 03/050214 e 01/050218.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efectu-
ada a inscrição n.º 12 e averbamento n.º 01 à inscrição 10 do teor
seguinte:

12 — apresentação n.º 03/050214.
Facto: nomeação do conselho de administração e fiscalização para

o triénio de 2004-2006.
Conselho de administração: presidente — António Maria d’Orey

Posser de Andrade; vogais — Vera Arouca Guimarães Posser de An-
drade e António José Ramos da Silva Rosa.

Fiscal único — João Manuel Gonçalves Correia das Neves Martins,
ROC, Rua de Latino Coelho, 64, 1.º, esquerdo, Parede; suplente —
Carlos Manuel Catarino Galamba de Oliveira, ROC, Rua de Diogo
Afonso, 2, 6.º, Lisboa.

Data: 30 de Março de 2004.
10 — averbamento n.º 01, apresentação n.º 01/050218.
Recondução do administrador-delegado, em 30 de Março de 2004.

18 de Fevereiro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Paula
Molha Zacarias Rebelo Balona. 2002129657
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ALMADA

M. TEJO — COMÉRCIO DE VEÍCULOS, PEÇAS
E SERVIÇOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 10 654/
21022001; identificação de pessoa colectiva n.º 505060493; ins-
crição n.º 4; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 4 e inscrição n.º 5;
números e data das apresentações: 6 e 7/041001.

Certifico que pela apresentação supra referida e em relação à soci-
edade em epígrafe, foram efectuados os seguintes registos:

Pela inscrição n.º 4:
Eleição dos órgãos sociais para o triénio 2004-2006, por delibera-

ção de 31 de Março de 2004.
Conselho de administração: presidente — João Gonçalo Malheiro

Fontes Pereira de Melo, casado, Rua de Margarida Palha, 2, 10.º, B,
Algés, Lisboa; vogais — Joaquim Rodrigo Gomes Gonçalves Machaz,
casado, Rua do Sacramento à Lapa, 7, rés-do-chão, Lisboa; Guiomar
Tappenbeck Machaz Herédia, casada, Rua do Sacramento à Lapa, 62,
3.º, direito, Lisboa.

Fiscal único — José Maria Rego Ribeiro da Cunha, casado, Rua de
Santo António à Estrela, 31, 3.º, esquerdo, Lisboa; suplente — Amá-
vel Alberto Freixo Calhau, casado, Rua da Artilharia Um, 104, 4.º,
esquerdo, Lisboa.

Pelo averbamento n.º 1 à inscrição n.º 4:
Cessação de funções do presidente do conselho de administração

João Gonçalo Malheiro Fontes Pereira de Melo, dos vogais Joaquim
Rodrigo Gomes Gonçalves Machaz e Guiomar Tappenbeck Machaz
Herédia, do fiscal único José Maria Rego Ribeiro da Cunha e suplente
Amável Alberto Freixo Calhau, por renúncia em 21 de Julho de 2004.

Pela inscrição n.º 5:
Nomeação dos órgãos sociais para o triénio 2004-2006, por deli-

beração de 21 de Julho de 2004.
Conselho de administração: presidente — Jorge Barros Nécto Gui-

marães, casado, Rua de Pereira Reis, 434, Porto; vogais — Tomás
Jewell, casado, Rua de Marta Mesquita da Câmara, 33, rés-do-chão,
04, Porto; José Pedro Domingues Oliveira Rosa, casado, Rua de Be-
ato Inácio Azevedo, 199-B, Porto.

Fiscal único: efectivo — PricewaterhouseCoopers & Associados —
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, L.da, revisor oficial de
contas n.º 183, Avenida da Liberdade, 245, 8-A, Lisboa, representa-
do por José Pereira Alves, casado, Rua de Alfredo Keil, 257-A, 3.º,
esquerdo, Porto, revisor oficial de contas n.º 711, ou por António
Joaquim Brochado Correia, casado, Rua do Arquitecto Cassiano Bar-
bosa, 569, 2.º, direito, trás, Porto, revisor oficial de contas n.º 1076;
suplente — Carlos Marques Bernardes, casado, Avenida de Fontes
Pereira de Melo, 42, 2.º, Lisboa, revisor oficial de contas n.º 485.

Conferida, está conforme o original.

6 de Janeiro de 2005. — Pela Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 2008170993

RADICALFLUXO — INSTALAÇÕES TÉCNICAS
ESPECIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 12 669/
14012005; identificação de pessoa colectiva n.º 507205375; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 13/20050114.

Certifico que entre Carlos Alberto Simões da Silva e Lucinda Maria
Costa dos Santos Silva foi constituída a sociedade acima referida, cujo
contrato é o seguinte:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma RADICALFLUXO — Instalações
Técnicas Especiais, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua do Padre Manuel da Nó-
brega, 6, 2.º, esquerdo, freguesia de Feijó, concelho de Almada.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em instalações de redes eléctricas,
de água e gás. Construção civil. Aquecimento central, ar condiciona-
do e energia solar, instalações técnicas especiais.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

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

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

3 — Fica desde já nomeada gerente, a sócia Lucinda Maria Costa
dos Santos Silva.

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.

11 de Fevereiro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Beatriz
Henriques Passão Fortio. 2008152847

R. S. L. — RECOLHA E SEPARAÇÃO DE LIXOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 12 673/
20050126; identificação de pessoa colectiva n.º 507141857; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 04/26012005.

Certifico que foi constituída a sociedade acima referida, cujo con-
trato é o seguinte:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma R. S. L. — Recolha e Separação
de Lixos, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua do Dr. António José de
Almeida, 29-B, piso 3, escritório 10, freguesia da Cova da Piedade,
concelho de Almada.

3 — Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e serem cria-
das agências, filiais, delegações, sucursais ou outras formas locais de
representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na recolha e separação de lixos
ferrosos e não ferrosos. Comércio de equipamentos, sucatas, paletes,
papel e prestação de serviços nessas áreas.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
cinco mil euros e corresponde à soma de duas quotas: uma do valor
nominal de quatro mil e novecentos euros pertencente ao sócio Fer-
nando dos Santos Mota, e uma do valor nominal de cem euros per-
tencente ao sócio Carlos Humberto Sombrinha Pereira.

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 suficiente a intervenção de
um gerente.

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

4 — Fica desde já nomeado gerente o sócio Carlos Humberto Som-
brinha Pereira.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade, que terá sempre o direito de preferência, o qual, de seguida,
se defere aos sócios não cedentes.
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ARTIGO 7.º

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

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.

12 de Fevereiro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Beatriz
Henriques Passão Fortio. 2008152910

AZEITONA HOME, CATERING, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 12 665/
13012005; identificação de pessoa colectiva n.º 507156960; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 24/20050113.

Certifico que entre João António Carlos Clero e Maria Madalena
da Silva Matos Mendes Clero foi constituída a sociedade acima refe-
rida, cujo contrato é o seguinte:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Azeitona Home, Catering, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua de Leite Faria, 16, Quinta
do Conde Mascarenhas, freguesia de Charneca de Caparica, concelho
de Almada.

3 — Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e serem cria-
das agências, filiais, delegações, sucursais ou outras formas locais de
representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na exploração de estabelecimentos
de restauração e bebidas. Actividade de catering, fabricação e prepa-
ração de pré-cozinhados.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor nomi-
nal de dois mil e quinhentos euros, pertencente uma a cada um dos
sócios.

ARTIGO 4.º

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

2 — Para a sociedade ficar obrigada é suficiente a intervenção de
um gerente.

3 — Ficam desde já nomeados gerentes ambos os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

9 de Fevereiro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Beatriz
Henriques Passão Fortio. 2008152790

AROEIRA E CASAS — SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 12 663/
12012005; identificação de pessoa colectiva n.º 507114183; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 13/20050112.

Certifico que António Carlos de Jesus Silva e Fernanda da Silva
constituíram a sociedade acima referida, cujo contrato é o seguinte:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Aroeira e Casas — Sociedade de
Mediação Imobiliária, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua de Luís de Queirós, 26-A,
12.º, esquerdo, freguesia e concelho de Almada.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em mediação imobiliária.

ARTIGO 3.º

O capital social é de cinco mil euros, encontra-se integralmente
subscrito e realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quo-
tas iguais do valor nominal de dois mil e quinhentos euros cada uma
e uma de cada sócio.

ARTIGO 4.º

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

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

ARTIGO 5.º

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

Disposição transitória

1 — Fica desde já nomeado gerente o sócio António Carlos de Jesus
Silva.

2 — A gerência fica, desde já, autorizada a levantar a totalidade do
capital social depositado, a fim de custear as despesas de constituição
e registo da sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede
social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis, imóveis ou direi-
tos, mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a sociedade todos
os actos praticados pela gerência, nesse período, logo que definitiva-
mente matriculada.

3 de Fevereiro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Beatriz
Henriques Passão Fortio. 2008152723

SNACK-BAR O GOLFINHO DO MONTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 12 662/
20050112; identificação de pessoa colectiva n.º 506990451; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 12/20050112.

Certifico que entre Vítor Manuel Dias da Silva e António Reinaldo
Mesquita Amaro foi constituída a sociedade acima referida, cujo con-
trato é o seguinte:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Snack-Bar O Golfinho do
Monte, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua dos Três Vales, 81-A, fre-
guesia de Caparica, concelho de Almada.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em actividades hoteleiras, restau-
ração, restaurante, snack-bar, churrasqueira e café.

ARTIGO 3.º

O capital social é de cinco mil euros, encontra-se integralmente
.subscrito e realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quo-
tas iguais do valor nominal de dois mil e quinhentos euros cada uma
e uma de cada sócio.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade compete aos gerentes, nomear em as-
sembleia geral, com ou sem remuneração, conforme aí for deliberado.
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2 — 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.

Disposição transitória

1 — Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.
2 — A gerência fica, desde já, autorizada a levantar a totalidade do

capital social depositado, a fim de custear as despesas de constituição
e registo da sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede
social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis, imóveis ou direi-
tos, mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a sociedade todos
os actos praticados pela gerência, nesse período, logo que definiti-
vamente matriculada.

3 de Fevereiro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Beatriz
Henriques Passão Fortio. 2008152715

FARMÁCIA CORIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 12 647/
20041228; identificação de pessoa colectiva n.º 507205219; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 01/20041228.

Certifico que foi constituída a sociedade acima referida, cujo con-
trato é o seguinte:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Farmácia Corias, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua de Ramiro Ferrão, 43, 7.º,
esquerdo, freguesia da Cova da Piedade, concelho de Almada.

3 — Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e serem cria-
das agências, filiais, delegações, sucursais ou outras formas locais de
representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

1 — O objecto da sociedade consiste na exploração de farmácia.
Comércio de produtos de cosmética e de higiene.

2 — A sociedade pode participar no capital social de outras socieda-
des como forma directa ou indirecta do exercício de actividades comer-
ciais ou industriais relacionadas ou não com o seu objecto social.

3 — A sociedade poderá subscrever, adquirir ou participar em agru-
pamentos complementares de empresas, sociedades reguladas por leis
especiais, consórcios, agrupamentos europeus de interesse económico
ou qualquer outra forma de representação, associação ou agrupamen-
to.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
cinco mil euros e corresponde à soma de três quotas: uma do valor
nominal de dois mil quatrocentos e cinquenta euros, pertencente à
sócia Maria Emília da Silva Jesus; e duas iguais do valor nominal de
mil duzentos e setenta e cinco euros, pertencente uma a cada uma das
sócias Rita Monteiro Lopes da Silva Machado e Carolina Ameijeiras
Rodriguez.

2 — Não são exigíveis prestações suplementares de capital, mas os
sócios poderão fazer suprimentos à sociedade, mediante as condições
estabelecidas por deliberação a tomar em assembleia geral.

3 — As quotas das sócias Rita Monteiro Lopes da Silva Machado e
Carolina Ameijeiras Rodriguez foram realizadas com dinheiro exclu-
sivamente próprio.

ARTIGO 4.º

A cessão ou divisão de quotas quer entre sócios quer para estranhos
fica sempre dependente do consentimento expresso da sociedade, à
qual é, em todo o caso, reservado o direito de preferência. Não exer-
cendo a sociedade esse direito, este competirá, pelo mesmo valor a
qualquer dos sócios, e querendo-o mais de um, a quota será adquirida
pelos que a quiserem na proporção da quota que possuam.

ARTIGO 5.º

Nenhum dos sócios pode deter mais de setenta e quatro por cento
do capital social da sociedade.

ARTIGO 6.º

1 — Por morte, inabilitação ou interdição de qualquer sócio, a so-
ciedade não se dissolve, mas continuará com os sócios sobrevivos ou
capazes e o representante legal do inabilitado ou interdito.

2 — Por falecimento de qualquer dos sócios assiste à sociedade o
direito de amortizar as respectivas quotas, não se operando a trans-
missão aos respectivos herdeiros caso seja deliberada a amortização.

3 — À sociedade assiste também o direito de amortizar qualquer
quota no caso de:

a) Interdição, inabilitação, insolvência ou falência do sócio titular;
b) Exclusão do sócio titular;
e) Arresto ou adjudicação em juízo, arrolamento, ou penhora da

quota;
d) Venda ou cessão gratuita não autorizadas;
e) Prática pelo titular da quota de actos que violem o pacto social

ou as obrigações sociais;
f) Acordo do titular.
4 — A amortização será realizada pelo valor da quota determinado

pelo último balanço aprovado em assembleia geral.
5 — A sociedade, uma vez deliberada a amortização da quota, o

que terá lugar no prazo máximo de 30 dias subsequentes ao conheci-
mento do facto que a motivar, e determinado o preço da amortiza-
ção, poderá efectuar o seu pagamento de uma só vez ou até cinco
prestações anuais e iguais, as quais neste último caso, vencerão juros
iguais à taxa de desconto do Banco de Portugal, salvo quando a lei
determine outros valores e forma de pagamento.

6 — Considera-se realizada a amortização com a deliberação e a
comunicação respectiva ao sócio ou sócios detentores das quotas a
amortizar.

7 — Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no
balanço e, posteriormente, aliená-la total ou parcialmente a um ou a
alguns dos sócios ou a terceiros.

8 — As quotas não são transmissíveis por qualquer forma de extin-
ção ou dissolução do vínculo do casamento, sendo neste caso amor-
tizadas.

ARTIGO 7.º

1 — A gerência da sociedade será exercida pelos não sócios José
Poças Rascão e Maria Emília Pires Nunes Rascão, casados e residen-
tes na Rua de Ramiro Ferrão, 43, 7.º, esquerdo, Cova da Piedade,
Almada.

2 — Os gerentes podem ou não ser sócios, são dispensados de cau-
ção e terão remuneração ou não, conforme for deliberado em assem-
bleia geral.

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

4 — É necessária e suficiente a assinatura de um gerente para obri-
gar a sociedade em todos os seus actos e contratos.

5 — A gerência poderá delegar, por procuração, poderes de gerên-
cia num dos sócios ou mesmo em pessoa estranha à sociedade.

6 — Compete à gerência deliberar sobre a aquisição de participa-
ções noutras sociedades, sobre a alienação dessas participações e bem
assim sobre a respectiva oneração.

7 — Compete ainda à gerência deliberar sobre a alienação ou one-
ração de bens imóveis, de que a sociedade seja proprietária, e bem
assim sobre a alienação, oneração e locação de estabelecimento.

8 — Os gerentes poderão continuar a participar nas sociedades de
que sejam ou venham a ser sócios, bem como exercer nelas poderes
de gerência ou outros cargos nos órgãos sociais.

ARTIGO 8.º

1 — Quando a lei não prescrever outro prazo ou formalidades es-
peciais, as assembleias gerais serão convocadas por cartas registadas,
com aviso de recepção, expedidas com, pelo menos, oito dias de
antecedência.

2 — A representação voluntária do sócio em assembleia geral pode
ser conferida, por simples carta dirigida ao respectivo presidente, a
qualquer pessoa diferente das previstas no n.º 5 do artigo 249.º do
Código das Sociedades Comerciais, a qualquer um dos gerentes.

ARTIGO 9.º

Os balanços sociais serão encerrados a 31 de Dezembro de cada
ano e os lucros de cada exercício, tal como resultarem das contas
aprovadas, para além da parte destinada a reserva legal, terão o des-
tino que vier a ser determinado pela assembleia geral.

ARTIGO 10.º

1 — As deliberações que competem exclusivamente aos sócios só
podem ser tomadas por, pelo menos, setenta e cinco por cento do
capital social, com excepção da destituição de gerentes para a qual é
exigida unanimidade.
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2 — Em caso de dissolução, a liquidação competirá à gerência da
sociedade.

Pelos quarto e quinto outorgantes foi dito, que o dinheiro utilizado
pelos seus cônjuges na subscrição das quotas constitui bem próprio de
cada uma delas.

19 de Janeiro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Beatriz
Henriques Passão Fortio. 2008174310

TRANSPORTES DAVID CATARINO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 11 851/
24022003; identificação de pessoa colectiva n.º 506428966; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 06/24022003.

Certifico que David Miguel de Sousa Catarino constituiu a socieda-
de acima referida, cujo contrato é o seguinte:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma de Transportes David Catarino,
Unipessoal, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Estrada Militar Quinta da Cor-
vina, 2, DJL, freguesia da Trafaria, concelho de Almada.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em transportes rodoviários de
mercadorias por conta de outrém. Comércio de materiais de constru-
ção.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

1 — A gerência e a representação da sociedade, pertencem ao só-
cio único, ficando desde já nomeado gerente, com ou sem remunera-
ção conforme ele decidir.

2 — Para a sociedade ficar validamente obrigada é necessária a
intervenção de um gerente, nos termos da lei.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Conferida, está conforme o original.

21 de Fevereiro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Armanda Maria
Miranda Marrachinho. 2008175278

FRADE & IRMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 12 675/
20050203; identificação de pessoa colectiva n.º 505639327; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 04/20050203.

Certifico que entre Manuel dos Santos Frade e Joaquim dos Santos
Frade foi constituída a sociedade acima referida, cujo contrato é o
seguinte:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Frade & Irmão, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua de Alexandre Herculano, 24,
5.º, esquerdo, na Cova da Piedade, freguesia da Cova da Piedade, con-
celho de Almada.

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 em trabalhos de carpintaria.

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, tituladas
uma por cada sócio.

2 — 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 sócios ou a não sócios.

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

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

4 — Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

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

16 de Fevereiro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Beatriz
Henriques Passão Fortio. 2009424395

MEDIMAIS — PRODUTOS MÉDICOS
E HOSPITALARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 12 611/
20041126; identificação de pessoa colectiva n.º 507003080; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 18/20041126.

Certifico que foi constituída a sociedade acima referida, cujo con-
trato é o seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação MEDIMAIS — Produtos Mé-
dicos e Hospitalares, L.da, tem a sua na Rua de Jorge Pereira, 12-A,
freguesia do Laranjeiro, concelho de Almada.

ARTIGO 2.º

O seu objecto social consiste no comércio, distribuição, importa-
ção e exportação de produtos médicos, hospitalares e de electrome-
dicina.

ARTIGO 3.º

O capital social é de cinco mil euros, encontra-se realizado em
dinheiro e corresponde à soma de três quotas dos sócios, a saber: uma
quota no valor nominal de 1666,50 euros, pertencente à sócia Olga
Rosa dos Santos; uma quota no valor nominal de 1666,50 euros,
pertencente ao sócio Armando Jorge Lima dos Santos, e uma quota
no valor nominal de 1667 euros, pertencente ao sócio Hélder Santos
Silvério da Luz.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência e administração da sociedade e a sua representação
em juízo e fora dele, activa e passivamente, serão exercidas pelos
sócios Armando Jorge Lima dos Santos e Hélder Santos Silvério da
Luz, que desde já ficam designados gerentes.
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2 — A sociedade obriga-se coma assinatura de um gerente.
3 — A assembleia geral, a todo o tempo, pode destituir as gerentes

em exercício e proceder à eleição de novos gerentes.
4 — Os gerentes podem ou não ser remunerados, conforme vier a

ser fixado em assembleia geral.
5 — Fica vedado aos gerentes intervir em nome da sociedade, em

fianças, abonações, letras de favor ou outros actos estranhos ao ob-
jecto social.

6 — Fica desde já atribuído aos gerentes poderes para celebrar con-
tratos de leasing com qualquer entidade bancária e ou outras opera-
ções de locação financeira, independentemente do seu valor.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas a estranhos ainda que a título gratuito, depende
do consentimento da sociedade, que goza sempre em primeiro lugar
do direito de preferência e, depois dos restantes sócios, todos eles
preferentes.

ARTIGO 6.º

É permitida a amortização de quotas de qualquer sócio, em caso de
penhora, arresto, ou outra qualquer forma de apreensão judicial ou
administrativa, se assim vier a ser deliberado e votado em assembleia,
sendo o seu valor determinado nos termos do artigo seguinte.

ARTIGO 7.º

1 — Por interdição ou morte de qualquer sócio continuará a soci-
edade com os sócios capazes ou vivos, podendo estes amortizar a quota
do sócio interdito ou falecido, desde que assim seja deliberado em
assembleia geral e comunicado ao legal representante ou aos herdei-
ros respectivamente do sócio interdito ou falecido, no espaço de
60 dias após a efectiva verificação da interdição ou da morte.

2 — No caso de ser utilizada a faculdade acima prevista, a quota
será amortizada pelo valor que resultar de um balanço especialmente
elaborado para o efeito e onde se deverá ter em conta o real valor da
sociedade, atribuindo-se a todo o seu activo o valor que na data efec-
tivamente possuir.

ARTIGO 8.º

Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de capi-
tal até ao montante correspondente ao décuplo do valor nominal da
quota de que cada um é titular.

ARTIGO 9.º

Com referência a 31 de Dezembro de cada ano, será o balanço
elaborado e aprovado e o resultado do exercício deduzidas as reservas
legais, terão a aplicação que a assembleia decidir.

ARTIGO 10.º

As assembleias gerais, nos casos em que a Lei não exige outras
formalidades, serão convocados através de carta registada, expedida
com a antecedência legal, para a morada dos sócios conhecida na
sociedade.

20 de Dezembro de 2004. — A Escriturária Superior, Maria Beatriz
Henriques Passão Fortio. 2008171302

PÁTIO DA BRINCADEIRA — ACTIVIDADES
EDUCATIVAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 08542/
961211; identificação de pessoa colectiva n.º 503829625;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 4 e averbamento n.º 5; números
e data das apresentações: 134 e 136/28122001.

Certifico que foi registado o seguinte:
1) Cessação de funções dos gerentes Maria Manuela Correia Roba-

lo Agostinho e Abel António dos Santos Agostinho por renúncia em
14 de Dezembro de 2001.

2) Aumento de capital de 3 000 000$ para 20 000 euros e altera-
do o pacto quanto aos 1.º, 3.º e 4.º e aditamento a um novo artigo
que será o 6.º, passando a ter a redacção seguinte:

1.º

A sociedade continua com a firma Pátio da Brincadeira — Activi-
dades Educativas, L.da, e tem a sua sede na Rua de D. João IV, 21,
rés-do-chão, direito, freguesia e concelho de Almada.

3.º

O capital social integralmente subscrito e realizado em dinheiro é
de vinte mil euros e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor
nominal de dez mil euros cada uma pertencente uma a cada uma das
sócias.

4.º

A gerência da sociedade pertencente à sócia Marlene dos Santos
Agostinho, já designada gerente.

§ 1.º Para que a sociedade se considere validamente obrigada em
todos os seus actos e contratos é suficiente a assinatura de um gerente.

6.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capi-
tal até ao montante de cem mil euros.

Foi despositado na pasta respectiva o texto completo do pacto
social.

Está conforme o original.

11 de Fevereiro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Armanda Maria
Miranda Marrachinho. 2008174921

PÁTIO DA BRINCADEIRA — ACTIVIDADES
EDUCATIVAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 08542/
961211; identificação de pessoa colectiva n.º 503829625; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 68/961211.

Certifico que entre Abel António dos Santos Agostinho, Maria
Manuela Correia Robalo Agostinho e Marlene dos Santos Agostinho
foi constituída a sociedade acima referida, cujo contrato é o seguinte:

1.º

A sociedade adopta a firma Pátio da Brincadeira — Actividades
Educativas, L.da, tem a sua sede na Rua da Urraca, 11, rés-do-chão,
direito, Monte da Caparica, freguesia da Caparica, concelho de Almada.

2.º

A sociedade tem por objecto creche, jardim infantil e actividades
de tempos livres.

3.º

O capital social de novecentos mil escudos é corresponde à soma
de três quotas iguais de trezentos mil escudos cada, pertencendo uma
a cada sócio.

§ único. Cada um dos sócios realizou em dinheiro cinquenta por
cento da respectiva quota, devendo os restantes cinquenta por cento
ser realizados no prazo de seis meses a contar de hoje.

4.º

A gerência e representação da sociedade, em todos os seus actos e
contratos, pertence a todos os sócios que desde já ficam designados
gerentes. Para vincular a sociedade é suficiente a assinatura de qual-
quer dos gerentes.

5.º

A cessão de quotas, total ou parcial, entre os sócios, é livremente
permitida, porém, a cessão a estranhos depende do consentimento da
sociedade.

Conferida, está conforme o original.

11 de Fevereiro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Armanda Maria
Miranda Marrachinho. 2008174484

TURIMECO — EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS
E IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 05900/
910327; identificação de pessoa colectiva n.º 502535318;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 4; averbamentos n.os 1 e 7 à ins-
crição n.º 6 e inscrição n.º 7; números e datas das apresentações:
14 e 15/231204 e 17/200105.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação de funções de Fernando Manuel Sampaio Morgado, ao

cargo de vogal do conselho de administração em 28 de Outubro de
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2004, por renúncia, Álvaro, Falcão e Associados, SROC, ao cargo de
fiscal único em 30 de Setembro de 2002, por renúncia, e Vasco Pedro
Varanda ao cargo de fiscal suplente em 30 de Novembro de 2004,
por renúncia.

Cessação de funções de Libório Dominques Temporão ao cargo de
presidente do conselho de administração em 29 de Outubro de 2004,
por renúncia, e Francisco José Branco Simões Martins, ao cargo de
vogal do conselho de administração em 30 de Outubro de 2004, por
renúncia.

Sociais para o triénio 2004-2006, por deliberação de 13 de Dezem-
bro de 2004.

Conselho de administração: presidente — Ana Lara Ponta Nunes
Colaço Palma, solteira, Rua de Julieta Ferrão, 12, Torre A, 11.º, Lis-
boa; vogais — Luís Filipe Santos Antunes, divorciado, Avenida da
República, 59, 7.º, Lisboa; Paulo Jorge da Silva Curto, solteiro, Ave-
nida da República, 59, 7.º, Lisboa.

Fiscal único — Neves da Silva, Pão Alvo e Veloso Ferreira, SROC,
Avenida do Duque d’Ávila, 119, 1.º, esquerdo, Lisboa, representada
por Manuel António Neves da Silva, revisor oficial de contas n.º 625;
suplente — Maria José dos Santos Pimenta, solteira, Rua de Teófilo
Carvalho dos Santos, 7, 6.º, esquerdo, Lisboa, revisor oficial de con-
tas n.º 846.

21 de Janeiro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Beatriz
Henriques Passão Fortio. 2008174441

CLÍNICA DENTÁRIA DE ALMADA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 01816/
781007; identificação de pessoa colectiva n.º 500796971;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 3 e inscrição n.º 8; números e
data das apresentações: 4 e 5/060704.

Certifico que foi registado a alteração parcial do contrato quanto
aos artigos 3.º e 5.º, passando a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, já entrado
na caixa social, é de nove mil novecentos e setenta e cinco euros e
noventa e seis cêntimos, e corresponde à soma de três quotas: uma de
dois mil quatrocentos e noventa e três euros e noventa e nove cên-
timos, da sócia Domingas da Piedade Saraiva Gonçalves Roseiro; uma
de três mil setecentos e quarenta euros e noventa e nove cêntimos,
da sócia Cristina Maria Gonçalves Roseiro, e outra de três mil sete-
centos e quarenta euros e noventa e oito cêntimos, da sócia Tânia
Sofia Gonçalves Roseiro Silva.

5.º

A gerência pertence às três sócias, sendo necessária a assinatura de
dois gerentes, para que a sociedade se considere validamente obrigada
em todos os seus actos e contratos.

Cessação de funções do gerente António Henrique Rodrigues Ro-
seiro, por renúncia em 13 de Fevereiro de 2004.

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

16 de Fevereiro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Beatriz
Henriques Passão Fortio. 2008152987

XECSUL II — EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 12 668/
20050114; identificação de pessoa colectiva n.º 507193695; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 12/20050114.

Certifico que foi constituída a sociedade acima referida, cujo con-
trato é o seguinte:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma XECSUL II — Equipamentos e
Serviços, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua de José Justino Lopes, 12- C,
na Ramalha, freguesia do Pragal, concelho de Almada.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em importação, exportação, e co-
mercialização de equipamentos e materiais para escritório, prestação
e assistência técnica a equipamentos e serviços a cliente.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social é de cinco mil euros, encontra-se integral-
mente realizado em dinheiro e corresponde à soma de três quotas:
uma do valor nominal de dois mil e seiscentos euros tituladas pela
sócia XECSUL — Equipamentos e Serviços, L.da, uma do valor no-
minal de mil seiscentos e cinquenta euros titulada pelo sócio Eduardo
Alexandre de Almeida Gonçalves e outra da setecentos e cinquenta
euros titulada pela sócia Marisa Nazaré Morgado Saias.

2 — Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de dez 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, a nomear em
assembleia geral com ou sem remuneração conforme aí for deliberado.

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ARTIGO 8.º

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

Disposição transitória

1 — Fica desde já nomeado gerente o sócio Eduardo Alexandre de
Almeida Gonçalves.

2 — A gerência fica, desde já, autorizada a levantar a totalidade do
capital social depositado, a fim de custear as despesas de constituição
e registo da sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede
social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis, imóveis ou direi-
tos, mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a sociedade todos
os actos praticados pela gerência, nesse período, logo que definitiva-
mente matriculada.

11 de Fevereiro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Beatriz
Henriques Passão Fortio. 2008152839
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MOITA

CANDÉ & FILHO — CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Sede: Avenida de Almada Negreiros, lote 24, 1.º, esquerdo,
Vale da Amoreira, Moita

Conservatória do Registo Comercial da Moita. Matrícula n.º 02462/
20050209; identificação de pessoa colectiva n.º 507134672; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 2/20050209.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe entre Mama
Saliu Candé e Saído Candé, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Candé & Filho — Construção
Civil, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Avenida de Almada Negrei-
ros, 24, 1.º, esquerdo, Vale Amoreira, freguesia e concelho da Moita.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em construção civil.

ARTIGO 3.º

O capital social é de dez mil euros, encontra-se integralmente subs-
crito e realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas
iguais do valor nominal de cinco mil euros cada uma e uma de cada
sócio.

ARTIGO 4.º

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

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

ARTIGO 5.º

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

Disposição transitória

1 — Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.
2 — A gerência fica, desde já, autorizada a levantar a totalidade do

capital social depositado, a fim de custear as despesas de constituição
registo da sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede
social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis, imóveis ou direito,
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.

11 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Cristina Maria
Lucas Bolina. 2011369215

HUGO PACHECO — SERVIÇOS CONTABILIDADE,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua da Estragada, 3, Moita

Conservatória do Registo Comercial da Moita. Matrícula n.º 02461/
20050207; identificação de pessoa colectiva n.º 507240391; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 3/20050207.

Certifico que foi constituída sociedade unipessoal por Hugo Miguel
de Jesus Pacheco e que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Hugo Pacheco — Serviços Conta-
bilidade, Unipessoal, L.da

2 — A sociedade têm a sua sede na Rua da Estragada, 3, freguesia
da Moita, concelho da Moita.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto serviços de contabilidade e fiscalidade.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de € 5000, representado por uma quota de igual valor nominal, per-
tencente ao sócio único.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência e a representação da sociedade, pertencem ao só-
cio único, desde já nomeado gerente, com ou sem remuneração con-
forme ele decidir.

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

ARTIGO 5.º

O sócio único, fica a autorizado a celebrar negócios jurídicos com
a sociedade, desde que tal 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 a pagamentos comple-
mentares e ou empresas não coincida no todo ou em parte com aque-
le que a sociedade está exercendo.

O signatário declara que não possui nenhuma sociedade unipessoal.

Conferida, está conforme.

9 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Cristina Maria
Lucas Bolina. 2011369207

SETÚBAL

COLÉGIO ZERO AOS CINCO — BERÇÁRIO, CRECHE
E PRÉ ESCOLAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 07304/
20040305; inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 11/
20040305.

Certifico que entre Jorge Dias da Costa Borges da Silva e Ana Lúcia
Ramos Rodrigues Magalhães e Silva foi constituída a sociedade em
epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma de Colégio Zero aos Cinco —
Berçário, Creche e Pré Escolar, L.da, vai ter a sua sede na Rua de Luís
de Camões, lote 11, Vila Nogueira de Azeitão, Setúbal.

2 — Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser desloca-
da, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em estabelecimento de ensino
particular com as valências de berçário, creche e pré-escolar/jardim-
-de-infância.

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 de
dois mil e quinhentos euros uma de cada sócio.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme
for deliberado em assembleia geral, compete a ambos os sócios, desde
já nomeados gerentes.

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

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade que terá sempre o direito de preferência.

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
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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.

14 de Março de 2005. — A Conservadora, Maria Helena Nobre
Palma Rosa dos Santos Frederico. 2006898230

FARSADO — COMÉRCIO DE RAÇÕES
E PESTICIDAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 3710/
940919; identificação de pessoa colectiva n.º 503283304; inscri-
ção n.º 01; número e data da apresentação: 02/940919.

Certifico que entre João António de Jesus, casado com Isilda Maria
da Veiga Lança na comunhão geral, e Maria Balbina Gamito dos San-
tos Furtado, casada com Joaquim Estêvão Furtado na comunhão ge-
ral, foi constituida a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte
contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma FARSADO — Comércio de Rações e
Pesticidas, L.da, e tem a sua sede na Rua da Morgada, 368, no Fara-
lhão, freguesia do Sado, concelho de Setúbal.

§ único. Por deliberação da assembleia geral poderá a sociedade
deslocar a sede social dentro do mesmo concelho.

2.º

A sua duração é por tempo indeterminado, contando-se o seu ini-
cio a partir de hoje.

3.º

O objecto da sociedade consiste na compra e venda de rações e
cereais, pesticidas e artigos de plástico.

4.º

O capital social é de um milhão de escudos representado por duas
quotas iguais de quinhentos mil escudos, uma de cada sócio; do refe-
rido capital encontra-se apenas realizado a importância de quinhen-
tos mil escudos, equivalente a 50 % das entradas dos sócios: o restan-
te das suas entradas, corresponde a 50 % do capital social, deverá ser
efectuado no prazo de um ano.

§ único. Não são exigíveis prestações suplementares de capital
podendo, todavia, qualquer dos sócios fazer à sociedade os suprimen-
tos de que ela vier a carecer, nas condições, inclusive de juros, que
previamente vierem a ser estabelecidos pelos sócios.

5.º

A gerência da sociedade, dispensada de caução, será exercida pelos
dois sócios, que desde já ficam nomeados gerentes, com ou sem remu-
neração, conforme for deliberado em assembleia geral. Para obrigar a
sociedade em todo os seus actos e contratos, activa e passivamente,
é necessária a assinatura de qualquer dos gerentes.

§ único. A sociedade não poderá ser obrigada em fianças, abona-
ções, letras de favor e outros actos semelhantes.

6.º

É livremente permitida a cessão de quotas entre sócios e a herdei-
ros destes, dependendo do consentimento da sociedade e dos sócios
não cedentes quando a favor de estranhos ao grémio social, observando-
-se então os correspondestes direitos de preferência.

7.º

As assembleias gerais serão convocadas por carta registada com avi-
so de recepção, expedida com, pelos menos 15 dias de antecedência.

8.º

Nos casos de morte ou interdição de qualquer dos sócios, continu-
ará a sociedade com os herdeiros do falecido ou com o representante
do interdito, escolhendo aqueles de entre si, um que a todos represen-
tará enquanto a quota se mantiver indivisa.

9.º

No omisso regularão as disposições suplectivas da lei.

Pelos outorgantes foi dito que os gerentes ficam desde já autoriza-
dos, independentemente do registo definitivo da constituição da soci-
edade, a proceder ao levantamento da totalidade da quantia deposita-
da em nome da sociedade no Banco Nacional de Crédito
Imobiliário, S. A., com vista a utilizá-lo para pagamento de despesas
de constituição e para aquisição de bens móveis ou imóveis.

Está conforme o original.

1 de Março de 2005. — A Primeira-Ajudante, Célia Santana Paulo
Rodrigues. 3000169902

VIANA DO CASTELO
VIANA DO CASTELO

JARDINS D’AFIFE, CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO
DE ESPAÇOS VERDES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 3763; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 91/
20050210.

Certifico que por escritura de 20 de Dezembro de 2005 ex. fl. 54
a fl. 55 do livro n.º 167-A do Cartório Notarial do Centro de Forma-
lidades das Empresas de Braga, foi celebrado por Edmundo Egídio Sousa
Paiva de Azevedo Correia, um contrato de sociedade unipessoal, que
passa a reger-se pelo seguinte pacto:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a denominação Jardins D’Afife, Constru-
ção e Manutenção de Espaços Verdes, Unipessoal, L.da, e vai ter a sua
sede na Estrada de Pedro Homem de Melo, 2298, rés-do-chão, es-
querdo, freguesia de Afife, concelho de Viana do Castelo.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em construção e manutenção de
espaços virdes. Instalação de sistemas de rega. Actividades dos servi-
ços relacionados coma agricultura nomeadamente preparação de ter-
renos e sementeiras, podas de árvores e de arbustos, tratamento e
protecção de culturas. Prestação de serviços relacionados com a silvi-
cultura e a exploração florestal designadamente limpezas desbastes e
desmatações, cortes de ramos em troncos abatidos.

ARTIGO 3.º

O capital social é de dez 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

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

14 de Fevereiro de 2005. — A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 2008303942

RUMIÑAHUI — COMÉRCIO DE ARTESANATO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 3759; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 68/
20050204.
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Certifico que por escritura de 1 de Fevereiro de 2005 ex. fl. 68 a
fl. 70 do livro n.º 529-A do Cartório Notarial do Centro de Formali-
dades das Empresas do Porto, foi celebrada por Luís Humberto Rodri-
guez Lima e Maria Aurora Machado Monteiro, um contrato de soci-
edade que passa a reger-se pelo seguinte pacto:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma RUMIÑAHUI — Comércio de
Artesanato, L.da, com sede na Rua de Manuel Espregueira, 229, rés-
-do-chão, freguesia de Viana do Castelo (Monserrate), concelho de
Viana do Castelo.

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

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste na importação, exportação, representa-
ção e comercialização de uma grande variedade de produtos, nomea-
damente, artigos de artesanato, bijuteria, calçado, vestuário e acessó-
rios de moda.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
cinco mil euros, e está dividido em duas quotas, uma do valor nomi-
nal de quatro mil e quinhentos euros, pertencente ao sócio Luís Hum-
berto Rodriguez Lima, e uma do valor nominal de quinhentos euros,
pertencente à sócia Maria Aurora Machado Monteiro.

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 Luís Humberto Rodri-
guez Lima.

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

1 — A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, no
seguintes casos:

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

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

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

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

sentimento da sociedade.
2 — Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no

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

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

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

ARTIGO 8.º

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

Está conforme o original.

9 de Fevereiro de 2005. — A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 2008303845

MAPINHOS — MÓVEIS AUXILIARES EM PINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 3760; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 89/
20050207.

Certifico que por escritura de 7 de Fevereiro de 2005, foi celebra-
do por Manuel Ferros de Miranda Pereira e Maria Madalena Fernan-
des Caseira, um contrato de sociedade que passa a reger-se pelo se-
guinte pacto:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a denominação MAPINHOS — Móveis
Auxiliares em Pinho, L.da, e tem a sua sede na Avenida de 18 de
Dezembro, 555, freguesia de Barroselas, concelho de Viana do Caste-
lo.

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 fabrico, comércio e exporta-
ção de artigos em madeira designadamente artigos de artesanato e
mobiliário, auxiliar. Comércio, importação e exportação dos referi-
dos artigos adquiridos a terceiros.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
quinze mil euros, dividido em duas quotas iguais, do valor nominal de
sete 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 cem mil euros.

ARTIGO 4.º

1 — A administração da sociedade, remunerada ou não conforme
for deliberado em assembleia geral, bem como a sua representação,
cabem a ambos os sócios, que desde já ficam nomeados gerentes.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A amortização de quotas será permitida nos seguintes casos:
a) Por acordo com o seu titular;
b) Interdição ou insolvência do sócio;
c) Arresto, arrolamento ou penhora da quota, ou quando a mesma

for arrematada, adjudicada ou vendida em processo judicial, adminis-
trativo ou fiscal;

d) Cessão de quota sem prévio consentimento da sociedade.

ARTIGO 7.º

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

Está conforme o original.

9 de Fevereiro de 2005. — A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 2008303853

UNOKÓSMO — CENTRO DE RELAXAMENTO,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 3755; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 78/
20050127.
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Certifico que por escritura de 27 de Janeiro de 200 ex. fl. 4 a fl. 5
do livro n.º 172-A do Cartório Notarial do Centro de Formalidades
das Empresas de Braga, foi celebrado por Luísa Eulália Costa Faria,
um contrato de sociedade unipessoal, que passa a reger-se pelo se-
guinte pacto:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a denominação UNOKÓSMO — Centro
de Relaxamento, Unipessoal, L.da, e vai ter a sua sede no lugar de
Valverde, Encosta do Elevador, 38, freguesia de Viana do Castelo (Santa
Maria Maior), concelho de Viana do Castelo.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em actividades de manutenção e
bem estar físico designadamente arometerapia, banhos-duches, mas-
sagens; relaxação, tratamento de corpo, pedras quentes.

Exploração de instituto de beleza.

ARTIGO 3.º

O capital social é de cinco mil euros, integralmente realizado em
dinheiro por ela sócia, em quota de igual valor.

ARTIGO 4.º

1 — A administração da sociedade, remunerada ou não conforme
for decidido pela sócia, bem como a sua representação, cabem à pró-
pria sócia, que desde já fica nomeada gerente.

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

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar em quaisquer sociedades, inde-
pendentemente do respectivo objecto.

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

1 de Fevereiro de 2005. — A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 2008303683

GRANITUDO — COLOCAÇÃO DE MÁRMORES
E GRANITOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 3757; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 9/
20050201.

Certifico que por escritura de 24 de Janeiro de 2005 ex. fl. 75 a
fl. 77 v.º do livro n.º 146-D do Cartório Notarial de Caminha, foi
celebrado por José da Silva Meira Leites, Carlos da Silva Meira Lei-
tes, Rui Manuel Queirós Ferreira e Joaquim do Rego Barreto, um
contrato de sociedade que passa a reger-se pelo seguinte pacto:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma GRANITUDO — Colocação de
Mármores e Granitos, L.da, e tem a sua sede na Avenida do Porteiro,
freguesia de Vila Nova de Anha, concelho de Viana do Castelo.

2 — Por deliberação da gerência a sede poderá ser deslocada den-
tro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

3 — A gerência poderá criar sucursais, agências ou outras formas
locais de representação onde e quando julgar conveniente.

4 — A sociedade poderá adquirir livremente participações noutras
sociedades, mesmo que tenham objecto diverso do seu e integrar agru-
pamentos complementares de empresas, constituir associações em
participações e consórcios.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto social a actividade de colocação de
mármores, granitos e outras pedras ornamentais. Actividades de aca-
bamento e revestimento de paredes, bem como a colocação de todo
o tipo de pavimentos e revestimentos em edifícios ou outras constru-
ções.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros e corresponde à soma de quatro quotas iguais, no valor
nominal de mil duzentos e cinquenta euros, cada, pertencentes uma a
cada um dos sócios José da Silva Meira Leites, Carlos da Silva Meira
Leites, Rui Manuel Queirós Ferreira e Joaquim do Rego Barreto.

ARTIGO 4.º

Poderão ser feitos suprimentos à sociedade nas condições a acor-
dar em assembleia geral, bem como podem ser exigidas aos sócios
prestações suplementares de capital, até ao montante de cem mil euros,
mediante deliberação da assembleia geral tomada por unanimidade de
votos.

ARTIGO 5.º

1 — A transmissão de quotas, no todo ou em parte, a não sócios
depende do consentimento prévio da sociedade, gozando então os
sócios não cedentes, nas cessões onerosas, do direito de preferência.

2 — O sócio que pretenda ceder a sua quota ou parte dela, a tercei-
ros, dará conhecimento à sociedade e aos demais sócios por escrito,
dos termos da pretendida cessão, identificando o cessionário, o preço
e as condições de pagamento da mesma, a fim de obter o consenti-
mento da sociedade para aquela cessão e proporcionar o exercício do
direito de preferência estatuído no número anterior.

3 — Autorizada a cessão pela assembleia geral da sociedade os de-
mais sócios têm, sob pena de caducidade, o prazo de 60 dias, para
exercer o seu direito de preferência.

ARTIGO 6.º

1 — A sociedade pode amortizar qualquer quota, por simples deli-
beração maioritária da assembleia geral, sempre que ocorra alguma
das seguintes circunstâncias:

a) Quando uma quota seja cedida a estranhos sem o consentimento
da sociedade;

b) Quando a quota for arrestada, arrolada, penhorada, ou em geral
apreendida judicial ou administrativamente;

c) Se o seu titular dolosamente prejudicar os interesses da socieda-
de;

d) Quando qualquer sócio deixe de cumprir ostensivamente as obri-
gações que para ele resultam deste pacto;

e) Por acordo dos sócios;
2 — A amortização da quota far-se-á pelo valor nominal da quota.

ARTIGO 7.º

1 — A administração e representação da sociedade fica a cargo dos
gerentes que forem designados em assembleia geral;

2 — A gerência poderá ser remunerada ou não conforme vier a ser
deliberado em assembleia geral;

3 — Ficam desde já nomeados gerentes os sócios José da Silva Meira
Leites, Carlos da Silva Meira Leites, Rui Manuel Queirós Ferreira e
Joaquim do Rego Barreto.

4 — A sociedade obriga-se, em todos os actos ou contratos, com a
intervenção conjunta de dois gerentes.

5 — A gerência poderá nomear mandatários ou procuradores da
sociedade para a prática de determinados actos ou categoria de actos.

6 — É expressamente proibido aos gerentes usar a firma social em
letras de favor, fianças, abonações e demais actos ou contratos alhei-
os aos interesses e negócios da sociedade.

7 — A gerência poderá comprar, vender ou onerar quaisquer bens
móveis ou imóveis, bem como viaturas automóveis que lhe perten-
çam, assim como tomar de arrendamento quaisquer locais, celebrar
contratos de locação financeira ou leasing.

Está conforme o original.

4 de Fevereiro de 2005. — A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 2008303748

TTVERDEPT — INTERNET E CONTEÚDOS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 3758; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 9/
20050204.

Certifico que por escritura de 12 de Janeiro de 2005, ex. fl. 86 a
fl. 87 v.º do livro n.º 413-E do 1.º Cartório Notarial de Viana do
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Castelo, foi celebrado por Álvaro Jorge da Cruz Dias Oliveira, um
contrato de sociedade unipessoal, que passa a reger-se pelo seguinte
pacto:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma TTVERDEPT — Internet e Conteú-
dos, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Rua de Ricardo Marques, 31,
freguesia de Viana do Castelo (Santa Maria Maior), desta cidade e
concelho de Viana do Castelo.

§ único. Por simples deliberação da gerência a sede da sociedade
pode ser deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelhos li-
mítrofes.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste em: Gabinete de Prestação de Serviços na
área das Novas Tecnologias Informáticas (NTI), de Internet e Con-
teúdos; Criação, manutenção e alojamento de Páginas e Sites de In-
ternet; Venda, Instalação e assistência de software e hardware; outras
actividades relacionadas com informática e Internet; outras activida-
des relacionadas com a informática.

ARTIGO 3.º

O capital social é de cinco mil euros, integralmente realizado em
dinheiro por ele sócio, com uma quota de igual valor.

ARTIGO 4.º

A representação e administração da sociedade cabe ao próprio só-
cio, o qual obriga a sociedade.

ARTIGO 5.º

Entre o próprio sócio e a sociedade poderão ser celebrados con-
tratos de aquisição, disposição e operação de bens, desde que necessá-
rios ou inerentes à prossecução do objecto social, pela forma exigida
por lei e de acordo com a deliberação própria, quando necessário.

Está conforme o original.

7 de Fevereiro de 2005. — A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 2008303802

VILA REAL
VILA REAL

CORGOBUS — TRANSPORTES URBANOS DE VILA
REAL, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real. Matrícula n.º 2211;
inscrição n.º 02; número e data da apresentação: 04/041026.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o se-
guinte acto de registo:

Designação de gerentes.
Exercício: 2004 a 2009.
Designados: José Luís Rubio Diaz de Tudanca; José Maria Perez

Lozano; João Manuel Queirós Ferreira Lino; Juan José Alvado Mar-
tin; Juan Carlos Andradas Oveja; e, Benoit Julienne.

Data da Deliberação: 6 de Outubro de 2004.

Está conforme.

1 de Fevereiro de 2005. — O Ajudante Principal, Victor Manuel
de Azevedo Teixeira. 2008140989

RUI, VAZ & SANTOS — COMÉRCIO DE TINTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real. Matrícula n.º 1237;
identificação de pessoa colectiva n.º 503794511; averbamento n.º 1
à inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 19/041112.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o se-
guinte acto de registo:

O gerente Joaquim Guilherme da Silva Santos, cessou as suas fun-
ções, por renúncia.

Data: 31 de Agosto de 2004.

Está conforme.

9 de Fevereiro de 2005. — O Ajudante Principal, Victor Manuel
de Azevedo Teixeira. 2008141446

AUTO NÓBREGA — COMÉRCIO E OFICINA
DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real. Matrícula n.º 2254;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 01; número e data da apresenta-
ção: 12/041109.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o se-
guinte acto de registo:

O gerente José Avelino Alves da Nóbrega, cessou as suas funções,
por renúncia.

Data: 6 de Outubro de 2004.

Está conforme.

4 de Fevereiro de 2005. — O Ajudante Principal, Victor Manuel
de Azevedo Teixeira. 2008141411

AUTO NÓBREGA — COMÉRCIO E OFICINA
DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real. Matrícula n.º 2254;
inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 11/041109.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, por:
Marco Paulo Peixoto Nóbrega, casado com Marianela Cláudia Fra-

ga de Sousa Nóbrega, na comunhão de adquiridos, residente em Lor-
delo, concelho de Vila Real e José Armando Campos Gonçalves San-
tos, casado com Carla Cristina Peixoto Nóbrega Santos, na comunhão
de adquiridos, residente em Lordelo, concelho de Vila Real, que se
rege pelas cláusulas do seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Auto Nóbrega — Comércio e Oficina
de Automóveis, L.da, tem a sua sede na Rua do Concelho de Vila Real,
freguesia de Lordelo do concelho de Vila Real.

2.º

O objecto social consiste no comércio de automóveis novos e usa-
dos, peças e acessórios e oficina de reparação de automóveis.

3.º

O capital social é de cinco mil euros, integralmente realizado em
dinheiro e corresponde à soma de duas quotas de dois mil e quinhen-
tos euros cada pertencentes uma a cada um dos sócios Marco Paulo
Peixoto Nóbrega e José Armando Campos Gonçalves Santos.

4.º

A cessão de quotas, onerosa ou gratuita, carece sempre do consen-
timento da sociedade. Quando a favor de estranhos, a sociedade em
primeiro lugar e os sócios não cedentes, seguidamente, gozam do di-
reito de preferência na sua aquisição.

§ único. Na cessão gratuita a sociedade, em caso de recusa de con-
sentimento, obriga-se a amortizar a referida quota por balanço de
ocasião, sendo o valor apurado liquidado no prazo de seis meses.

5.º

A gerência e administração da sociedade, cabe a ambos os sócios,
Marco Paulo Peixoto Nóbrega e José Armando Campos Gonçalves
Santos e ainda a José Avelino Alves da Nóbrega, todos, desde já,
nomeados gerentes.

§ 1.º Para obrigar validamente a sociedade é necessária a assinatura
do gerente José Avelino Alves da Nóbrega conjuntamente com a de
um dos sócios gerentes.

§ 2.º É expressamente vedado aos gerentes comprometer a socie-
dade em actos ou documentos estranhos ao objecto social, designada-
mente, fianças, abonações, avales, letras de favor e semelhantes, res-
pondendo o sócio contraventor pelas obrigações assumidas e pelos
prejuízos que venha a ocasionar.

6.º

A sociedade poderá amortizar a quota de um sócio, independen-
temente do seu consentimento, nos seguintes casos:

a) Se a quota for arrolada, penhorada, arrestada, ou de qualquer
outra forma tenha de ser arrematada, adjudicada ou vendida em pro-
cesso judicial;

b) Se o sócio for declarado falido ou insolvente;
c) Por comportamento do sócio lesivo dos interesses da sociedade

e passível de procedimento criminal;
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d) No caso de cessão gratuita a favor de estranhos à sociedade.
§ 1.º Deliberada a amortização, esta considerar-se-á, desde logo,

realizada, deixando o titular da quota de exercer quaisquer direitos na
sociedade.

§ 2.º O preço de qualquer quota, para efeitos de amortização, será
igual ao que resultar do último balanço aprovado, ainda que por sim-
ples maioria.

§ 3.º O pagamento do preço será feito em quatro semestralidades
sucessivas e iguais, vencendo-se a primeira seis meses após a data em
que foi deliberada a amortização.

7.º

Por morte ou interdição de qualquer sócio a sociedade continuará
com os sobrevivos ou capazes e os herdeiros ou representante legal
do interdito devendo aqueles designar um, entre si, que a todos repre-
sente na sociedade enquanto a quota se mantiver em comunhão here-
ditária.

§ 1.º Se os herdeiros do falecido não acordarem até dois anos após
a abertura da herança na adjudicação da quota a um entre eles, a mesma
poderá ser amortizada pela sociedade.

§ 2.º No caso de nenhum dos herdeiros do falecido desejar continu-
ar na sociedade, a quota ser-lhe-á amortizada por balanço de ocasião
e o pagamento do preço efectuado em quatro semestralidades suces-
sivas e iguais vencendo-se a primeira três meses após a data em que
foi requerida a amortização.

8.º

As assembleias gerais serão convocadas por carta registada com a
antecedência mínima de 15 dias se outras formalidades ou maior pra-
zo não for legalmente exigido.

§ 1.º Os sócios poderão fazer-se representar, nas assembleias ge-
rais, pelo conjugue ou por um sócio com procuração.

§ 2.º O sócio titular de uma quota amortizável fica impedido de
votar, inclusivamente nas deliberações que a sociedade tenha de to-
mar para os fins do artigo 232.º do Código das Sociedades Comerci-
ais.

9.º (TRANSITÓRIO)

A sociedade assume, desde já, todas as despesas com a sua consti-
tuição, publicações e registo, ficando a gerência autorizada a movi-
mentar a conta de depósito correspondente ao capital social para
pagamento daquelas despesas, bem como para aquisição de equi-
pamentos e mercadorias destinadas ao objecto social desta sociedade.

Está conforme.

4 de Fevereiro de 2005. — O Ajudante Principal, Victor Manuel
de Azevedo Teixeira. 2008141403

COSTA & VIANA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real. Matrícula n.º 425;
identificação de pessoa colectiva n.º 501310916; averbamento n.º 1
à inscrição n.º 18; número e data da apresentação: 15/041112.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o se-
guinte acto de registo:

O gerente Joaquim Guilherme da Silva Santos, cessou as suas fun-
ções, por renúncia.

Data: 31 de Agosto de 2004.

Está conforme.

9 de Fevereiro de 2005. — O Ajudante Principal, Victor Manuel
de Azevedo Teixeira. 2008141454

VISEU
CINFÃES

HÉLIO MOREIRA, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Vila Boa de Cima, freguesia de Ferreiros,
concelho de Cinfães

Conservatória do Registo Comercial de Cinfães. Matrícula n.º 00376/
010712; identificação de pessoa colectiva n.º 505653443.

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

Inscrição n.º 02, apresentação n.º 01/050207.
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 31 de Dezembro de 2003.

Conferida, está conforme o original.

7 de Fevereiro de 2005. — A Conservadora Interina, Maria Manuel
Ferreira Campos Folhadela de Oliveira. 2005623067

MANGUALDE

MARTINS & MARTINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mangualde. Matrícula n.º 111;
identificação de pessoa colectiva n.º 500572739.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva os documentos de prestação de contas
referente ao exercício de 2003.

Conferida, está conforme.

16 de Novembro de 2004. — O Escriturário Superior, António
Manuel Amaral Marques. 2008759113

ANTUNES & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mangualde. Matrícula n.º 49;
identificação de pessoa colectiva n.º 500315051.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva os documentos de prestação de contas
referente ao exercício de 2003.

Conferida, está conforme.

16 de Novembro de 2004. — O Escriturário Superior, António
Manuel Amaral Marques. 2008759121

GABINETE DE CONTABILIDADE ABRANTES
MARQUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mangualde. Matrícula n.º 516;
identificação de pessoa colectiva n.º 502455004.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva os documentos de prestação de contas
referente ao exercício de 2003.

Conferida, está conforme.

16 de Novembro de 2004. — O Escriturário Superior, António
Manuel Amaral Marques. 2008759237

M. G. L. — TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mangualde. Matrícula
n.º 00507; identificação de pessoa colectiva n.º 502418052.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva os documentos de prestação de contas
referente ao exercício de 2003.

Conferida, está conforme.

27 de Dezembro de 2004. — A Escriturária Superior, Helena Maria
Jesus Gonçalves Silva. 2008759130

H R PROTECÇÃO — COMÉRCIO DE MATERIAL
DE PROTECÇÃO E SEGURANÇA NO TRABALHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mangualde. Matrícula
n.º 00892; identificação de pessoa colectiva n.º 505766205.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva os documentos de prestação de contas
referente ao exercício de 2003.

Conferida, está conforme.

27 de Dezembro de 2004. — A Escriturária Superior, Helena Maria
Jesus Gonçalves Silva. 2008759199
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ORIGINAL’S FASHION CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mangualde. Matrícula n.º 766;
identificação de pessoa colectiva n.º 504361244.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva os documentos de prestação de contas
referente ao exercício de 2003.

Conferida, está conforme.

16 de Novembro de 2004. — O Escriturário Superior, António
Manuel Amaral Marques. 2008759180

RAMOS & PINTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mangualde. Matrícula n.º 734;
identificação de pessoa colectiva n.º 504026364.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva os documentos de prestação de contas
referente ao exercício de 2003.

Conferida, está conforme.

12 de Dezembro de 2004. — A Escriturária Superior, Armanda
Maria Paiva Giestas. 2008759091

CASA DA CERCA — SOCIEDADE AGRÍCOLA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Mangualde. Matrícula n.º 541;
identificação de pessoa colectiva n.º 502683538.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva os documentos de prestação de contas
referente ao exercício de 2003.

Conferida, está conforme.

16 de Novembro de 2004. — O Escriturário Superior, António
Manuel Amaral Marques. 2008759067

FRANKLIN MONTEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mangualde. Matrícula
n.º 00110; identificação de pessoa colectiva n.º 500573581.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva os documentos de prestação de contas
referente ao exercício de 2003.

Conferida, está conforme.

27 de Dezembro de 2004. — A Escriturária Superior, Helena Maria
Jesus Gonçalves Silva. 2008759105

R. X. ROUPA XIS — COMÉRCIO VESTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mangualde. Matrícula
n.º 00937; identificação de pessoa colectiva n.º 506124819.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva os documentos de prestação de contas
referente ao exercício de 2003.

Conferida, está conforme.

14 de Dezembro de 2004. — A Escriturária Superior, Helena Maria
Jesus Gonçalves Silva. 2008759164

VERDE LUSITANO, SILVICULTURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mangualde. Matrícula
n.º 01001; identificação de pessoa colectiva n.º 506776484.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva os documentos de prestação de contas
referente ao exercício de 2003.

Conferida, está conforme.

14 de Dezembro de 2004. — A Escriturária Superior, Helena Maria
Jesus Gonçalves Silva. 2008759156

GANDARA MODAS — FÁBRICA DE CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mangualde. Matrícula n.º 622;
identificação de pessoa colectiva n.º 503244910.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva os documentos de prestação de contas
referente ao exercício de 2003.

Conferida, está conforme.

22 de Dezembro de 2004. — A Escriturária Superior, Armanda
Maria Paiva Giestas. 2008759547

MANGUAL-TÉCNICA — INDÚSTRIA
METALOMECÂNICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mangualde. Matrícula n.º 235;
identificação de pessoa colectiva n.º 500759391.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva os documentos de prestação de contas
referente ao exercício de 2003.

Conferida, está conforme.

22 de Dezembro de 2004. — A Escriturária Superior, Armanda
Maria Paiva Giestas. 2008759539

MANGUALDÃO — CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mangualde. Matrícula
n.º 00849; identificação de pessoa colectiva n.º 505202832.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva os documentos de prestação de contas
referente ao exercício de 2003.

Conferida, está conforme.

28 de Dezembro de 2004. — A Escriturária Superior, Helena Maria
Jesus Gonçalves Silva. 2008759504

JOÃO DE ALMEIDA CORREIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mangualde. Matrícula n.º 327;
identificação de pessoa colectiva n.º 501270760.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva os documentos de prestação de contas
referente ao exercício de 2003.

Conferida, está conforme.

16 de Novembro de 2004. — A Ajudante Principal, Maria
Filomena F. S. Azevedo Marques. 2008759490

CARPINTARIA TONYARTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mangualde. Matrícula n.º 767;
identificação de pessoa colectiva n.º 504296400.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva os documentos de prestação de contas
referente ao exercício de 2003.

Conferida, está conforme.

22 de Dezembro de 2004. — A Escriturária Superior, Armanda
Maria Paiva Giestas. 2008759520

ABRANTES, CABRAL E GONÇALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mangualde. Matrícula n.º 191;
identificação de pessoa colectiva n.º 500585407.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva os documentos de prestação de contas
referente ao exercício de 2003.

Conferida, está conforme.

22 de Dezembro de 2004. — A Escriturária Superior, Armanda
Maria Paiva Giestas. 2008759474
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AGRO PINHAL — SERVIÇOS AGRO FLORESTAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mangualde. Matrícula n.º 637;
identificação de pessoa colectiva n.º 503351482.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva os documentos de prestação de contas
referente ao exercício de 2003.

Conferida, está conforme.

22 de Dezembro de 2004. — A Escriturária Superior, Armanda
Maria Paiva Giestas. 2008759555

M E R TÊXTEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mangualde. Matrícula n.º 632;
identificação de pessoa colectiva n.º 503327344.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva os documentos de prestação de contas
referente ao exercício de 2003.

Conferida, está conforme.

16 de Novembro de 2004. — A Ajudante Principal, Maria
Filomena F. S. Azevedo Marques. 2008759423

RECORTE — REDE COMERCIAL TÊXTIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mangualde. Matrícula n.º 586;
identificação de pessoa colectiva n.º 502964383.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva os documentos de prestação de contas
referente ao exercício de 2003.

Conferida, está conforme.

16 de Novembro de 2004. — A Ajudante Principal, Maria
Filomena F. S. Azevedo Marques. 2008759415

PREDIAL EDUARDO COSTA & MELO — SOCIEDADE
DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mangualde. Matrícula
n.º 00969; identificação de pessoa colectiva n.º 506271510.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva os documentos de prestação de contas
referente ao exercício de 2003.

Conferida, está conforme.

28 de Dezembro de 2004. — A Escriturária Superior, Helena Maria
Jesus Gonçalves Silva. 2008759393

URBCON — CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mangualde. Matrícula n.º 679;
identificação de pessoa colectiva n.º 503654299.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva os documentos de prestação de contas
referente ao exercício de 2003.

Conferida, está conforme.

22 de Dezembro de 2004. — A Escriturária Superior, Armanda
Maria Paiva Giestas. 2008759466

ESTRELA D’AZURARA — PADARIA E PASTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mangualde. Matrícula
n.º 00653; identificação de pessoa colectiva n.º 503443263.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva os documentos de prestação de contas
referente ao exercício de 2003.

Conferida, está conforme.

28 de Dezembro de 2004. — A Escriturária Superior, Helena Maria
Jesus Gonçalves Silva. 2008759369

MALHACILA — FÁBRICA DE MALHAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Mangualde. Matrícula
n.º 00194; identificação de pessoa colectiva n.º 500611254.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva os documentos de prestação de contas
referente ao exercício de 2003.

Conferida, está conforme.

28 de Dezembro de 2004. — A Escriturária Superior, Helena Maria
Jesus Gonçalves Silva. 2008759407

MARTINS & PARALTA — CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mangualde. Matrícula n.º 977;
identificação de pessoa colectiva n.º 506428087.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva os documentos de prestação de contas
referente ao exercício de 2003.

Conferida, está conforme.

22 de Dezembro de 2004. — A Escriturária Superior, Armanda
Maria Paiva Giestas. 2008759563

VIDEIRA MARTINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mangualde. Matrícula n.º 56;
identificação de pessoa colectiva n.º 500298025.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva os documentos de prestação de contas
referente ao exercício de 2003.

Conferida, está conforme.

16 de Novembro de 2004. — O Escriturário Superior, António
Manuel Amaral Marques. 2008759571

MACOMPAR — MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mangualde. Matrícula
n.º 00438; identificação de pessoa colectiva n.º 501584706.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva os documentos de prestação de contas
referente ao exercício de 2003.

Conferida, está conforme.

28 de Dezembro de 2004. — A Escriturária Superior, Helena Maria
Jesus Gonçalves Silva. 2008759385

MAQUISOUSA — EQUIPAMENTOS HOTELEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mangualde. Matrícula n.º 718;
identificação de pessoa colectiva n.º 503900419.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva os documentos de prestação de contas
referente ao exercício de 2003.

Conferida, está conforme.

22 de Dezembro de 2004. — A Escriturária Superior, Armanda
Maria Paiva Giestas. 2008759440
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COLECIONADOR DAS BEIRAS — COMÉRCIO
DE MOEDAS E NOTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mangualde. Matrícula
n.º 00745; identificação de pessoa colectiva n.º 504136666.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva os documentos de prestação de contas
referente ao exercício de 2003.

Conferida, está conforme.

28 de Dezembro de 2004. — A Escriturária Superior, Helena Maria
Jesus Gonçalves Silva. 2008759377

DIMABEIRA — MATERIAIS E CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mangualde. Matrícula n.º 724;
identificação de pessoa colectiva n.º 503961140.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva os documentos de prestação de contas
referente ao exercício de 2003.

Conferida, está conforme.

16 de Novembro de 2004. — A Ajudante Principal, Maria
Filomena F. S. Azevedo Marques. 2008759431

MORTÁGUA

MEGACARP — CARPINTARIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mortágua. Matrícula n.º 342;
identificação de pessoa colectiva n.º P 507227255; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 10/050125.

Certifico que, entre José Carlos Pereira Diogo, casado com Isabel
Oliveira de Sousa, na comunhão de adquiridos, Caparrosa, Marmeleira,
Mortágua, e Rogério Manuel Pereira Diogo, casado com Sandra Cris-
tina Veiga Fernandes Santos, na comunhão de adquiridos, Travessa do
Vale de Ferreiro, sem número, Marmeleira, foi constituída a socie-
dade em epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma MEGACARP — Carpintarias, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede no lugar de Vale de Açores, fre-
guesia e concelho de Mortágua.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na exploração de carpintaria.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros e corresponde à soma de duas quotas iguais dos valores
nominais de dois mil e quinhentos euros cada, pertencentes uma a
cada um dos sócios José Carlos Pereira Diogo e Rogério Manuel Pe-
reira Diogo.

ARTIGO 4.º

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

2 — Para a sociedade ficar obrigada nos seus actos e contratos é
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

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

vezes o capital social, reembolsáveis quando julgadas dispensáveis,
sendo a data e a forma de restituição fixadas em assembleia geral, que
delibere o reembolso.

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

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar o capital social
depositado, a fim de custear as despesas de constituição, registo da
sociedade, instalação da sede social e a adquirir para esta quaisquer
bens móveis e imóveis, designadamente equipamentos e veículos au-
tomóveis, incluindo por contratos leasing, renting, ALD e com re-
curso a crédito bancário, bem como tomar de trespasse e de cessão de
exploração estabelecimentos e de arrendamento imóveis necessários
à prossecução dos fins sociais, mesmo antes do seu registo definitivo,
assumindo a sociedade todos os actos praticados pela gerência nesse
período, logo que definitivamente matriculada.

Declararam ainda os outorgantes, sob sua responsabilidade, que já
foi efectuado o depósito em numerário do capital social ora realizado
na Caixa Geral de Depósitos, em Mortágua e as estipulações constan-
tes deste contrato, resultantes de normas contidas em preceitos legais
vigentes, são essenciais ao melhor esclarecimento da sua vontade
negocial.

Está conforme o original.

9 de Fevereiro de 2005. — A Ajudante, Maria Aurelinda de Sousa
Saldanha. 2006800272

PAULO SEABRA — SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mortágua. Matrícula n.º 343;
identificação de pessoa colectiva n.º P 507207912; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 01/050128.

Certifico que, Paulo Jorge Funico Seabra, casado com Susana Cris-
tina Matos Ribeiro Seabra, na comunhão de adquiridos, Espinho,
Mortágua, constituiu a sociedade em epígrafe, que se rege pelo se-
guinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Paulo Seabra — Sociedade Unipessoal,
L.da, e tem a sua sede no lugar e freguesia de Espinho, concelho de
Mortágua.

§ único. A sociedade, por simples deliberação da gerência, poderá
deslocar a sua sede dentro do mesmo concelho ou para concelho li-
mítrofe.

2.º

A sociedade tem por objecto o comércio a retalho de artigos mé-
dicos e ortopédicos.

3.º

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

4.º

O sócio poderá decidir efectuar prestações suplementares até ao
montante global correspondente ao décuplo do capital social.

5.º

1 — A gerência da sociedade, fica a cargo dele sócio, Paulo Jorge
Funico Seabra, que desde já é nomeado gerente, ou a cargo de outras
pessoas estranhas à sociedade, que venham a ser por ele sócio desig-
nadas.

2 — Para obrigar a sociedade é suficiente a assinatura de um geren-
te.

6.º

A sociedade poderá livremente participar, sob qualquer forma, no
capital social de sociedades já existentes ou a constituir, qualquer que
seja a sua natureza ou objecto, bem como no capital de sociedades re-
guladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de em-
presas e desde que em sociedades por quotas não fique em situação de
único sócio dessa sociedade.

7.º

O sócio fica desde já, autorizado a celebrar com a sociedade negó-
cios jurídicos que sirvam à prossecução do objecto da mesma.
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Disposição transitória

A sociedade poderá iniciar imediatamente a sua actividade, ficando
a gerência desde já autorizada a adquirir quaisquer equipamentos e
veículos automóveis, inclusive por contratos de leasing, a tomar de
arrendamento imóveis necessários à prossecução dos fins sociais,
mesmo antes do seu registo definitivo, a proceder ao levantamento
do capital social depositado, para pagamento das despesas de consti-
tuição e registo da sociedade, compra de bens de equipamento e ins-
talação da sede social, despesas estas que a sociedade assume, logo que
definitivamente matriculada.

Está conforme o original.

9 de Fevereiro de 2005. — A Ajudante, Maria Aurelinda de Sousa
Saldanha. 2006800256

CIPECA — REPRESENTAÇÕES DE MATERIAIS
E EQUIPAMENTOS PARA A CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mortágua. Matrícula n.º 341;
identificação de pessoa colectiva n.º P 507206568; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 09/050125.

Certifico que, entre Amândio Ferreira de Carvalho e mulher Aldo-
ra Laranjeira Saraiva de Carvalho, casados na comunhão geral, resi-
dentes na Rua de Américo de Matos, lote 10, Arcos, Anadia, foi
constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contra-
to:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma CIPECA — Representações de
Materiais e Equipamentos para a Construção, L.da, e tem a sua sede
no Parque Industrial Manuel Lourenço Ferreira (MLF), freguesia e
concelho de Mortágua.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em: construção civil e obras públi-
cas; compra, venda e permuta de bens imóveis e revenda dos adquiri-
dos para esse fim; comércio, representações de material e equipamento
para a construção; aluguer de equipamentos e máquinas; e elaboração
de projectos de obras de engenharia.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de vinte e
cinco mil euros e corresponde à soma de duas quotas dos valores
nominais e titulares seguintes: uma de vinte mil euros pertencente ao
sócio Amândio Ferreira de Carvalho, e uma de cinco mil euros per-
tencente à sócia Aldora Laranjeira Saraiva de Carvalho.

ARTIGO 4.º

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

2 — Para a sociedade ficar obrigada nos seus actos e contratos basta
a 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 — Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante global igual a vinte vezes o 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 reem-
bolso

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

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar o capital social
depositado, a fim de custear as despesas de constituição, registo da
sociedade, instalação da sede social e a adquirir para esta quaisquer
bens móveis e imóveis, designadamente equipamentos e veículos au-
tomóveis, incluindo por contratos leasing, renting, ALD e com re-
curso a crédito bancário, bem como tomar de arrendamento imóveis
necessários à prossecução dos fins sociais, mesmo antes do seu regis-
to definitivo, assumindo a sociedade todos os actos praticados pela
gerência nesse período, logo que definitivamente matriculada.

Declararam ainda os outorgantes, que as estipulações constantes
deste contrato, resultantes de normas contidas em preceitos legais
vigentes, são essenciais ao melhor esclarecimento da sua vontade
negocial.

Está conforme o original.

7 de Fevereiro de 2005. — A Ajudante, Maria Aurelinda de Sousa
Saldanha. 2006800264

OLIVEIRA DE FRADES

MAGNAUTORINO — REPARAÇÃO AUTO, L.DA

Sede: Zona Industrial de Oliveira de Frades, freguesia de Souto
de Lafões, concelho de Oliveira de Frades

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Frades. Matrícula
n.º 618/050128; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
05/20050128.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe entre Alexan-
dre Magno da Costa e mulher Maria Dulce Marques dos Santos Costa,
casados sob o regime da comunhão de adquiridos, residentes no lugar
de Vilarinhos, Souto de Lafões, Oliveira de Frades, a qual se rege pelo
contrato do teor seguinte:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a denominação MAGNAUTORINO —
Reparação Auto, L.da
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2 — A sociedade tem a sua sede na Zona Industrial de Oliveira de
Frades, freguesia de Souto de Lafões, concelho de Oliveira de Frades.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio, manutenção e repa-
ração de veículos automóveis. Comércio de peças e acessórios para
veículos automóveis. Prestação de serviços em veículos de pronto-
-socorro. Comércio a retalho de combustível para veículos a motor.
Metalomecânica. Fabrico e comercialização de moldes, cunhos e cor-
tantes e acessórios para a indústria.

ARTIGO 3.º

 O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de dez
mil euros e corresponde à soma de duas quotas, uma do valor nominal
de seis mil euros, pertencente ao sócio Alexandre Magno da Costa e
outra do valor nominal de quatro mil euros pertencente à sócia Maria
Dulce Marques dos Santos Costa.

ARTIGO 4.º

A sociedade poderá participar por qualquer forma no capital social
de outras, reguladas ou não por leis especiais, em agrupamentos com-
plementares de empresas e ainda comparticipar na criação de novas
empresas, mesmo que o objecto desta ou destas sociedades, coincida
ou não, no todo ou em parte com o da mesma.

ARTIGO 5.º

1 — A sociedade goza da faculdade de exigir dos sócios prestações
suplementares de capital até ao montante global de cem 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, não vencendo estes juros, sal-
vo deliberação em contrário dos sócios em assembleia geral.

ARTIGO 6.º

1 — A cessão total ou parcial de quotas entre sócios é livre.
2 — Na cessão de quotas a estranhos, a sociedade em primeiro lu-

gar e os restantes sócios depois, terão direito de preferência.

ARTIGO 7.º

1 — A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
deliberação da assembleia geral, pertence a sócios ou a estranhos a
designar em assembleia geral.

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

3 — Ficam, desde já, nomeados gerentes os sócios Alexandre Mag-
no da Costa e Maria Dulce Marques dos Santos Costa.

Conferi, está conforme.

3 de Fevereiro de 2005. — A Conservadora, Maria Margarida
Martins da Costa Henriques Flores. 2007261537

TABUAÇO

TABLANDI — COMÉRCIO DE MATERIAIS
DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tabuaço. Matrícula n.º 145/
050119; identificação de pessoa colectiva n.º 507226003; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 01/20050119.

Certifico que, entre Eduardo José da Fonseca Vaz, casado na comu-
nhão geral com Ermelinda de Jesus Cardoso Aguiar Vaz, e Marco Ale-
xandre Aguiar Vaz, solteiro, maior, foi constituída a sociedade em
epígrafe, a qual se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a denominação de TABLANDI — Comér-
cio de Materiais de Construção, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua do Dr. Luís de Freitas,
freguesia e concelho de Tabuaço.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em supermercado. Comércio por
grosso e a retalho de materiais de construção civil. Serralharia, meta-
lurgia. Prestação de serviços de instalação, reparação e manutenção
de materiais para o lar. Comércio de rações para animais, pesticidas
e herbicidas. Comércio de vinhos e produtos alimentares. Café e sna-
ck-bar.

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 duzentos e cinquenta euros, pertencente ao sócio
Eduardo José da Fonseca Vaz, e outra do valor nominal de setecentos
e cinquenta euros, pertencente ao sócio Marco Alexandre Aguiar Vaz.

ARTIGO 4.º

A sociedade poderá participar por qualquer forma no capital social
de outras, reguladas ou não por leis especiais, em agrupamentos com-
plementares de empresas e ainda comparticipar na criação de novas
empresas, mesmo que o objecto desta ou destas sociedades, coincida
ou não, no todo ou em parte com o da mesma.

ARTIGO 5.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.

ARTIGO 6.º

1 — A cessão total ou parcial de quotas entre sócios é livre.
2 — Na cessão de quotas a estranhos, a sociedade em primeiro lu-

gar e os restantes sócios depois, terão direito de preferência.

ARTIGO 7.º

1 — A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
deliberação da assembleia geral, pertence a sócios ou a estranhos a
designar em assembleia geral.

2 — Para vincular a sociedade é necessária a intervenção de um
gerente.

3 — Fica, desde já, nomeado gerente o sócio Eduardo José da Fon-
seca Vaz.

Conferida, está conforme.

21 de Janeiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Licínia Maria
Carmelino Lopes Cardoso Amaral. 2007192420

VILA NOVA DE PAIVA

OLÍVIA CRUZ & IRMÃS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Paiva. Matrícu-
la n.º 00182/20050119; identificação de pessoa colectiva
n.º P 507201973; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
04/19012005.

Certifico que entre Olívia Lameira da Cruz Lages, Maria Luísa
Lameira da Cruz, Catarina Lameira da Cruz e Marília Lameira da Cruz
foi constituída uma sociedade comercial por quotas que se regerá pe-
los seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a denominação de Olívia Cruz & Irmãs, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Avenida de Aquilino Ribeiro,
lote 1, rés-do-chão, direito, freguesia e concelho de Vila Nova de Paiva.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em cafetaria e pastelaria.
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ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de dez mil
euros e corresponde à soma de quatro quotas iguais, no valor nominal
de dois mil e quinhentos euros cada, pertencendo uma a cada uma das
sócias Olívia Lameira da Cruz Lages, Maria Luísa Lameira da Cruz,
Catarina Lameira da Cruz e Marília Lameira da Cruz.

ARTIGO 4.º

A sociedade poderá participar por qualquer forma no capital social
de outras, reguladas ou não por leis especiais, em agrupamentos com-
plementares de empresas e ainda comparticipar na criação de novas
empresas, mesmo que o objecto desta ou destas sociedades, coincida
ou não, no todo ou em parte com o da mesma.

ARTIGO 5.º

1 — A cessão total ou parcial de quotas entre sócios é livre.
2 — Na cessão de quotas a estranhos, a sociedade em primeiro lu-

gar e os restantes sócios depois, terão direito de preferência.

ARTIGO 6.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 vincular a sociedade é necessária a intervenção de um
gerente.

3 — Fica desde já nomeada gerente a sócia Olívia Lameira da Cruz
Lages.

Está conforme o original.

25 de Janeiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria da Costa
Fonseca. 2001890656

IRMÃOS LACERDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Paiva. Matrícu-
la n.º 00183/20050126; identificação de pessoa colectiva
n.º P 507244095; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
01/26012005.

Certifico que, entre José Lacerda Soares e Alfredo Lacerda Soares,
foi constituída uma sociedade comercial por quotas que se regerá pe-
los seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Irmãos Lacerda, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua Central, 70, freguesia de
Touro, concelho de Vila Nova de Paiva.

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.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços relati-
vos a organização e realização de funerais, transporte de cadáveres
para exéquias fúnebres nacionais e internacionais, inumação, cre-
mação ou expatriamento e trasladação de restos mortais já inuma-
dos. Comercialização de artigos fúnebres.

ARTIGO 3.º

O capital social é de cinco mil euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais do
valor nominal de dois mil e quinhentos euros, cada, pertencentes uma
a cada um dos sócios José Lacerda Soares e Alfredo Lacerda Soares.

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 nomeados gerentes os
sócios José Lacerda Soares e Alfredo Lacerda Soares.

2 — A sociedade fica obrigada nos seus actos e contratos com 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, 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 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.

31 de Janeiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria da Costa
Fonseca. 2001890664
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