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PARTE A

3. Diversos

ASSOCIAÇÕES

C. A. F. A. — ASSOCIAÇÃO DE FILHOS E AMIGOS
DE CANOBE

Certifico que, por escritura de 29 de Abril de 2005, lavrada a fl. 70-A
do livro de notas para escrituras diversas n.º 93-J, do Cartório Nota-
rial de Carla Cristina Soares, foi constituída a associação que se rege,
entre outras, pelas cláusulas seguintes:

Denominação: C. A. F. A. — Associação de Filhos e Amigos de
Canobe.

Sede social: Avenida de José Afonso, lote 5, 3.º, esquerdo, Apela-
ção, Loures.

Duração: tempo indeterminado.
Tem por objecto: promover acções sócio-culturais, sanitárias, edu-

cativas, reagrupar os naturais e amigos de Canobe residentes em Por-
tugal, em prol do incremento de laços de amizade, defesa dos interes-
ses dos seus sócios, no plano da saúde, educação, tanto no País de
origem como no estrangeiro, e adaptação dos sócios à sociedade do
País de acolhimento (Portugal), e também fortalecer relações com
outras instituições, associações guineenses e estrangeiras residentes em
diversos países do mundo.

Órgãos da associação: a assembleia geral, a direcção e o conselho fiscal.
Forma de obrigar: com as assinaturas de dois membros, sendo uma

delas, obrigatoriamente, a do presidente.

Está conforme ao original.

2 de Maio de 2005. — A Notária, Carla Cristina Soares.
3000171969

CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO
DE SÃO PEDRO DO SUL, C. R. L.

Certifico que, por escritura de hoje, lavrada no Cartório Notarial
de Águeda, no livro de notas n.º 289-H, foram alterados os estatutos
da Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de São Pedro do Sul, C. R. L.,
nomeadamente quanto ao seu objecto, que passa a ser o seguinte:

1 — Constitui objecto da Caixa Agrícola o exercício de operações
de crédito agrícola e a prática dos demais actos inerentes à actividade
bancária nos termos da legislação aplicável e, ainda, o exercício da
actividade de agente da Caixa Central, nos termos previstos na lei e
no contrato de agência que entre ambas venha a ser celebrado.

2 — As operações de crédito agrícola são as que, como tal, forem
definidas pela lei.

3 — A Caixa pode promover a melhoria das condições do exercí-
cio da sua actividade através da sua participação em agrupamentos
complementares de empresas constituídos no âmbito do sistema inte-
grado do crédito agrícola mútuo.

Está conforme.

5 de Maio de 2005. — O Ajudante Principal, Venâncio de Almeida
Vieira. 3000172527

ASSOCIAÇÃO DE BOMBOS OS BOINAS CASTANHAS
DE FERREIROS

Certifico que, por escritura do dia 18 de Abril de 2005, exarada de
fl. 81 a fl. 82 do livro de notas para escrituras diversas n.º 122-D do
Cartório Notarial de Lamego, foi constituída uma Associação com a
denominação Associação de Bombos os Boinas Castanhas de Ferrei-
ros, com sede no lugar de Ferreiros, freguesia de Ferreiros de Avões,
deste concelho, a qual tem por objecto: promoção de actividades
culturais artísticas, recreativas e sócio-educacionais.

Podem inscrever-se como associados quaisquer pessoas singulares e
colectivas do País e estrangeiro que aceitem os presentes estatutos e,
por acto voluntário, se obriguem ao pagamento de uma quota. A
admissão dos sócios faz-se mediante propostas de outro sócio e está
sujeita a aprovação da direcção.

Os associados exoneram-se a seu pedido, por meio de carta dirigida
à direcção, depois de regularizadas as suas obrigações com a Associa-
ção.

A exclusão dos sócios é da competência da direcção, devendo a
deliberação respectiva ser ratificada em assembleia geral seguinte.

Está conforme.

18 de Abril de 2005. — O Ajudante, Eduardo Albano Teixeira de
Moura Coutinho. 3000172681

ASSOCIAÇÃO DE CAÇADORES, OS AMIGOS
DA CAÇA — VALINHO DA ESTRADA

Certifico que, por escritura de 18 de Abril de 2005, exarada a
fls. 10 e seguintes do livro de notas para escrituras diversas n.º 279-
-D, do 1.º Cartório da Secretaria Notarial de Beja, a cargo da notária,
Mariana Raquel Tareco Zorrinho Vieira Lima, foi constituída uma
Associação com a denominação Associação de Caçadores, os Amigos
da Caça — Valinho da Estrada, com sede em Valinho da Estrada, CCI
3230, na freguesia de Melides, concelho de Grândola, tem por ob-
jecto social a criação de zonas de caça associativa, nelas assegurar o
exercício venatório de uma forma ordenada e nelas realizar acções de
fomento e conservação da fauna cinegética. Podem ser associados
todos os indivíduos admitidos pelos órgãos da Associação, mediante o
pagamento de uma jóia inicial e de uma quota mensal, em dinheiro,
de montantes a fixar em assembleia geral.

18 de Abril de 2005. — A Ajudante, Célia Maria de Carvalho Il-
defonso. 3000173120

ASSOCIAÇÃO ELITE MOTARD
Certifico que, por escritura de 13 de Maio de 2005, exarada de fl. 7 a

fl. 10 do livro de notas para escrituras diversas n.º 741-A, do Cartó-
rio Notarial de Loures, a cargo da notária, licenciada Lúcia Maria de
Ataíde Oliveira Sucena, foi constituída a Associação que não tem por
fim o lucro económico dos associados, de que se extracta o seguinte:

Denominação: Associação Elite Motard.
Sede social: Rua de Nossa Senhora do Rosário, Asseiceira Grande,

freguesia da Venda do Pinheiro, concelho de Mafra.
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Objecto: a Associação tem por objecto dinamizar, junto dos seus
associados, actividades relacionadas com moto-turismo, ou outras
relativas à Associação de motociclos no âmbito do lazer e sempre
desligados de qualquer contexto político ou religioso.

Órgãos sociais: assembleia geral, é formada pelo conjunto de todos
os associados no pleno gozo dos seus direitos; a mesa da assembleia
geral será composta por um presidente, um vice-presidente e um se-
cretário; direcção, composta por cinco membros, sendo um presiden-
te, um vice-presidente, um secretário, um tesoureiro e um vogal; e
conselho fiscal, composto por três membros, sendo um presidente,
um vice-presidente e um vogal.

Forma de obrigar: a Associação obriga-se com a intervenção con-
junta do presidente e do tesoureiro.

Património social: quotizações mensais dos associados, as demais
receitas da Associação no âmbito das suas actividades estatutárias e
os subsídios, doações e legados que lhe sejam feitos.

Condições essenciais de admissão: poderão ser membros da Associa-
ção todas as pessoas que o requeiram e cuja pretensão seja aceite pela
direcção.

Condições essenciais de exoneração e expulsão: perdem a qualidade
de associados os que, sem motivo justificado, deixem de pagar a quo-
tização estabelecida, por um período superior a 12 meses, e os que
pratiquem qualquer acto lesivo aos presentes estatutos e ponham em
causa o bom nome da Associação.

Está conforme o original.

13 de Maio de 2005. — A Notária, Lúcia Maria de Ataíde Olivei-
ra Sucena. 3000173379

CASA DO SPORT LISBOA E BENFICA
EM CASTELO DE VIDE

Certifico que, por escritura de 17 de Maio de 2005, lavrada de
fl. 52 a fl. 53 v.º do livro de notas para escrituras diversas n.º 92-B,
do Cartório Notarial de Nisa, a cargo da notária, licenciada Paula Cris-
tina de Figueiredo Bettencourt Mendonça Fragoso, foi constituída por
tempo indeterminado uma associação com a denominação em epí-
grafe, com sede no edifício da Casa do Povo, Quinta de Santo Antó-
nio, na freguesia de São João Baptista, vila e concelho de Castelo de
Vide, cujo objectivo consiste na promoção das relações de convívio
social, nomeadamente as de cariz cultural, desportivo e recreativo
entre os seus associados.

Qualquer pessoa pode solicitar a sua admissão como associado da
Casa do Sport Lisboa e Benfica em Castelo de Vide, por si ou pelo seu
representante legal, sob proposta de um associado, exceptuando-se as
pessoas que se encontrem em qualquer das seguintes situações:

a) Terem contribuído de forma condenável para o desprestígio do
Sport Lisboa e Benfica ou da Casa do Sport Lisboa e Benfica em
Castelo de Vide;

b) Terem sido afastadas de qualquer instituição desportiva, cultural
ou recreativa, por motivos que se considerem indignos, salvo reabili-
tação.

Cabe à direcção decidir sobre a admissão de associados, cumpridas
as formalidades que ela própria determinar.

Os associados classificam-se em efectivos e jovens, consoante se-
jam maiores ou menores de 14 anos.

Só os associados efectivos e maiores de 18 anos poderão intervir,
votar, eleger e ser eleitos em assembleia geral.

Os associados poderão ser demitidos por qualquer dos seguintes
motivos:

1.º A seu pedido;
2.º Pelos factos que teriam impedido a sua admissão como associa-

dos nos termos das anteriores alíneas a) e b);
3.º Por qualquer outro motivo que os órgãos sociais tenham esta-

belecido para a generalidade dos associados como passível de demis-
são.

Está conforme o original.

17 de Maio de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria de Fátima
Tremoço Barreto. 3000173550

APOCOP — ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA
DE CONCESSIONÁRIOS PEUGEOT

Certifico que, por escritura de 16 de Maio de 2005, lavrada no 15.º
Cartório Notarial de Lisboa, a fl. 72 do livro de notas n.º 351-I, fo-
ram alterados o artigo 1.º, o n.º 1 do artigo 5.º, o corpo do artigo 6.º,
que passará a ser o seu n.º 1, a alínea c) do artigo 8.º, o n.º 1 do ar-
tigo 14.º, o título do artigo 15.º, o n.º 2 do artigo 20.º, os n.os 1 e 2 do

artigo 21.º, as alíneas i) e l) do artigo 23.º, os n.os 1 e 2 do artigo 24.º,
a alínea e) do artigo 26.º e o n.º 3 do artigo 31.º e aditam ao artigo 6.º
o n.º 2, ao artigo 7.º o n.º 2, passando o corpo deste a ser o n.º 1, ao
artigo 14.º o n.º 3, ao artigo 18.º o n.º 9 e ao artigo 29.º a alínea h) e
suprimem o n.º 4 do artigo 21.º, dos estatutos da associação denomi-
nada APOCOP — Associação Portuguesa de Concessionários Peugeot,
com sede na Rua de Sousa Martins, 6, 1.º, esquerdo, em Lisboa, fre-
guesia de São Jorge de Arroios, os quais passam a ter a seguinte redac-
ção:

ARTIGO 1.º

Denominação e duração

A associação denomina-se APOCOP — Associação Portuguesa de
Concessionários Peugeot, é uma associação privada, sem fins lucrati-
vos, que vigora por tempo indeterminado.

ARTIGO 5.º

1 — Há duas categorias de associados:
Efectivos: as pessoas singulares e colectivas que exerçam de ma-

neira efectiva a actividade de concessionários de veículos novos e ou
de concessionários de peças sobressalentes originais e ou reparadores
autorizados da marca Peugeot;

Honorários: as pessoas singulares ou colectivas que tenham presta-
do relevantes serviços às actividades incluídas no âmbito da associa-
ção ou à própria associação.

ARTIGO 6.º

Aquisição da qualidade de associado

1 — A aquisição da qualidade de associado efectivo obtém-se por
solicitação escrita do concessionário da Peugeot Portugal Automó-
veis, dirigida à direcção.

2 — O associado efectivo indicará, no momento do pedido de ins-
crição à associação se se dedica, ou não, simultaneamente, à comer-
cialização de veículos novos, à prestação de serviço autorizado e à
comercialização de peças sobressalentes originais, inscrevendo-se nas
respectivas áreas de actividades.

ARTIGO 7.º

Direitos dos associados

2 — Cada associado efectivo poderá exercer os direitos a que se
refere o n.º 1 supra por referência aos assuntos da(s) área(s) de acti-
vidade (comércio de veículos novos, e ou reparação/serviço autoriza-
do e ou comércio de peças sobressalentes) que exerça e na qual esteja,
portanto, inscrito.

ARTIGO 8.º

Deveres dos associados

c) Participar nas actividades da associação, designadamente nas
referentes à áreas da sua actividade.

ARTIGO 14.º

Órgãos da associação

1 — São órgãos da associação a assembleia geral, a direcção, o
conselho fiscal e a assembleia de associados.

3 — Em cada dois mandatos para os órgãos da associação deve ser
substituído, pelo menos, um terço dos associados efectivos eleitos.

ARTIGO 15.º

Destituição dos órgãos sociais

ARTIGO 18.º

Eleições

9 — Quando o associado que seja sociedade retire a representação
ao indivíduo investido num cargo social, poderá proceder à sua subs-
tituição, indicando em carta registada ao presidente da assembleia geral
o nome do novo indivíduo que pretenda que o represente na função.

ARTIGO 20.º

Assembleia de associados

2 — A assembleia de associados deverá ser convocada pelo presi-
dente da direcção ou da assembleia geral, por via postal ou por tele-



DIÁRIO DA REPÚBLICA — III SÉRIEN.º 130 — 8 de Julho de 2005 14 756-(5)

fax, com uma antecedência mínima de dois dias com indicação do
dia, hora e local da reunião e respectiva ordem de trabalhos.

ARTIGO 21.º

Direcção

1 — A direcção é composta por sete membros, sendo um deles o
presidente e os demais vice-presidentes, de entre os quais a direcção
escolherá o que exercerá as funções de director-tesoureiro.

2 — Dos membros da direcção, cinco serão eleitos entre os asso-
ciados efectivos que exerçam a tripla actividade contratual de con-
cessionários de veículos novos, reparadores autorizados e distribuido-
res de peças sobressalentes originais.

ARTIGO 23.º

Competência da direcção

i) Elaborar regulamentos internos;
l) Contratar o secretário-geral que participará, sem direito a voto,

nas reuniões dos órgãos da associação.

ARTIGO 24.º

Reuniões e vinculação da direcção

1 — A direcção reunirá, pelo menos, cinco vezes em cada ano civil.
2 — A associação obriga-se pelas assinaturas de dois membros da

direcção, sendo uma, obrigatoriamente, ou a do presidente da direc-
ção ou a do director-tesoureiro.

ARTIGO 26.º

Competências e atribuições do conselho fiscal

e) Assistir às reuniões de direcção, quando esta o entender.

ARTIGO 29.º

Competências e atribuições da assembleia geral

b) Deliberar sobre a jóia e quotas devidas, respectivamente, pela
aquisição e manutenção da qualidade de associado efectivo, podendo
prever valores diferenciados para a jóia consoante as actividades em
que o associado efectivo esteja inscrito.

ARTIGO 31.º

Reuniões da assembleia geral

3 — Na assembleia geral cada associado efectivo tem direito a
um, a dois ou a três votos consoante esteja inscrito numa, em duas
ou nas três áreas de actividade referidas no n.º 2 do artigo 6.º destes
estatutos.

Está conforme ao original.

16 de Maio de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
3000173622

GIL VICENTE FUTEBOL CLUBE
Certifico que, por escritura outorgada hoje e exarada a fls. 9 e se-

guintes do livro de notas para escrituras diversas n.º 401-B, do 1.º
Cartório Notarial de Barcelos, foi rectificada a associação denomina-
da Gil Vicente Futebol Clube, com sede na Rua de D. Diogo Pinheiro,
25, da cidade de Barcelos.

Está conforme o original.

4 de Maio de 2005. — O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
3000173765

ASSOCIAÇÃO DE CAÇA DA CORTE-BRIQUE
Certifico que, por escritura exarada no dia 20 de Maio de 2005, a

fl. 122 do livro de notas n.º 228-G, do Cartório Notarial de Porti-
mão, foi alterado o objecto social da Associação com a denominação
Associação de Caça da Corte-Brique, com sede no sítio de Corte de
Brique, freguesia de Santa Clara-a-Velha, concelho de Odemira, fican-
do a ser o seguinte: a Associação de Caça da Corte-Brique é uma as-
sociação que não tem fins lucrativos e tem como objectivo a gestão
de zona de caça associativa ou participar na gestão de zonas de caça
nacionais ou municipais, campos de treino de cães de caça, promoção

de caçadas, concursos de pesca desportiva, zelar pelas normas legais
sobre caça e, ainda, contribuir para o fomento dos recursos cinegéticos
e para a prática ordenada e melhoria do exercício da caça.

Está conforme.

20 de Maio de 2005. — O Ajudante, Ilídio da Conceição Guerrei-
ro Poucochinho. 3000174028

DIDACLESIA — CENTRO DE RECURSOS TEOLÓGICOS

Constituição de associação

Maria Adelaide Esteves Gonçalves, notária com Cartório à Rua de
D. Afonso Henriques, 1929, na cidade, freguesia e concelho de São
João da Madeira, certifica que no seu Cartório e no dia 23 de Maio de
2005, a partir de fl. 89, do livro de notas n.º 10, foi constituída a
associação DIDACLESIA — Centro de Recursos Teológicos,
abreviadamente DidaClesia, com sede na Rua de Godinho de Faria,
552, freguesia de São Mamede de Infesta, concelho de Matosinhos,
tendo como objecto o desenvolvimento de recursos para utilização
da igreja local, na implementação de um programa de educação teo-
lógica nela enraizado. Para atingir os seus objectivos no seio da co-
munidade evangélica nacional e internacional de expressão oficial
portuguesa, a DidaClesia pressupõe o exercício de dois tipos de acti-
vidade: um, com fins religiosos, isto é: a cooperação com as igrejas
locais na formação dos seus ministros; e outro, com fins não religio-
sos, mas instrumentais, consequenciais e complementares das suas
funções religiosas, ou seja, a preparação de todos os recursos de con-
teúdo educacional necessários à formação de tais ministros, tais como:
escrita ou tradução, edição e ou publicação, e ou distribuição de lite-
ratura, e ou outros meios audiovisuais; bem assim como a realização
de conferências e seminários de treinamento de lideranças.

Para a prossecução dos seus objectivos a DidaClesia assume a sua
fidelidade às Escrituras Sagradas do Velho e do Novo Testamento, e
defende que — precisamente de acordo com o disposto no Novo
Testamento — a educação teológica e o desenvolvimento da lideran-
ça devem estar fundamentalmente baseados na igreja local, pelo que
se torna imprescindível a adopção dum paradigma consonante para
que a igreja retome a sua força, vitalidade e liderança a fim de, com
dinamismo, fazer discípulos no caminho de Cristo e dos apóstolos.
Assim, e para além dos meios atrás elencados, dispõe-se a:

1) Apoiar as igrejas locais na sua missão de fazer discípulos de Cristo
e na sua consequente multiplicação em novas igrejas locais;

2) Promover a formação de organizações congéneres, em todo o
mundo de expressão oficial portuguesa.

Podem ser associados os membros de qualquer igreja evangélica que
apresentem à DidaClesia o seu pedido de admissão, desde que se iden-
tifiquem com o seu posicionamento doutrinário, bem como com a
sua natureza e fins, cabendo à direcção a necessária verificação de
tais requisitos; qualquer deliberação da direcção nesta matéria é
irrecorrível. A admissão de novos associados é feita mediante pro-
posta da direcção à assembleia geral, e homologação desta, por maio-
ria de três quartos dos associados presentes.

A qualidade de associado perde-se em caso de morte, ou por sua
iniciativa, ou por deliberação da direcção, sempre que esta encontrar
motivos para aplicação da pena de exclusão.

São membros da DicaClesia a assembleia geral, a direcção e o con-
selho fiscal.

Está conforme o original e na parte omitida nada há em contrário
que modifique, altere, restrinja ou condicione a parte transcrita

23 de Maio de 2005. — A Notária, Maria Adelaide Esteves Gon-
çalves. 3000174355

ASSOCIAÇÃO — CÍRCULO RICHARD WAGNER
Certifico que no dia 31 do corrente mês de Maio, de fl. 63 a

fl. 64 v.º do livro de notas n.º 639-H de escrituras diversas do 6.º
Cartório Notarial de Lisboa, a cargo do notário, licenciado José Joa-
quim de Carvalho Botelho, se encontra exarada uma escritura de cons-
tituição de associação, donde, além do mais, consta o seguinte:

Denominação: a designação supra-epigrafada.
Sede: a sede da Associação é na Rua do Capitão-Mor Pedro Tei-

xeira, 3, 3.º, direito, freguesia de São Francisco Xavier, concelho de
Lisboa.

Duração: a duração da Associação é por tempo indeterminado.
Objecto: a Associação tem por objectivo a divulgação da obra

musical de Richard Wagner.
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Condições de admissão dos associados: a Associação tem associa-
dos fundadores, efectivos e honorários.

1 — São considerados associados fundadores todos aqueles que par-
ticiparam nas reuniões preparatórias conducentes à constituição da
Associação e os que intervieram no acto da sua constituição:

2 — São ainda considerados associados fundadores as seguintes
pessoas:

Ernâni Rodrigues Lopes;
Vítor Manuel Ribeiro Constâncio; e
Hélder Neves Veira.
3 — São associados efectivos todas as pessoas singulares ou colec-

tivas que concordem com os objectivos da Associação e que queiram
contribuir para que os mesmos sejam alcançados.

4 — Podem ser associados honorários:
a) Personalidades individuais, nacionais ou estrangeiras, que se ha-

jam distinguido pelo seu contributo relevante em prol da Associação;
b) Personalidades de reconhecido mérito na vida cultural ou pú-

blica, nacionais ou estrangeiras;
c) Instituições, nacionais ou estrangeiras, que hajam prestado ser-

viços relevantes à Associação ou à promoção e divulgação da obra de
Richard Wagner.

5 — Os associados efectivos são admitidos pela direcção mediante
proposta escrita assinada por um associado fundador ou dois associa-
dos efectivos.

6 — Os associados honorários são admitidos por deliberação da
assembleia geral por maioria de três quartos dos votos dos associados
presentes, sob proposta da direcção.

Exclusão e demissão de associados: perdem a qualidade de associa-
dos efectivos os que:

a) Não paguem as suas quotas durante dois anos consecutivos;
b) Expressamente o solicitem à direcção;
c) Por decisão da direcção, ratificada pela assembleia geral, por

maioria simples, sejam excluídos por infracção dos estatutos, ou por
outra ocorrência que possa pôr em causa o bom nome da Associação.

Está conforme o original.

31 de Maio de 2005. — O Notário, José Joaquim de Carvalho
Botelho. 3000174520

AEROCLUBE DE CERVAL (CERVEIRA, VALENÇA)
Certifico que, por escritura de hoje, exarada a fls. 48 e 48 v.º do

livro de notas de escrituras diversas n.º 118-D, do Cartório Notarial
de Vila Nova de Cerveira, a cargo da notária, licenciada Célia Marga-
rida dos Santos Fortunato Remígio, foram alterados totalmente os
estatutos da associação com a denominação em epígrafe, com sede
no aeródromo de Cerval, freguesia de São Pedro da Torre, concelho
de Valença, alterando, designadamente, a sua sede para o aeródromo
de Cerval, freguesia de Vila Meã, concelho de Valença, bem como o
seu objecto, o qual passará a ser: «Tem como actividade principal a
formação e voo em aeronaves ligeiras e ultraleves, sendo activida-
des complementares todas as outras relacionadas com a cultura ae-
ronáutica», que, em consequência, alteram todos os artigos dos es-
tatutos.

Está conforme.

31 de Maio de 2005. — A Ajudante, Clarice da Encarnação Mar-
tins Leal Romeu. 3000174535

CLUBE AMADORES DE CAÇA DA FREGUESIA
DE ASSENTIZ

Certifico que, por escritura de 23 de Maio de 2005, lavrada a
fl. 44 do livro de notas n.º 571, do Cartório Notarial de Torres No-
vas, a cargo da notária interina, Lina Maria Marques Ferreira, foram
alterados parcialmente os estatutos da associação com a denomina-
ção em epígrafe, que tem a sua sede no lugar e freguesia de Assentiz,
concelho de Torres Novas, no tocante ao artigo 1.º, o qual passa a
ter a seguinte nova redacção:

ARTIGO 1.º

A associação toma o nome de Clube Amadores da Caça da Fregue-
sia de Assentiz, tem a sua sede no lugar e freguesia de Assentiz, con-
celho de Torres Novas, durará por tempo indeterminado e tem por
objecto o exercício da caça, sem fins lucrativos, a gestão de zonas de
caça associativa, ou participação na gestão de zonas de caça nacio-
nais ou municipais, nomeadamente contribuir para o fomento dos

recursos cinegéticos e para a prática ordenanda e melhoria do exercí-
cio da caça e zelar pelas normas legais sobre a caça.

Está conforme.

23 de Maio de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Amélia
Pereira Duarte. 3000174536

ASSOCIAÇÃO DE CAÇADORES
DO NORTE ALENTEJANO

Isabel Maria Pintão Roldão Bento Miranda, 2.ª ajudante da Con-
servatória dos Registos Civil e Predial do Crato, destacada em substi-
tuição legal do notário, Lino Paulo Coelho de Carvalho, por este se
encontrar requisitado nos Serviços Centrais da Direcção-Geral dos
Registos e do Notariado, certifico que no dia 30 de Maio de 2005,
por escritura exarada a fls. 67 e seguintes do livro de notas para es-
crituras diversas n.º 50-C deste Cartório Notarial, foi constituída por
tempo indeterminado uma Associação sem fins lucrativos denomina-
da Associação de Caçadores do Norte Alentejano, com sede na Rua
do Comércio, 62, Alter do Chão, freguesia e concelho de Alter do
Chão.

A Associação tem como objecto principal a gestão de zonas de
caça associativas, zelar pelas normas legais da caça, a promoção e
desenvolvimento das actividades cinegéticas.

Podem ser associados todos os indivíduos moral e civilmente idó-
neos, que estejam inequivocamente interessados em participar na re-
alização dos objectivos enunciados, desde que cumpram o estipulado
nos presentes estatutos e não tenham sofrido condenação por trans-
gressão às leis da caça, punida com interdição do direito de caça, a
não ser que já tenham decorrido mais de cinco anos após o seu cum-
primento, ou se a pena tiver sido suspensa, após o decurso do respec-
tivo prazo.

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

Está conforme o original na parte a que respeita.

30 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante destacada, Isabel Maria
Pintão Roldão Bento Miranda. 3000174671

ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SORRISO AMIGO
Certifico que, por escritura lavrada a 31 de Maio do ano de 2005,

a fl. 50 do livro de notas para escrituras diversas n.º 1-I, do Cartório
Notarial de Alcobaça, a cargo da notária, licenciada Ana Maria Cunha
Almeida, foi lavrada uma escritura de constituição de associação, com
sede no Externato Cooperativo da Benedita, na vila e dita freguesia
de Benedita, concelho de Alcobaça, com a denominação Associação
de Solidariedade Sorriso Amigo, a qual tem por objecto promover a
solidariedade social, o espírito de cooperação e entreajuda e a ligação
entre a escola e a comunidade.

Está conforme o original.

31 de Maio de 2005. — A Notária, Ana Maria Cunha de Almeida.
3000174781

GRUPO TUNING DE BASTO
Certifico que no Cartório Notarial de Cabeceiras de Basto, que se

encontra a meu cargo, notária Leonor da Conceição Moura, foi la-
vrada, em 8 de Junho de 2005, no livro de notas n.º 1-A, a fls. 44 e
seguintes, uma escritura de constituição da associação denominada
Grupo Tuning de Basto, com sede no Bairro de São João, Quinta da
Mata, freguesia de Refojos, do concelho de Cabeceiras de Basto, a
qual tem por objecto a promoção de eventos de modo a divulgar a
cultura e as tradições da região onde está inserido, bem como a par-
ticipação em eventos semelhantes organizados por outras colectivi-
dades. Organização e participação de provas desportivas relacionadas
com o automobilismo com o fim de apoiar instituições sociais.

8 de Junho de 2005. — A Notária, Leonor da Conceição Moura.
3000174950

CLUBE DE CAÇA, PESCA E TIRO DOS ENXAMES
Certifico, narrativamente, que foi lavrada hoje, 15 de Abril de 2005,

neste Cartório Notarial do Fundão, a cargo da notária privada Aida
Maria Porfírio Mendes, no livro de notas para escrituras diversas n.º 4,
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a fls. 60 e seguintes, escritura de constituição de associação com a
denominação Clube de Caça, Pesca e Tiro dos Enxames, a qual terá a
sua sede na freguesia dos Enxames, concelho do Fundão, a qual terá
por objecto criar, gerir e ordenar zonas de ordenamento cinegético,
fomentar e zelar pelo cumprimento das normas legais sobre a caça.
Promover ou apoiar cursos ou outras acções de formação tendentes à
apresentação de candidatos associados aos exames para a obtenção da
carta de caçador.

Serão órgãos da associação a assembleia geral, a direcção e o con-
selho fiscal; quanto às demais normas de funcionamento da associa-
ção, as mesmas constam dos estatutos da referida associação.

Está conforme o original.

15 de Abril de 2005. — A Notária, Aida Maria Porfírio Mendes.
3000174946

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE INTERNOS
DE PSIQUIATRIA

Certifico que, por escritura lavrada no dia 3 de Junho de 2005, no
livro de escrituras diversas n.º 136-B, a fls. 145 e seguintes, foi cons-
tituída a Associação denominada Associação Portuguesa de Internos
de Psiquiatria, com sede no Hospital de Magalhães Lemos, na Rua do
Professor Álvaro Rodrigues, freguesia de Aldoar, Porto, tendo por
objecto:

a) Servir os interesses de todos os internos complementares de
psiquiatria do País, livremente associados;

b) Estabelecer canais de comunicação entre os internos de psiqui-
atria dos diferentes serviços de psiquiatria do País, fomentando uma
base de dados de todos os internos de psiquiatria a nível nacional,
facilitando um rápido e fácil contacto entre os mesmos e criando uma
mailing list e uma página na Internet que sirva como centralizadora
de toda a informação disponível relativa à formação, eventos, con-
tactos, etc.;

c) Avaliar e ajudar na resolução de problemas relacionados com o
internato;

d) Explorar vias pelas quais os internos de psiquiatria possam pro-
mover e melhorar a sua formação na área de saúde mental;

e) Trabalhar activamente na estruturação do programa de forma-
ção, em comunhão com o colégio de especialidade de psiquiatria e os
directores de internato de cada serviço de psiquiatria com capacidade
formativa, no sentido de uma homogeneização do programa curri-
cular;

f) Promover diversas actividades de carácter científico, nomeada-
mente a promoção e participação na organização do congresso de
internos de psiquiatria, com a periodicidade ideal de dois em dois anos;

g) Promover a avaliação do internato e dos internos à luz do dis-
posto no regulamento do internato complementar do colégio de es-
pecialidade da Ordem dos Médicos;

h) Promover a investigação;
i) Representar os associados no contacto com as instituições liga-

das à área da saúde: Ministério da Saúde, Ordem dos Médicos, univer-
sidades, hospitais, associações e sociedades de psiquiatria ou ligadas à
saúde mental, sindicatos, entre outros;

j) Promover a presença da Associação Portuguesa de Internos de
Psiquiatria, em fóruns ou associações internacionais, nomeadamente
na EFPT (European Federation for all Psychiatric Trainees);

k) Promover intercâmbios formativos a nível mundial;
l) Promover a participação dos associados em eventos/congressos

de interesse científico realizados em Portugal e no estrangeiro;
m) Estabelecer contactos e protocolos com instituições públicas e

privadas, com o intuito de dotar a APIP dos meios necessários para
a realização dos seus objectivos.

A Associação poderá agrupar-se ou filiar-se em uniões, federações
ou confederações de âmbito nacional ou internacional, com os mes-
mos fins ou fins análogos ou com elas estabelecer os acordos que se
mostrem convenientes à prossecução da sua actividade estatutária.

Existem as seguintes categorias de sócios: sócios titulares, sócios
honorários, sócios agregados e sócios fundadores.

São órgãos da Associação: a assembleia geral, o conselho de repre-
sentantes, a direcção e o conselho fiscal.

A duração do mandato dos órgãos sociais é de dois anos.

3 de Junho de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
3000174975

ACADÉMICO DE AMARANTE SPORT CLUBE
Certifico que, por escritura de 9 do corrente mês de Junho, exarada

a fls. 24 e 24 v.º do livro de notas n.º 3, do Cartório Notarial de

Amarante, a cargo da notária, Olga Maria de Carvalho Samões, foi
constituída uma associação, que se regerá pelas cláusulas seguintes:

Denominação: Académico de Amarante Sport Clube.
Sede: lugar do Talegre, freguesia da Lomba, do concelho de Ama-

rante.
Objecto: consiste na promoção cultural dos sócios através da edu-

cação cultural, física, desportiva e acção recreativa, visando a sua
formação humana integral, encontrando-se aberta a pessoas de am-
bos os sexos.

Está conforme.

9 de Junho de 2005. — A Notária, Olga Maria de Carvalho Samões.
3000175052

ASSOCIAÇÃO DE PAIS DO ABRIGO INFANTIL
DAS LARANJEIRAS

Estatutos

ARTIGO 1.º

Denominação, sede, regime jurídico e duração

1 — A Associação adopta a denominação de Associação de Pais
do Abrigo Infantil das Laranjeiras.

2 — A sede é no Abrigo Infantil das Laranjeiras, na Rua de Manuel
Luís Leite Júnior, concelho de São João da Madeira, podendo mudar
para outro local por decisão da assembleia geral.

3 — O seu regime jurídico é o de uma associação sem fins lucrati-
vos.

4 — Esta Associação é uma instituição autónoma de duração inde-
terminada, podendo ser dissolvida por três quartos dos associados
presentes no pleno gozo dos seus direitos em assembleia geral para
tal convocada expressamente.

ARTIGO 2.º

Âmbitos e poderes

A Associação tem por objectivos os que lhe são legalmente atribuí-
dos e designadamente os seguintes:

a) Fomentar a colaboração entre os docentes e restante pessoal do
Abrigo Infantil das Laranjeiras, pais e encarregados de educação no
processo educativo, no sentido de propiciar o seu desenvolvimento e
formação integral das crianças;

b) Criar condições para a efectiva participação dos pais e encarre-
gados de educação nos processos educativos;

c) Participar na definição de uma política de educação;
d) Participar na definição de uma política de acção social.

ARTIGO 3.º

Dos associados

São associados todos os pais e encarregados de educação que se
inscrevam nesta Associação, mediante a entrega do boletim de inscri-
ção.

ARTIGO 4.º

Dos corpos sociais

1 — São órgãos da Associação a assembleia geral, a direcção e
conselho fiscal. Todos os órgãos são eleitos anualmente em assem-
bleia geral ordinária no início de cada ano lectivo.

2 — Nenhum cargo dos órgãos de gestão será remunerado.

ARTIGO 5.º

Da mesa da assembleia

1 — A assembleia geral é o órgão soberano, constituído por todos
os associados no pleno gozo dos seus direitos.

2 — A assembleia geral é dirigida pela mesa da assembleia geral,
composta por três membros eleitos em assembleia geral: um presi-
dente, um vice-presidente e um secretário.

ARTIGO 6.º

Da direcção

1 — A direcção é o órgão executivo e é constituída por cinco ele-
mentos eleitos em assembleia geral: um presidente, um vice-presiden-
te, um secretário, um tesoureiro e um vogal.
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2 — Os membros da direcção distribuirão entre si os respectivos
cargos na primeira reunião após a eleição.

3 — As reuniões da direcção terão periodicidade mínima mensal.
3 — Poderão ser eleitos suplentes para a direcção.

ARTIGO 7.º

Do conselho fiscal

1 — O conselho fiscal é o órgão que fiscaliza os actos da direcção
e é constituído por três elementos eleitos em assembleia geral: um
presidente e dois vogais.

ARTIGO 8.º

Meios financeiros

As receitas da Associação são constituídas pelas quotizações dos
associados a fixar pela assembleia geral, por subsídios e donativos
oficiais e particulares que eventualmente lhes venham a ser atribuídos.

ARTIGO 9.º

Disposições gerais

1 — A Associação poderá filiar-se, federar-se, colaborar e coope-
rar em e com instituições locais, nacionais ou internacionais, sem
perda da sua independência para atingir os seus objectivos.

2 — Em todos os casos em que os presentes estatutos se revelem
omissos, a Associação rege-se pela legislação geral em vigor e pelo
regulamento interno a aprovar em assembleia geral.

Conforme o original.

8 de Junho de 2005. — (Assinatura ilegível.) 3000175747

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DA ESCOLA BÁSICA
ALGERUZ-LAU

Estatutos

CAPÍTULO I

Denominação, duração, sede e objecto

ARTIGO 1.º

Atendendo à natural evolução do sistema educativo, que não só
estimula a criação de novas fórmulas de gestão com partilha inter-
-escolar dos recursos disponíveis, como a participação dos pais e en-
carregados de educação nos projectos daí decorrentes, é criada a As-
sociação de Pais e Amigos da Escola Básica Algeruz-Lau — Palmela,
adiante designada por Associação, que se rege pelos presentes estatu-
tos, elaborados de acordo com o normativo do Decreto-Lei n.º 372/
90, de 27 de Novembro, actualizado pelo Decreto-Lei n.º 80/99, de
16 de Março.

ARTIGO 2.º

A Associação terá duração ilimitada e tem a sua sede na Escola
Básica Algeruz-Lau, sita no lugar de Lau, Palmela.

ARTIGO 3.º

A Associação não tem fins lucrativos, é uma Associação voluntá-
ria e é independente do Estado, de credos religiosos, de partidos po-
líticos e de quaisquer outras instituições ou interesses.

ARTIGO 4.º

A Associação tem por objecto:
a) Defender o direito e facilitar o exercício do dever dos pais e

encarregados de educação no acompanhamento do projecto escolar
dos educandos, seja este específico da escola ou integrado em projec-
tos conjuntos com outras escolas ou instituições;

b) Contribuir para uma estrutura educacional que possibilite a par-
ticipação dos pais e encarregados de educação no enriquecimento da
actividade escolar e associativa;

c) Contribuir para o desenvolvimento e promoção de todas as ac-
ções de carácter pedagógico, cultural e social conducentes ao bom
funcionamento das escolas, no sentido de obter a resolução de pro-
blemas relacionados com a educação integral dos educandos, bem como
das condições globais de higiene e segurança dos edifícios e áreas en-
volventes.

ARTIGO 5.º

Atendendo ao objecto da Associação e exclusivamente para os
efeitos decorrentes da sua actividade, aos encarregados de educação é
atribuído o estatuto equivalente ao dos pais, pelo que esta designação,
adiante, engloba ambos.

ARTIGO 6.º

Para a prossecução dos seus objectivos, a Associação poderá:
a) Realizar acções de formação/informação sobre assuntos que in-

teressam à educação;
b) Organizar ou participar em actividades extra-escolares de apoio

ao projecto educativo ou que promovam novos sentidos de educação,
induzindo valores sociais que tenham em conta a cooperação, parti-
cipação, motivação e cidadania.

CAPÍTULO II

Dos sócios

ARTIGO 7.º

Haverá dois tipos de sócios: efectivos e não efectivos.
a) Serão sócios efectivos os pais e encarregados de educação dos

alunos da escola que se inscrevam na Associação.
b) Serão sócios não efectivos os amigos da escola que, de alguma

forma, estejam ligados ao sistema educativo ou à comunidade e os
pais de educandos que tenham frequentado a escola.

ARTIGO 8.º

São direitos dos sócios efectivos eleger e ser eleitos para quaisquer
cargos da Associação.

ARTIGO 9.º

São direitos de todos os sócios:
a) Participar em todos os actos da vida da Associação;
b) Eleger os órgãos sociais da Associação e, a título excepcional,

ser eleitos para esses órgãos, desde que essa decisão seja sancionada
pela assembleia geral;

c) Requerer, por escrito, a convocação de assembleia geral extra-
ordinária, nos termos do artigo 16.º

ARTIGO 10.º

São deveres de todos os sócios:
a) Cumprir os estatutos;
b) Contribuir para o desenvolvimento e realização dos fins da

Associação;
c) Zelar pelo bom nome e imagem da Associação;
d) Pagar a quota que vier a ser fixada em assembleia geral.

ARTIGO 11.º

Perdem a qualidade de sócios:
a) Os sócios que requeiram, por escrito, a desvinculação;
b) Os que não cumpram as obrigações estatutárias;
c) Temporariamente, por suspensão, os que não satisfaçam a quo-

tização durante 7 meses;
d) Definitivamente, os que deixarem de pagar a quotização durante

14 meses.

CAPÍTULO III

Dos órgãos sociais

ARTIGO 12.º

São órgãos sociais da Associação:
a) A assembleia geral;
b) A direcção;
c) O conselho fiscal.

ARTIGO 13.º

A assembleia geral é constituída por todos os sócios no pleno dos
seus direitos.

ARTIGO 14.º

A assembleia geral será dirigida pela respectiva mesa, constituída
por um presidente e dois secretários.
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ARTIGO 15.º

A assembleia geral reunirá ordinariamente até 31 de Janeiro para
apreciação do relatório e contas da direcção e para a eleição da res-
pectiva mesa, direcção e conselho fiscal.

ARTIGO 16.º

A assembleia geral reunirá extraordinariamente a pedido de direc-
ção, do conselho fiscal ou de, pelo menos, da quarta parte dos sócios
que a deverão requerer, por escrito, indicando os assuntos a tratar.

ARTIGO 17.º

A assembleia geral será convocada pelo presidente ou, no seu im-
pedimento, pelo seu substituto legal, através de aviso, expedido para
cada um dos associados com a antecedência mínima de oito dias, de-
vendo ser fixado na escola, constando do aviso a indicação do dia,
hora e local da reunião e respectiva ordem de trabalhos.

ARTIGO 18.º

A assembleia geral destinada à eleição da respectiva mesa, da direc-
ção e do conselho fiscal será convocada com, pelo menos, 30 dias de
antecedência e a convocatória fixará um prazo não inferior a 15 dias
e não superior a 20 dias para a apresentação das candidaturas e res-
pectivos programas ao presidente da mesa da assembleia geral.

ARTIGO 19.º

Considera-se legalmente constituída a assembleia geral desde que, à
hora marcada, esteja presente um mínimo de metade dos sócios, ou
30 minutos depois, com qualquer número.

ARTIGO 20.º

As deliberações da assembleia geral são tomadas por:
a) Maioria absoluta dos sócios presentes;
b) Maioria de três quartos dos sócios presentes nos casos de alte-

ração dos estatutos;
c) Maioria de três quartos do número total de sócios no caso de

dissolução da Associação;
d) A deliberação sobre a dissolução da Associação poderá ser to-

mada pela maioria de três quartos dos sócios presentes em assembleia
geral se não for possível obter a maioria prevista na alínea c) deste
artigo após assembleias gerais para o efeito reunidas.

§ único. Na falta ou impedimento dos membros da mesa, a assem-
bleia geral será presidida e secretariada por três associados eleitos pela
própria assembleia.

ARTIGO 21.º

À assembleia geral compete:
a) Eleger e destituir os membros dos órgãos sociais;
b) Apreciar o exercício da direcção e do conselho fiscal;
c) Deliberar sobre os estatutos, demais regulamentos internos e a

dissolução da Associação;
d) Fixar o valor da quota mínima anual, mediante proposta da di-

recção;
e) Deliberar sobre os assuntos que, no âmbito do artigo 16.º, lhe

sejam submetidos e todos os outros que, por força da lei ou disposição
estatutária, lhe incumbam.

ARTIGO 22.º

A direcção é o órgão executivo e é constituído por um número
ímpar de membros, num mínimo de cinco, que elegerão entre si o
presidente, vice-presidente, secretário e tesoureiro.

ARTIGO 23.º

À direcção compete:
a) Dirigir e coordenar a vida da Associação de acordo com os es-

tatutos e as deliberações da assembleia geral;
b) Elaborar o orçamento e programa anual das actividades da As-

sociação, assim como os regulamentos internos considerados neces-
sários à actividade da Associação, nomeadamente o eleitoral;

c) Elaborar o relatório e contas da Associação;
d) Cumprir e fazer cumprir os estatutos e demais regulamentos da

Associação;
e) Requerer a convocação das assembleias gerais;

f) Aceitar, conforme disposto no artigo 11.º, a demissão dos asso-
ciados que a requeiram, bem como propor à assembleia geral a demis-
são e exclusão de sócios;

g) Representar a Associação, em juízo e fora dele.

ARTIGO 24.º

A Associação só se obriga pelas assinaturas conjuntas do presiden-
te da direcção e de outro membro deste órgão social, sendo a do te-
soureiro obrigatória sempre que se trate de questões de natureza fi-
nanceira.

ARTIGO 25.º

O conselho fiscal é constituído por três membros eleitos em as-
sembleia geral e que, entre si, elegerão o presidente.

ARTIGO 26.º

O conselho fiscal reunirá, pelo menos, uma vez por semestre.

ARTIGO 27.º

O conselho fiscal só pode deliberar com a maioria dos seus mem-
bros e as deliberações serão tomadas por maioria absoluta dos mem-
bros presentes, tendo o presidente voto de qualidade.

ARTIGO 28.º

Ao conselho fiscal compete:
a) Verificar se os livros e documentos da contabilidade se encon-

tram regularmente escriturados e organizados;
b) Verificar a situação da caixa e das existências de qualquer bens

pertencentes à Associação;
c) Dar parecer sobre o relatório e contas da direcção referentes ao

ano social e elaborar o parecer sobre a proposta de orçamento para
o ano seguinte, a apresentar pela direcção com, pelo menos, 15 dias
de antecedência sobre a data marcada para a realização da assembleia
geral;

d) Solicitar a convocação de assembleia geral extraordinária, quan-
do julgar conveniente.

CAPÍTULO IV

Das receitas

ARTIGO 29.º

As receitas da Associação são constituídas pelo produto das quoti-
zações, subsídios, donativos ou quaisquer outros rendimentos eventu-
ais, desde que se destinem a ser utilizados na prossecução dos objecti-
vos da Associação.

CAPÍTULO V

Da dissolução

ARTIGO 30.º

A Associação dissolve-se nos casos previstos na lei e por delibera-
ção da assembleia geral, conforme alínea c) do artigo 21.º dos presen-
tes estatutos.

ARTIGO 31.º

Em caso de dissolução, os bens da Associação terão o destino que
a assembleia geral fixar, o qual será, obrigatoriamente, de interesse
social.

CAPÍTULO VI

Disposições gerais

ARTIGO 32.º

Os cargos dos órgãos sociais terão duração anual, sendo o seu exer-
cício gratuito.

ARTIGO 33.º

A Associação poderá colaborar com entidades públicas ou privadas
ou filiar-se, por proposta da direcção, em organizações cuja activida-
de possa contribuir para o desenvolvimento de projectos educativos
ou para o são desenvolvimento da comunidade escolar.
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ARTIGO 34.º

Os casos omissos nos presentes estatutos serão resolvidos pelos
regulamentos internos e pelas disposições aplicáveis da lei geral.

Conforme o original.

8 de Junho de 2005. — (Assinatura ilegível.) 3000175749

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCA-
ÇÃO DO AGRUPAMENTO DAS ESCOLAS E JARDINS DE
INFÂNCIA DO CONCELHO DA CHAMUSCA.

Estatutos

CAPÍTULO I

Denominação, natureza, fins e competências

ARTIGO 1.º

A Associação de Pais e Encarregados de Educação do Agrupamen-
to das Escolas e Jardins de Infância do Concelho da Chamusca, adian-
te designada abreviadamente por Associação do Agrupamento, con-
grega e representa os pais e encarregados de educação das mesmas
escolas.

ARTIGO 2.º

A Associação do Agrupamento tem a sua sede nas instalações da
Escola EB 2,3/Secundária da freguesia e concelho da Chamusca, po-
dendo criar núcleos ou associações representativas nas freguesias.

§ único. Se necessário, para a representatividade e fins da Associa-
ção do Agrupamento, os núcleos e associações serão geridos por um
regulamento interno a elaborar individualmente, sendo depositada na
sede uma cópia dos mesmos.

ARTIGO 3.º

A Associação do Agrupamento é uma instituição sem fins lucrati-
vos, com duração ilimitada, que se regerá pelos presentes estatutos,
nos casos omissos, pela lei geral em vigor.

A sua finalidade é:
a) Contribuir, por todos os meios ao seu alcance, para que os pais

e encarregados de educação possam cumprir integralmente a sua mis-
são de educadores;

b) Contribuir para o desenvolvimento equilibrado da personalidade
do aluno;

c) Propugnar por uma política de ensino que respeite e promova
os valores fundamentais da pessoa humana.

ARTIGO 4.º

A Associação do Agrupamento exercerá as suas actividades, sem
subordinação a qualquer ideologia política ou religiosa.

ARTIGO 5.º

Compete à Associação do Agrupamento:
a) Pugnar pelos justos e legítimos interesses dos alunos na sua

posição relativa à escola e jardim-de-infância, e à educação, cultura e
desporto;

b) Estabelecer o diálogo necessário para a recíproca compreensão
e colaboração entre todos os membros da escola e jardins-de-infân-
cia;

c) Promover e cooperar em iniciativas da escola, sobretudo na
actividade física e nas de carácter recreativo e cultural;

d) Promover o estabelecimento de relações com outras associa-
ções similares ou suas estruturas representativas, visando a represen-
tação dos seus interesses junto do Ministério da Educação.

CAPÍTULO II

Associados, direitos e deveres

ARTIGO 6.º

São associados da Associação do Agrupamento os pais e encarrega-
dos de educação dos alunos matriculados nas escolas dos diferentes
níveis do agrupamento ou núcleos e associações.

§ único. O associado poderá fazer-se representar em assembleia geral
por pessoa a indicar.

ARTIGO 7.º

São direitos dos associados:
a) Participar nas assembleias gerais e em todas as actividades da

Associação do Agrupamento;
b) Eleger e serem eleitos para os órgãos sociais da Associação do

Agrupamento;
c) Utilizar os serviços da Associação do Agrupamento para resolu-

ção dos problemas relativos aos seus filhos ou educandos dentro do
âmbito definido no artigo 3.º;

d) Serem mantidos ao corrente de toda a actividade da Associação
do Agrupamento;

e) Requerer a convocação de assembleias gerais extraordinárias, nos
termos da alínea e) do artigo 13.º;

f) Examinar livros, contas e demais documentos desde que o re-
queiram, antecipadamente e por escrito, à direcção, até sete dias an-
tes da assembleia;

g) Requerer, por escrito, certidão de qualquer acta, mediante o
pagamento de taxa a fixar pela direcção, que reverterá para o cofre
da Associação;

h) Participar nas reuniões da direcção, desde que convidados para o
efeito;

i) Participar em todas as actividades do núcleo e associações onde
estejam inscritos.

ARTIGO 8.º

São deveres dos associados:
a) Honrar a Associação do Agrupamento em todas as circunstân-

cias e contribuir para o seu prestígio;
b) Exercer com zelo, diligência, assiduidade e gratuitamente, os

cargos para que forem eleitos;
c) Cumprir as disposições estatutárias, regulamentos internos e

deliberações dos corpos gerentes;
d) Colaborar activamente nas tarefas da Associação do Agrupa-

mento ou núcleos e associações, participar nos grupos de trabalho
que se constituam por solicitação da direcção ou por decisão da as-
sembleia geral;

e) Pagar a quota anual cujo montante é fixado em assembleia geral
da Associação do Agrupamento ou núcleos e associações;

f) Comunicar à direcção da Associação do Agrupamento ou núcleo
e associações a mudança de residência ou pedido de demissão.

ARTIGO 9.º

Perdem a qualidade de associados:
a) Os pais ou encarregados de educação cujos filhos deixem de es-

tar matriculados nas escolas ou jardins-de-infância;
b) Os que o solicitem por escrito;
c) Os que infringirem o que se encontra estabelecido nos presentes

estatutos ou regulamento interno;
d) Por falta de pagamento de quota, salvo o disposto no n.º 5 do

artigo 27.º

CAPÍTULO III

Dos órgãos sociais, organização e funcionamento

SECÇÃO I

ARTIGO 10.º

São órgãos sociais da Associação do Agrupamento:
1.a) A mesa da assembleia;
2.a) A direcção;
3.a) O conselho fiscal.

ARTIGO 11.º

Os órgãos sociais são eleitos anualmente em assembleia geral ordi-
nária, a realizar 30 dias após o início do ano lectivo, por sufrágio
directo e secreto, pelos associados que componham a assembleia geral.

SECÇÃO II

Mesa da assembleia

ARTIGO 12.º

A mesa da assembleia é composta por quatro membros: presidente,
vice-presidente, 1.º secretário e 2.º secretário.
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§ único. Será eleito um elemento suplente, que assumirá arbitraria-
mente funções, no caso de se encontrar algum lugar vago, excepto
para presidente.

ARTIGO 13.º

a) A assembleia geral é constituída por todos os associados no ple-
no gozo dos seus direitos.

b) Sempre que a assembleia delibere nela poderão participar sem
direito a voto os alunos, pais e encarregados de educação não sócios,
salvo se estes satisfizerem as condições previstas no § único do ar-
tigo 6.º

c) Só terão direito a voto os associados com a quota anual liqui-
dada.

d) A assembleia geral reunirá em sessão ordinária 30 dias após o
início de cada ano lectivo, para discussão e aprovação do relatório
anual de actividades, contas e para a eleição dos órgãos sociais.

e) A assembleia geral reunirá em sessão extraordinária por inicia-
tiva do presidente da mesa, a pedido da direcção ou do conselho fis-
cal, ou por petição subscrita por, pelo menos, 60 % dos associados
no pleno gozo dos seus direitos, sendo obrigatória a presença de três
quartos dos peticionários.

ARTIGO 14.º

A convocatória para a assembleia geral será feita com a antece-
dência mínima de oito dias, por circular enviada a todos os associados
através dos núcleos e associações ou publicitado em qualquer periódi-
co em circulação no concelho da Chamusca, indicando a data, hora,
local e ordem de trabalhos.

§ único. A assembleia geral considera-se legalmente constituída com
a presença da maioria dos associados, funcionando em segunda con-
vocação meia hora mais tarde com qualquer número de associados.

ARTIGO 15.º

São competências da assembleia geral:
a) Aprovar e alterar os estatutos;
b) Eleger e exonerar os membros dos corpos sociais;
c) Fixar anualmente o valor percentual a aplicar sobre a quotiza-

ção realizada pelos núcleos e associações;
d) Discutir e aprovar o relatório de actividades e contas de gerên-

cia;
e) Apreciar e votar a integração da Associação em federações e ou

confederações similares;
f) Dissolver a Associação;
g) Pronunciar-se sobre outros assuntos que sejam submetidos à sua

apreciação.

ARTIGO 16.º

As deliberações da assembleia geral são tomadas por maioria sim-
ples, salvo nos casos de:

a) Alteração dos estatutos;
b) Extinção voluntária da Associação.

SECÇÃO III

Direcção

ARTIGO 17.º

A direcção é composta por sete membros: presidente, vice-presi-
dente, tesoureiro, 1.º e 2.º secretário e dois vogais.

§ único. Serão eleitos dois elementos suplentes, que assumirão ar-
bitrariamente funções, nos caso de se encontrar algum lugar vago,
excepto para o lugar de presidente, sendo observado o mais votado
ou em caso de empate o mais velho como associado.

ARTIGO 18.º

1 — A direcção reunirá quinzenalmente em sessão ordinária.
2 — Em sessão extraordinária, sempre que o presidente ou a maio-

ria dos seus elementos o solicite, bem como os representantes dos
núcleos e associações.

3 — Extraordinariamente a direcção poderá convidar quaisquer
membros dos órgãos sociais ou membros dos núcleos e associações
para a sua reunião.

4 — As deliberações da direcção só terão validade quando toma-
das por maioria absoluta de votos, tendo o presidente voto de qua-
lidade.

5 — A direcção perderá a sua legitimidade com menos de cinco
elementos, devendo proceder-se à eleição para os cargos vagos logo

que esgotada a lista de suplentes e o seu número seja inferir àquele
mínimo.

ARTIGO 19.º

São competências da direcção:
a) Prosseguir os objectivos para que foi criada a Associação;
b) Elaborar os regulamentos necessários ao bom funcionamento

dos serviços da Associação e submetê-los à aprovação em assembleia
geral;

c) Cumprir e fazer cumprir os estatutos, regulamentos e quaisquer
decisões da assembleia geral;

d) Consultar os núcleos e associações das escolas sempre que ne-
cessário e reunir, pelo menos, duas vezes por ano com cada um, no
1.º e 3.º período, tendo em vista a opinião dos pais e encarregados de
educação sobre problemas gerais;

e) Fornecer ao conselho fiscal todos os esclarecimentos que lhe
forem solicitados para cumprimento da sua missão;

f) Submeter à assembleia geral prevista na alínea d) do artigo 13.º
o relatório de actividades e contas anuais para discussão e aprovação;

g) Propor à assembleia geral o valor percentual da quota mensal;
h) Representar a Associação e participar no conselho pedagógico;
i) Representar a Associação e participar no conselho municipal;
j) Representar a Associação e participar na assembleia de escola;
k) Participar na eleição do conselho executivo;
l) Colaborar no processo educativo, nas iniciativas complementa-

res do ensino especial;
m) Colaborar nas actividades culturais, recreativas, desportivas e

ocupação dos tempos livres dos alunos;
n) Efectuar candidaturas para apoios especiais através do Estado

em termos a acordar em contrato-programa;
o) Aprovar ou rejeitar as propostas para inscrição de sócios;
p) Solicitar a convocação de assembleia geral extraordinária de

acordo com a alínea e) do artigo 13.º

ARTIGO 20.º

A direcção é solidariamente responsável pelos actos da sua admi-
nistração até à aprovação do seu relatório e contas pela assembleia
geral.

§ 1.º Para obrigar a Associação contratualmente e notarialmente
é necessária a intervenção nos actos praticados de, pelo menos, dois
elementos da direcção, sendo o presidente ou vice-presidente um
deles.

§ 2.º As ordens de pagamentos ou levantamentos de dinheiro só
poderão efectuar-se por meio de cheques ou outros documentos com
as assinaturas de dois elementos da direcção, sendo sempre obrigató-
ria a assinatura do tesoureiro e outro.

SECÇÃO IV

Conselho fiscal

ARTIGO 21.º

O conselho fiscal é composto por três elementos: presidente, vice-
-presidente e secretário-relator.

§ único. Será eleito um elemento suplente, que assumirá arbitraria-
mente funções no caso de se encontrar algum lugar vago, excepto
para o lugar de presidente.

ARTIGO 22.º

O conselho fiscal reunirá uma vez por período, ou a solicitação de
dois dos seus elementos.

ARTIGO 23.º

São competências do conselho fiscal:
a) Elaborar parecer sobre o relatório de actividades e contas da

direcção;
b) Verificar, periodicamente, a legalidade das despesas e a confir-

mação estatutária dos actos da direcção;
c) Dar parecer sobre qualquer assunto financeiro mediante pedido

da assembleia geral ou direcção, nomeadamente sobre estudos de
viabilidade económica, despesas extras ou alienação de patrimó-
nio;

d) Assistir às reuniões da direcção sempre que seja convidado para
o efeito;

e) Pedir a convocação de assembleia geral extraordinária de acordo
com a alínea e) do artigo 13.º
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SECÇÃO V

Núcleos e associações de escola

ARTIGO 24.º

Os núcleos e associações de escola são compostos pelos pais ou
encarregados de educação da escola.

§ único. Os elementos dos núcleos e associações terão que ser asso-
ciados.

ARTIGO 25.º

O núcleo ou Associação poderá reunir, pelo menos, duas vezes por
ano, no 1.º e 3.º período do ano lectivo, sendo o primeiro para ela-
borar o plano de actividades e fixar a quota anual e no último para as
contas a apresentar à direcção para a assembleia geral.

ARTIGO 26.º

O núcleo ou Associação poderá ser gerido por um regulamento
interno a discutir e elaborar em reunião para o efeito, sendo posteri-
ormente apresentado à direcção da Associação do agrupamento.

ARTIGO 27.º

Constituem receitas da Associação:
1) O produto das quotas dos núcleos e associações, certidões e outros;
2) Os rendimentos provenientes de actividades promovidas pela

direcção;
3) Os subsídios do Estado, autarquias e quaisquer outros rendimen-

tos ou donativos que lhe sejam destinados;
4) Venda de publicações;
5) Excepcionalmente a direcção poderá dispensar do pagamento

de quota os associados que provem estar impossibilitados desse paga-
mento.

CAPÍTULO IV

Eleições

ARTIGO 28.º

1 — Poderão propor-se para os órgãos sociais uma ou mais listas,
sendo uma apresentada obrigatoriamente pela direcção e as outras
subscritas por, pelo menos, 20 associados no pleno gozo dos seus di-
reitos, que não os propostos.

2 — As listas a apresentar ao presidente da mesa da assembleia,
deverão conter os nomes e correspondentes cargos.

CAPÍTULO V

Disposições gerais

ARTIGO 29.º

A extinção da Associação só poderá ter lugar quando esgotados os
recursos financeiros normais ou os sócios recusarem a quotizar-se
extraordinariamente.

§ único. A extinção terá de ser deliberada em assembleia geral ex-
pressamente convocada para esse fim e aprovada por um número de
votos não inferior a três quartos da totalidade dos sócios existentes.

ARTIGO 30.º

A assembleia geral estabelecerá as normas para a extinção e
nomeará, para tanto, uma comissão liquidatária, que actuará sob fis-
calização da autoridade administrativa.

§ único. Liquidadas as dívidas.

ARTIGO 31.º

Os presentes estatutos só poderão ser alterados em assembleia ge-
ral expressamente convocada para o efeito e desde que a alteração
seja aprovada, pelo menos, por três quartos do número de sócios
presentes.

ARTIGO 32.º

O ano social da Associação inicia-se em Outubro e termina em
Setembro.

Conforme o original.

8 de Junho de 2005. — (Assinatura ilegível.) 3000175751

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS
DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA 2,3 FITARES

Estatutos

CAPÍTULO I

ARTIGO 1.º

Denominação, sede, âmbito e objectivos

1 — Os presentes estatutos regulam a Associação de Pais e Encar-
regados de Educação da Escola Básica 2,3 Fitares (adiante designada
como Associação), em Rinchoa, Rio de Mouro.

2 — A Associação durará por tempo indeterminado, tendo sede na
Escola Básica 2,3 de Fitares, na Rua da Pousada, na freguesia de Rin-
choa/Rio de Mouro, sendo uma associação voluntária, sem fins lucra-
tivos.

3 — A Associação exercerá a sua actividade independentemente
de qualquer ideologia política ou credo religioso.

4 — A Associação tem como objectivo o exercício do direito de
pais e encarregados de educação de participarem na educação, pro-
moção e integração escolar e comunitária dos seus filhos e educandos,
bem como a participação nos órgãos de gestão da escola tal como
está definido na lei.

ARTIGO 2.º

Atribuições

1 — Defender o direito e facilitar o exercício do dever dos pais e
encarregados de educação no acompanhamento do projecto escolar
dos educandos, seja este específico da escola ou integrado em projec-
tos conjuntos com outras escolas ou instituições.

2 — Contribuir para uma estrutura educacional que possibilite a
participação dos pais e encarregados de educação no enriquecimento
da actividade escolar e associativa.

3 — Contribuir para o desenvolvimento e promoção de todas as
acções de carácter pedagógico, cultural e social conducentes ao bom
funcionamento das escolas, no sentido de obter a resolução de pro-
blemas relacionados com a educação integral dos educandos, bem como
das condições globais de higiene e segurança dos edifícios e áreas en-
volventes.

CAPÍTULO II

ARTIGO 3.º

Associados

1 — Existem duas categorias de sócios: sócios efectivos e sócios
não efectivos.

a) Serão sócios efectivos os pais e encarregados de educação dos
alunos da escola que se inscrevam na Associação.

b) Serão sócios não efectivos os amigos da escola que, de alguma
forma, estejam ligados ao sistema educativo ou à comunidade e os
pais de educandos que tenham frequentado a escola.

2 — São direitos dos sócios efectivos eleger e ser eleitos para quais-
quer cargos da Associação.

3 — São direitos de todos os sócios:
a) Participar em todos os actos da vida da Associação;
b) Eleger os órgãos sociais da Associação e, a título excepcional,

ser eleitos para esses órgãos, desde que essa decisão seja sancionada
pela assembleia geral;

c) Requerer, por escrito, a convocação da assembleia geral extra-
ordinária, nos termos do ponto 1.10 do artigo 6.º do capítulo III.

4 — São deveres de todos os sócios:
a) Cumprir os estatutos;
b) Contribuir para o desenvolvimento e realização dos fins da

Associação;
c) Zelar pelo bom nome e imagem da Associação;
d) Pagar a quota que vier a ser fixada em assembleia geral.
5 — Perdem a qualidade de sócios:
a) Os sócios que requeiram, por escrito, a desvinculação;
b) Os sócios que não cumpram as obrigações estatutárias;
c) Temporariamente, por suspensão, os sócios que não pagarem a

quotização.
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CAPÍTULO III

ARTIGO 4.º

Órgãos sociais

1 — São órgãos sociais da Associação:
a) A assembleia geral;
b) A direcção;
c) O conselho fiscal.
2 — Nenhum cargo dos órgãos sociais é remunerado.
3 — Os órgãos sociais são eleitos pelo período de um ano em as-

sembleia geral.
ARTIGO 5.º

Constituição dos órgãos sociais

1 — A mesa da assembleia geral é constituída por um presidente,
um vice-presidente e um secretário. O vice-presidente substitui o pre-
sidente na sua ausência ou impedimentos.

2 — A direcção é composta por um presidente, um vice-presiden-
te, um tesoureiro, um secretário e um vogal. O presidente será subs-
tituído pelo vice-presidente, em caso de falta ou impedimento.

3 — O conselho fiscal é constituído por um presidente, um secre-
tário e um vogal.

ARTIGO 6.º

Atribuição dos órgãos sociais

1 — Assembleia geral:
1.1 — A assembleia geral é o órgão soberano da Associação e é

constituída por todos os associados.
1.2 — A assembleia geral será dirigida pela respectiva mesa, cons-

tituída por um presidente e dois secretários.
1.3 — Só terão direito a voto os associados com a quota anual

paga e que não se encontrem suspensos.
1.4 — A assembleia geral reunirá ordinariamente até 31 de Janei-

ro, com os seguintes objectivos:
1.4.1 — Apreciar, discutir e aprovar o relatório e contas anuais;
1.4.2 — Deliberar sobre as directrizes gerais ou actuação da Asso-

ciação;
1.4.3 — Eleger os membros dos órgãos sociais;
1.4.4 — Fixar o nível da quota mínima;
1.4.5 — Apreciar a situação da Associação.
1.5 — A assembleia só poderá funcionar desde que estejam presen-

tes metade dos seus membros efectivos; meia hora depois da hora
marcada na convocatória, dar-se-á início aos trabalhos com qualquer
quórum.

1.6 — As deliberações serão tomadas por maioria absoluta de vo-
tos dos associados presentes.

1.7 — As deliberações sobre alterações dos estatutos exigirão o voto
favorável de três quartos dos associados presentes e na ordem de tra-
balhos devem constar em ponto prévio.

1.8 — As deliberações sobre a dissolução da Associação reque-
rem o voto favorável de três quartos do número de todos os asso-
ciados.

1.9 — Na reunião ordinária da assembleia geral poderão participar,
sem direito a voto, pais e encarregados de educação de alunos da es-
cola, não associados.

1.10 — A assembleia geral extraordinária terá lugar sempre que for
convocada pelo presidente da mesa, a pedido da direcção, do conse-
lho fiscal ou por um mínimo de 10 associados, com indicação prévia
da ordem de trabalhos. No último caso indicado, deverão estar pre-
sentes, pelo menos, metade dos requerentes mais um.

1.11 — A assembleia geral será convocada com a antecedência
mínima de oito dias, através de circulares a enviar aos sócios e de
avisos a afixar na escola. Da convocatória deverá constar obrigatori-
amente a data, a hora, local e ordem de trabalhos.

1.12 — Às assembleias gerais poderão assistir e usar da palavra,
sem direito a voto, professores e funcionários da escola, salvo delibe-
ração em contrário.

2 — Compete à direcção:
2.1 — Dar cumprimento às decisões da assembleia geral;
2.2 — Constituir, dinamizar e coordenar grupos de trabalho que

concorram para a concretização dos objectivos da Associação;
2.3 — Gerir os bens da Associação e aplicá-los de acordo com os

seus objectivos;
2.4 — Desenvolver actividades que se enquadrem nos objectivos

da Associação;
2.5 — Elaborar um relatório de actividades e contas anual e

apresentá-lo na assembleia geral ordinária, bem como o orçamento e
programa de acção para o ano seguinte;

2.6 — Manter um livro de actas das reuniões;
2.7 — Representar a Associação em todos os contactos com os

órgãos se gestão da escola, ou quaisquer outras entidades, públicas ou
privadas, e em nome da Associação defender os seus interesses;

2.8 — Fundamentar e propor à assembleia geral a perda de qualida-
de de associado;

2.9 — Zelar pelo cumprimento da lei, dos estatutos e das delibera-
ções dos órgãos da Associação;

2.10 — Na primeira reunião, a direcção fixará a periodicidade das
suas reuniões ordinárias. As reuniões extraordinárias serão convoca-
das pelo presidente por sua iniciativa ou a pedido de alguns dos seus
membros. A direcção poderá decidir desde que estejam presentes a
maioria dos seus membros, As decisões serão tomadas por maioria
simples, tendo o presidente ou quem o substitua voto de desempate.
Os membros da direcção serão solidariamente responsáveis pela con-
cretização das decisões colegiais e pelo regular exercício das activida-
des da Associação.

3 — Compete ao conselho fiscal:
3.1 — Fiscalizar a administração financeira da Associação;
3.2 — Dar parecer sobre o relatório e contas elaborado anualmen-

te pela direcção;
3.3 — Dar parecer sobre qualquer assunto financeiro, mediante

pedido da assembleia geral ou direcção;
3.4 — Pedir a convocação extraordinária da assembleia geral, quando

o julgar necessário;
3.5 — Verificar a conformidade estatutária das despesas efectuadas

e pronunciar-se sobre propostas da alienação de bens da Associação.

CAPÍTULO IV

ARTIGO 7.º

Das eleições

1 — A eleição dos corpos sociais é feita por escrutínio secreto, em
assembleia geral para esse efeito.

2 — As candidaturas para os órgãos sociais constarão de listas
completas a apresentar ao presidente da mesa da assembleia geral o
mais tardar até ao início do ponto da ordem de trabalho da assem-
bleia geral referida.

3 — As listas conterão os nomes dos candidatos apresentados e a
designação dos respectivos cargos.

4 — As listas poderão ser apresentadas por qualquer associado, desde
que subscritas por um mínimo de 20 eleitores, em que se incluem
obrigatoriamente os membros da lista.

5 — A elegibilidade dos membros constantes das listas será verifi-
cada pelo presidente da mesa da assembleia geral.

6 — A direcção cessante deverá apresentar uma lista candidata aos
órgãos da Associação.

7 — Qualquer grupo de 11 candidatos poderá igualmente apresen-
tar uma lista.

8 — Qualquer membros da Associação pode ser eleito uma ou mais
vezes.

CAPÍTULO V

ARTIGO 8.º

Regime financeiro

1 — As receitas ordinárias da Associação são constituídas pelas
quotas anuais cobradas aos associados, cujo valor mínimo será fixado
em assembleia geral e deverá ser liquidado até ao dia 31 de Dezembro
de cada ano.

2 — As receitas extraordinárias serão provenientes de quaisquer
donativos, subsídios, legados ou de iniciativas promovidas pela Asso-
ciação.

3 — Os valores em dinheiro serão depositados em estabelecimento
bancário, sendo a sua movimentação da competência da direcção.

CAPÍTULO VI

ARTIGO 9.º

Disposições gerais

1 — Quando quaisquer dos outros órgãos sociais deixarem de fun-
cionar antes do termo do mandato, adoptar-se-ão os seguintes proce-
dimentos:

1.1 — No caso da direcção, as suas atribuições serão asseguradas
pela mesa da assembleia geral que, no prazo de 30 dias, a partir da
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constatação e conhecimento do facto, deverá convocar eleições an-
tecipadas para todos os órgãos;

1.2 — No caso do conselho fiscal, as suas atribuições serão assegu-
radas pela mesa da assembleia geral, que, no prazo de 30 dias, convo-
cará eleições para o mesmo;

1.3 — No caso da mesma assembleia geral, a direcção convocará,
com uma antecedência mínima de 8 dias, uma assembleia de associa-
dos que, verificado o não funcionamento desse órgão, elegerá uma
comissão eleitoral, composta por um número não inferior a cinco
membros. No prazo de 30 dias a comissão eleitoral promoverá a rea-
lização de eleições para todos os órgãos sociais.

2 — A Associação obriga-se pelas assinaturas de dois membros da
direcção, sendo um deles o seu presidente.

3 — Em caso de dissolução da Associação, os bens existentes re-
verterão para a escola ou qualquer instituição de solidariedade social
existente na freguesia de Rio de Mouro, por decisão da assembleia
geral.

4 — Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a legislação
em vigor.

CAPÍTULO VII

ARTIGO 10.º

Disposições transitórias

1 — Até à primeira eleição dos órgãos de gestão da Associação,
esta será gerida por uma comissão instaladora provisória.

Conforme o original.

14 de Junho de 2005. — (Assinatura ilegível.) 3000175752

ASSOCIAÇÃO DE PAIS DO PRÉ-ESCOLAR
E 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO DE JOANE

Estatutos

CAPÍTULO I

Denominação, natureza e fins

ARTIGO 1.º

A Associação adopta a denominação Associação de Pais do Pré-
-Escolar e 1.º Ciclo do Ensino Básico de Joane, é uma instituição sem
fins lucrativos, constituída pelos pais e encarregados de educação dos
alunos da referida Associação e tem a sua sede na Escola do 1.º Ciclo
de Giestais —Joane, freguesia de Joane, concelho de Vila Nova de
Famalicão.

ARTIGO 2.º

A Associação propõe-se, como finalidade primeira, assegurar a
colaboração com o agrupamento.

ARTIGO 3.º

À Associação de Pais do Pré-Escolar e 1.º Ciclo do Ensino Básico
de Joane compete:

a) Incentivar e contribuir, por todos os meios ao seu alcance, para
que os pais e encarregados de educação do agrupamento possam cum-
prir a sua missão de educadores;

b) Fomentar e apoiar iniciativas tendentes a uma melhor articula-
ção e cooperação entre o agrupamento e os pais, os encarregados de
educação, a autarquia, bem como demais entidades públicas, privadas
e de solidariedade social, como forma privilegiada de contribuir para
a aproximação do agrupamento à comunidade educativa, para que,
em conjunto, se possam resolver os números problemas e carências
com que o agrupamento depara no dia a dia;

c) Promover e apoiar medidas de protecção social específicas a
alunos carenciados e deficientes, nomeadamente os mais desfavoreci-
dos, incentivando à solidariedade e lutando contra a exclusão social
no agrupamento;

d) Pugnar pela dignificação e melhoria da qualidade do ensino,
quer ao nível pedagógico quer ao nível técnico e científico, sempre
com respeito e promoção dos valores fundamentais da pessoa hu-
mana;

e) Colaborar em iniciativas do agrupamento, designadamente em
actividades de carácter educativo, recreativo, cultural, desportivo e

social, dando sugestões, promovendo-as sempre que se julgue oportu-
no e conveniente;

f) Promover o estabelecimento de relações com outras associações
congéneres, visando a defesa e representação dos seus interesses jun-
to do Ministério e demais entidades competentes.

ARTIGO 4.º

A Associação de Pais do Pré-Escolar e 1.º Ciclo do Ensino Básico
de Joane exercerá a sua actividade com total isenção e independên-
cia, bem como sem subordinação a qualquer ideologia político-partidária
ou credo religioso.

CAPÍTULO II

Dos associados

ARTIGO 5.º

São associados da Associação de Pais do Pré-Escolar e 1.º Ciclo do
Ensino Básico de Joane todos os pais e encarregados de educação dos
alunos matriculados nas escolas de Joane, em cada ano lectivo, se no
acto da matrícula manifestarem expressamente a sua vontade em
aderirem à Associação, nos termos dos presentes estatutos.

ARTIGO 6.º

São direitos dos associados da Associação de Pais do Pré-Escolar e
1.º Ciclo do Ensino Básico de Joane:

a) Participar nas assembleias gerais, eleger e ser eleito para órgãos
sociais;

b) Colaborar em todas as actividades da Associação, bem como de
ser mantido ao corrente da mesma;

c) Apresentar aos órgãos sociais competentes qualquer reclamação,
sugestão ou projecto que julgue útil aos fins da Associação;

d) Utilizar os serviços de administração na resolução de todos os
problemas relativos aos seus filhos ou educandos.

ARTIGO 7.º

É dever de todo o associado:
a) Cumprir e fazer cumprir os presentes estatutos;
b) Cooperar nas actividades da Associação e contribuir, em função

das suas disponibilidades e capacidades, para a realização dos seus
objectivos;

c) Exercer, com zelo e diligência, os cargos para for eleito;
d) Contribuir com uma quota anual a fixar pela assembleia.
§ único. Cada casal de associados pagará apenas uma quota, inde-

pendentemente do número de educandos a seu cargo.

ARTIGO 8.º

Perdem a qualidade de associados:
a) Os pais e encarregados de educação cujos filhos ou educandos

deixem de estar matriculados;
b) Os que por escrito o solicitarem;
c) Os que infringirem os seus deveres de associado, com violação

grave ou reiterada do que se encontra estabelecido nos presentes es-
tatutos ou na demais legislação aplicável;

d) Os que não satisfaçam as suas quotas no prazo adicional que
pelo órgão competente lhe for comunicado.

§ único. A perda da qualidade de associado, no caso contemplado
na alínea c), será sempre da competência da assembleia.

CAPÍTULO III

Dos órgãos sociais

ARTIGO 9.º

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

ARTIGO 10.º

Todos os membros dos órgãos sociais são eleitos, em lista conjun-
ta, de dois em dois anos, por sufrágio directo e secreto, pelos associa-
dos no pleno gozo dos seus direitos.

ARTIGO 11.º

A assembleia geral é constituída por todos os associados no pleno
gozo dos seus direitos sociais.
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ARTIGO 12.º

A mesa da assembleia geral é constituída por um presidente, um
vice-presidente e dois secretários.

ARTIGO 13.º

A assembleia geral reunirá, ordinariamente, no 1.º período de cada
ano lectivo, para discussão e aprovação do relatório anual de activi-
dades e contas. Extraordinariamente, por iniciativa do seu presiden-
te, a pedido da direcção ou conselho fiscal ou por petição subscrita
por, pelo menos, dois terços dos associados.

ARTIGO 14.º

A convocatória para as assembleias gerais será feita por circular
enviada pelos alunos e por circular afixada em todas as escolas, com
a antecedência mínima de 10 dias, da qual obrigatoriamente devem
constar a data, a hora, o local e a ordem de trabalhos da reunião.

ARTIGO 15.º

A assembleia geral considera-se legalmente constituída se estiverem
presentes, pelo menos, metade do número total de associados, ou 30 mi-
nutos após a hora marcada com qualquer número de associados.

ARTIGO 16.º

À assembleia geral competem, entre outras previstas na lei, as fun-
ções de:

a) Aprovar e alterar os estatutos com, pelo menos, dois terços dos
associados;

b) Eleger e exonerar os membros dos corpos sociais com, pelo
menos, dois terços dos associados;

c) Fixar anualmente o montante da quota dos associados e, even-
tualmente, isentar do seu pagamento em casos pontuais de absoluta
carência económica;

d) Discutir e aprovar o relatório anual de actividades e contas da
gerência;

e) Apreciar e votar a integração ou adesão da Associação em fede-
rações e ou confederações de associações similares;

f) Dissolver a Associação, no mínimo, com dois terços dos asso-
ciados;

g) Pronunciar-se sobre quaisquer assuntos que, sendo da sua com-
petência, sejam submetidos à sua apreciação;

h) Elaborar um regulamento interno, bem como alterá-lo, sempre
que se mostre necessário.

ARTIGO 17.º

A Associação de Pais do Pré-Escolar e 1.º Ciclo do Ensino Básico
de Joane será gerida por uma direcção constituída por 11 associados,
proporcionalmente ao número de alunos de cada uma das escolas/jar-
dins-de-infância associadas por votação secreta. Destes 11 elementos
um exercerá as funções de presidente, outro de vice-presidente, outro
de tesoureiro, outro de secretário e os restantes de vogais.

ARTIGO 18.º

A direcção reunirá mensalmente ou sempre que o presidente ou a
maioria dos seus membros o solicite.

ARTIGO 19.º

Compete à direcção:
a) Prosseguir os objectivos para que foi criada a Associação de Pais

do Pré-Escolar e 1.º Ciclo do Ensino Básico de Joane e representá-la
junto de todos os organismos e instituições;

b) Executar as deliberações da assembleia;
c) Administrar e gerir os bens da Associação;
d) Elaborar e submeter à assembleia geral, para discussão e aprova-

ção, o relatório de actividades e contas;
e) Propor à assembleia geral o montante da quota para o ano se-

guinte e eventuais isenções.

ARTIGO 20.º

O conselho fiscal é constituído por três associados, um dos quais
será o presidente e os outros dois vogais.

ARTIGO 21.º

Compete ao conselho fiscal:
a) Dar parecer, por escrito, sobre o relatório de actividades e con-

tas da direcção;

b) Verificar periodicamente e acompanhar a legalidade das despe-
sas efectuadas e sua cobertura pelas receitas ou disponibilidades exis-
tentes, bem como a conformidade estatutária dos actos da direcção.

ARTIGO 22.º

O conselho fiscal reunirá, obrigatoriamente, uma vez por trimes-
tre e sempre, quando se fundamente, por solicitação de um terço dos
seus membros.

CAPÍTULO IV

Receitas

ARTIGO 23.º

Constituem, entre outras, receitas da Associação de Pais do Pré-
-Escolar e 1.º Ciclo do Ensino Básico de Joane:

a) O produto da quota dos associados;
b) Donativos ou doações que lhe sejam concedidos;
c) A venda de publicações;
d) Outras actividades promocionais.

ARTIGO 24.º

A Associação obriga-se pelas assinaturas conjuntas de dois mem-
bros da direcção, das quais uma, obrigatoriamente, deverá ser a do
presidente.

ARTIGO 25.º

As disponibilidades financeiras da Associação serão obrigatoriamente
depositadas num estabelecimento bancário e em conta própria da
Associação.

ARTIGO 26.º

Em caso de dissolução, o activo da Associação de Pais do Pré-Es-
colar e 1.º Ciclo do Ensino Básico de Joane, depois de satisfeito o
passivo, reverterá integralmente a favor da entidade que a assembleia
geral determinar.

CAPÍTULO V

Disposições gerais e transitórias

ARTIGO 27.º

Os membros dos corpos sociais exercerão os seus cargos sem qual-
quer remuneração.

ARTIGO 28.º

Entre a aquisição de personalidade jurídica pela Associação de Pais
do Pré-Escolar e 1.º Ciclo do Ensino Básico de Joane e a eleição dos
novos corpos sociais, esta será gerida por uma comissão instaladora
constituída por 17 elementos eleitos ou designados por todas as esco-
las/jardins-de-infância.

Conforme o original.

17 de Junho de 2005. — (Assinatura ilegível.) 3000175753

ASSOCIAÇÃO DE ESTUDANTES DA ESCOLA SUPERIOR
DE ENFERMAGEM DE VILA REAL (AEESENFVR)

Estatutos

CAPÍTULO I

Princípios gerais

ARTIGO 1.º

Denominação, âmbito e sede

1 — A Associação de Estudantes da Escola Superior de Enferma-
gem de Vila Real (AEESEnfVR) é a organização representativa dos
alunos da Escola Superior de Enfermagem de Vila Real, que comun-
gam dos objectivos definidos nestes estatutos.

2 — A AEESEnfVR é constituída por tempo indeterminado.
3 — A AEESEnfVR tem a sua sede no lugar do Tojal, Lordelo,

5000 Vila Real.
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ARTIGO 2.º

Princípios fundamentais

São princípios da AEESEnfVR:
a) Democraticidade — todos os estudantes têm o direito de parti-

cipar na vida associativa, incluindo o de eleger e ser eleito para os
corpos directivos e serem nomeados para cargos associativos;

b) Independência — implica a não submissão da Associação a par-
tidos políticos, organizações estatais, religiosas ou a quaisquer outras
organizações que, pelo seu carácter, impliquem perda de independên-
cia dos estudantes ou dos seus órgãos representativos, como outras
associações de estudantes;

c) Unidade — a minoria respeita e fica vinculada às decisões toma-
das pela maioria (metade dos elementos da Associação mais um), desde
que tomadas de forma democrática e de acordo com o constante nos
estatutos, de modo a que se verifique a unificação da Associação;

d) A AEESEnfVR goza de autonomia na elaboração dos respecti-
vos estatutos e demais normas internas, na eleição dos órgãos diri-
gentes, na gestão e administração do respectivo património e na ela-
boração dos respectivos planos de actividades;

e) Não é permitido o aproveitamento do grupo associativo ou dos
respectivos cargos para a obtenção de quaisquer benefícios pessoais
ou para o exercício de influências ilegítimas.

ARTIGO 3.º

Objectivos

1 — São objectivos da AEESEnfVR:
a) Representar e defender os interesses dos alunos da AEESEnfVR;
b) Contribuir para a defesa da dignidade dos seus associados en-

quanto estudantes;
c) Fomentar e contribuir para a formação sócio-cultural e profis-

sional dos seus associados, através de jornadas, colóquios, actividades
desportivas, divulgação e introdução de novos meios de informação e
outras manifestações culturais;

d) Mobilizar os estudantes para uma participação activa e respon-
sável nas actividades escolares e vida académica;

e) Colaborar com outras organizações cujos princípios sejam com-
patíveis com os presentes estatutos;

f) Contribuir para a unidade dos estudantes de enfermagem;
g) Prestar apoio a profissionais recém-formados que tenham sido

membros da AEESEnfVR;
h) Colaborar de forma activa com o corpo docente sempre que

esteja em causa a defesa dos princípios defendidos nos presentes esta-
tutos;

i) Defender os princípios democráticos de igualdade, solidariedade
e liberdade e assegurar o seu cumprimento por parte dos associados;

j) Ter como princípio o diálogo e a consideração com todos os
corpos representativos da escola;

k) Incentivar os alunos da AEESEnfVR à adesão ao associativismo
estudantil.

ARTIGO 4.º

Sigla/símbolo

1 — A Associação de Estudantes da Escola Superior de Enferma-
gem de Vila Real é simbolizada pela sigla AEESEnfVR.

2 — A AEESEnfVR é simbolizada pelo seguinte emblema:

2 — Poderão ser sócios efectivos:
a) Todos os alunos desta escola;
b) Todos os ex-alunos que tenham frequentado a Escola Superior

de Enfermagem de Vila Real.
3 — Não é permitido qualquer tipo de discriminação com base na

ascendência, sexo, raça, território de origem, religião, convicções
políticas ou ideológicas, idade, situação económica ou condição so-
cial.

ARTIGO 6.º

Direitos

1 — Constituem direitos dos sócios efectivos:
a) Participar activamente e ser mantido ao corrente de todas as

actividades associativas;
b) Eleger e ser eleito para os corpos directivos e ser nomeado para

cargos associativos, salvo nos casos previstos nos presentes estatutos;
c) Possuir um cartão de sócio;
d) Submeter à apreciação dos órgãos associativos quaisquer pro-

postas ou assuntos no âmbito das suas competências;
e) Requerer a convocação da reunião geral de alunos (RGA), nos

termos do artigo 18.º;
f) Propor alterações aos estatutos, nos termos do artigo 52.º;
g) Os sócios efectivos mencionados no artigo 5.º, n.º 2, alínea b),

usufruem de todos os direitos descritos nas alíneas a) e c) deste ar-
tigo, mas sem direito a votar ou a ser votado.

ARTIGO 7.º

Deveres

1 — São deveres dos sócios:
a) Contribuir com dedicação e honestidade para o fortalecimento

e prestígio da AEESEnfVR;
b) Cumprir os presentes estatutos e demais regulamentação e deli-

berações estatutárias dos órgãos da Associação;
c) Exercer com assiduidade e diligência os cargos para que tenham

sido eleitos ou nomeados;
d) Participar activamente nas actividades da AEESEnfVR.

CAPÍTULO III

Finanças e património

ARTIGO 8.º

Receitas e despesas

1 — Consideram-se receitas da Associação as seguintes:
a) Os subsídios atribuídos por instituições oficiais;
b) Receitas provenientes das suas actividades;
c) Os donativos concedidos por entidades públicas e privadas;
d) A quotização dos sócios.
2 — As despesas da Associação serão efectuadas mediante a movi-

mentação de verbas consignadas no orçamento.
3 — O património da AEESEnfVR é constituído por todos os bens,

móveis e imóveis, adquiridos legalmente, quer onerosa quer gratuita-
mente, e é indivisível e inalienável.

ARTIGO 9.º

Plano de actividades e orçamento

1 — Anualmente, no prazo de 30 dias após a tomada de posse, a
direcção deve apresentar à assembleia geral o plano de actividades e
o orçamento para o ano seguinte.

2 — Ao longo do ano, a direcção pode apresentar à assembleia
geral propostas de revisão do plano de actividades e do orçamento,
que podem entrar em execução após competente aprovação.

CAPÍTULO IV

Órgãos

SECÇÃO I

Generalidades

ARTIGO 10.º

Definição

São órgãos da Associação a assembleia geral (AG), a direcção e o
conselho fiscal.

CAPÍTULO II

Sócios

ARTIGO 5.º

Sócios

1 — São sócios todos os indivíduos que se inscrevam e aceitem os
estatutos e regulamentos da AEESEnfVR e paguem a jóia e quota que
serão fixadas em assembleia geral.
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ARTIGO 11.º

Mandato

O mandato dos órgãos eleitos da Associação é de um ano (de No-
vembro a Novembro de cada ano económico).

ARTIGO 12.º

Regulamentos internos ou regimentos

1 — Os órgãos da Associação devem dotar-se de regulamento in-
terno ou regimento.

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

SECÇÃO II

Assembleia geral

ARTIGO 13.º

Definição

A assembleia geral é o órgão deliberativo máximo da Associação.

ARTIGO 14.º

Composição

1 — A assembleia geral é composta por todos os alunos desta es-
cola.

2 — Cada membro tem direito a um voto.

ARTIGO 15.º

Competências

1 — Compete à assembleia geral, nomeadamente:
a) Deliberar sobre todos os assuntos relativos à Associação;
b) Eleger a mesa da assembleia geral, a direcção e o conselho fis-

cal;
c) Aprovar o plano de actividades e orçamento, conjuntamente,

podendo introduzir as alterações que achar convenientes;
d) Aprovar o relatório de actividades e contas da direcção;
e) Deliberar sobre a extinção da AEESEnfVR, por maioria de três

quartos da totalidade dos sócios efectivos da AEESEnfVR.

ARTIGO 16.º

Mesa da assembleia geral

A mesa da assembleia geral é composta por um presidente e dois
secretários, eleitos por voto secreto, pelo prazo de um ano.

ARTIGO 17.º

Competências

1 — Compete à assembleia geral:
a) Convocar, dirigir e participar na assembleia geral;
b) Os seus elementos não têm direito a voto, excepto o presidente

da mesa de assembleia geral, que tem voto de qualidade.
3 — Compete ao presidente da mesa da assembleia geral:
a) Convocar reuniões ordinárias e extraordinárias;
b) Determinar a ordem de trabalhos;
c) Presidir às reuniões e orientar os debates segundo a ordem de

trabalhos e as disposições do regimento;
d) Assinar as actas das reuniões;
e) Verificar o quórum;
f) Exercer as competências que lhe sejam delegadas pela assembleia

geral, sem prejuízo das existentes nestes estatutos e regimentos.
4 — Compete aos secretários da mesa da assembleia geral:
a) O 1.º secretário deverá substituir o presidente de mesa, nas suas

faltas ou impedimentos;
b) Assegurar o expediente, elaborar e assinar as actas das reuniões

e auxiliar o presidente no exercício das suas funções.

ARTIGO 18.º

Funcionamento

1 — A assembleia geral reúne-se ordinariamente para apreciação
de relatório de actividades e contas da direcção da AEESEnfVR e
sempre que a mesma achar conveniente.

2 — A assembleia geral pode reunir-se extraordinariamente a pe-
dido de:

a) Direcção da AEESEnfVR;
b) CA;
c) 10 % dos sócios devidamente identificados em baixo assinado

com indicação do nome completo, número, turma e ano.
3 — Os pedidos de convocatória devem ser dirigidos à mesa da

assembleia geral e indicar a ordem de trabalhos proposta.
4 — A assembleia geral é convocada com a antecedência mí-

nima de oito dias úteis nas reuniões ordinárias e de 48 horas no
caso de assembleias extraordinárias, sendo a convocação afixada
em local visível, contendo a indicação da hora, local e ordem de
trabalhos.

5 — A assembleia geral só pode deliberar com a presença de, pelo
menos, 50 % dos sócios efectivos da AE e sobre assuntos que cons-
tem da ordem de trabalhos. Caso não se verifique a primeira condi-
ção, a mesa decidirá, 30 minutos após o início dos trabalhos, se o
número de presenças é ou não suficiente para o quórum.

6 — As deliberações são tomadas por maioria simples, excepto nos
casos em que os estatutos dispõem diversamente.

7 — Quando exista mais de uma proposta ou moção versando o
mesmo assunto, será aprovada a que for mais votada.

8 — Quando a votação produza empate, a matéria sobre a qual
recaiu será objecto de nova votação, equivalendo novo empate a re-
jeição.

9 — É permitido o voto por procuração ou correspondência.
10 — Todas as demais deliberações são tomadas por maioria dos

associados presentes.
11 — As deliberações da assembleia geral, sempre que se refiram a

pessoas, serão tomadas por voto secreto.

SECÇÃO III

Direcção

ARTIGO 19.º

Composição

1 — A direcção é composta por um presidente, um vice-presiden-
te, um tesoureiro, um secretário e três, cinco ou sete vogais efeitos
completamente.

2 — Aquando da aprovação do plano de actividades e orçamento,
a direcção apresentará um regulamento interno donde conste as fun-
ções dos seus elementos.

ARTIGO 20.º

Competências

Compete à direcção da AEESEnfVR:
a) Para todos os efeitos legais, representar a AEESEnfVR;
b) Administrar o património da Associação, executar as delibera-

ções tomadas pela assembleia geral e cumprir o programa com que se
apresentou às eleições;

c) Assegurar a representação permanente da Associação, interna e
externamente;

d) Coordenar as actividades associativas, de acordo com o pla-
no de actividades elaborado com base no programa presente a se-
guir e no respeito pelos presentes estatutos e demais normas vi-
gentes;

e) Apresentar, no início do mandato, à assembleia geral e ao con-
selho fiscal, o plano de actividades e orçamento; no final, apresentar
o relatório de actividades;

f) Apresentar à assembleia geral propostas de deliberação;
g) Criar e extinguir sectores que considerar necessários;
h) Elaborar o seu regulamento interno e apresentá-lo à assembleia

geral para ratificação e aprovação;
i) Determinar o montante anual das quotas dos sócios;
j) Excluir membros da AEESEnfVR que não tenham cumprido os

presentes estatutos e quaisquer normas e regulamentos internos insti-
tuídos;

k) Convocar uma RGA, quando tal se justifique;
l) Exercer as demais funções que lhe são atribuídas pelos presentes

estatutos.

ARTIGO 21.º

Convocação e funcionamento

1 — As reuniões de direcção da AEESEnfVR são convocadas pelo
seu presidente.
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2 — A direcção da AEESEnfVR só pode deliberar com a presença
da maioria dos elementos, sendo as deliberações tomadas por maioria
de votos presentes.

ARTIGO 22.º

Presidente

Ao presidente da direcção compete:
a) Representar a Associação de Estudantes;
b) Orientar e dirigir as actividades da Associação de Estudantes;
c) Convocar e presidir às reuniões da direcção e assinar as respec-

tivas actas;
d) Assinar os cartões dos sócios e quaisquer outros documentos que

envolvam encargos financeiros;
e) As demais competências da direcção.

ARTIGO 23.º

Vice-presidente

Ao vice-presidente da direcção compete:
a) Coadjuvar o presidente no exercício das suas funções e substituí-

-lo nas suas faltas e impedimentos.

ARTIGO 24.º

Tesoureiro

Ao tesoureiro compete:
a) Assinar os recibos das quotas e outras receitas;
b) Escriturar os livros de contabilidade;
c) Receber e arrecadar as receitas e satisfazer as despesas autoriza-

das pela direcção;
d) Organizar o orçamento, balancetes e balanço e relatório de contas;
e) Proceder, conjuntamente com o secretário, ao inventário dos

haveres da Associação de Estudantes e mantê-lo sempre em dia.

ARTIGO 25.º

Secretário

Ao secretário compete:
a) Lavrar e assinar as actas das reuniões da direcção;
b) Assegurar o expediente;
c) Colaborar com os responsáveis pelas diferentes áreas, dando-

-lhes as informações que estes julguem necessárias.

ARTIGO 26.º

Demissão

1 — O presidente pode aceitar um pedido de exoneração de mem-
bros da direcção da AEESEnfVR, até ao máximo de três, procedendo
à sua substituição e dando dela imediato conhecimento ao presidente
da mesa da assembleia geral, sendo que, ultrapassado este limite, o
presidente da mesa da assembleia geral convocará eleições no prazo
máximo de oito dias.

2 — Caso o presidente da direcção se demita, o vice-presidente
subirá automaticamente ao cargo do demitido.

ARTIGO 27.º

Responsabilidades

1 — Os membros da direcção da AEESEnfVR respondem solidaria-
mente pela administração dos bens e património da AEESEnfVR.

2 — Os membros da AEESEnfVR não podem abster-se de votar
deliberações tomadas em reuniões em que estejam presentes e são res-
ponsáveis pelo prejuízo delas decorrente, salvo se tiverem votado
contra as mesmas.

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

SECÇÃO IV

Conselho fiscal

ARTIGO 28.º

Composição

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

ARTIGO 29.º

Competências

Compete ao conselho fiscal:
a) Para todos os efeitos legais, representar a gestão dos fundos da

AEESEnfVR;
b) Fiscalizar a administração realizada pela direcção, dar parecer

fundamentado sobre o plano de actividades e orçamento e sobre o
relatório de actividades e contas, apresentador por aquele órgão;

c) Verificar a regularidade de registos contabilísticos da direcção da
AEESEnfVR;

d) Zelar pela observância da lei, dos estatutos e demais normas
internas;

e) Elaborar o seu regimento interno e submetê-lo à assembleia geral
para ratificação;

f) Convocar as reuniões através do seu presidente;
g) Assegurar todas as demais competências que lhe sejam atribuídas

pela lei, ou decorram da aplicação dos estatutos, regulamentos ou regi-
mentos da Associação.

ARTIGO 30.º

Responsabilidades

Os membros do CF não podem abster-se de votar nas deliberações
tomadas em reuniões em que estejam presentes e são solidariamente
responsáveis pelos prejuízos delas decorrentes, salvo se tiverem vo-
tado contra as mesmas.

CAPÍTULO V

Eleições

ARTIGO 31.º

Especificação

As disposições do presente capítulo aplicam-se à eleição da direc-
ção, do conselho fiscal e da mesa da assembleia geral, bem como os
demais representantes ou delegados que a Associação venha a desig-
nar.

ARTIGO 32.º

Elegibilidade

São elegíveis para os órgãos da Associação os estudantes da Escola
Superior de Enfermagem de Vila Real, no uso pleno dos seus direitos.

ARTIGO 33.º

Métodos de eleição

1 — A mesa de assembleia geral, a direcção e o conselho fiscal são
eleitos por sufrágio universal, directo e secreto.

2 — É considerada eleita à primeira volta a lista que obtiver mais
de 50 % dos votos validamente expressos.

3 — Caso nenhuma lista possa ser declarada vencedora nos termos
do número anterior, realizar-se-á uma segunda volta, no prazo máxi-
mo de 72 horas, à qual concorrerão as duas listas mais votadas.

ARTIGO 34.º

Coordenação e processo eleitoral

1 — A organização e condução do processo eleitoral cabe à mesa
da assembleia geral.

2 — A coordenação e fiscalização do processo eleitoral serão da
responsabilidade de uma comissão eleitoral, constituída pelo presidente
da mesa e por um ou dois representantes de cada candidatura.

3 — O presidente da mesa da assembleia geral preside à comissão
eleitoral.

ARTIGO 35.º

Competências da comissão eleitoral

Compete à comissão eleitoral:
a) Coordenar todo o processo relativo à actividade eleitoral;
b) Solucionar todos os problemas surgidos no decorrer da campa-

nha, nomeadamente os que se prendem com a interpretação dos es-
tatutos, no respeito pelo seu espírito e pela lei geral;

c) Garantir a igualdade de condições e oportunidades entre as dife-
rentes candidaturas;

d) Distribuir os delegados de cada lista pela assembleia de voto;
e) Publicar os resultados eleitorais e proclamar a lista vencedora;
f) Receber eventuais protestos sobre o processo eleitoral e julgar

do seu fundamento.
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ARTIGO 36.º

Requisitos de candidatura

A apresentação da candidatura obedece aos seguintes requisitos:
1) Devem ser entregues ao presidente da mesa da assembleia geral,

subscritos por um mínimo de 10 % dos alunos matriculados na escola
à data da candidatura, e constarão de:

a) Identificação dos candidatos e respectivos cargos a que se can-
didatam, com indicação do nome completo, ano, turma e número;

b) Declaração de aceitação de candidatura;
c) Indicação de um ou dois candidatos à comissão eleitoral (CE);
d) Indicação de sigla da lista escolhida entre as 25 letras do alfabe-

to, sendo esta atribuída segundo a ordem da prioridade e da recepção
pelo presidente da mesa do processo eleitoral;

e) Cada candidato aos órgãos gerentes só pode integrar uma lista.

ARTIGO 37.º

Prazo para a apresentação de listas

1 — A data do acto eleitoral é marcada pela assembleia geral, con-
vocada no mês de Outubro, e realizar-se-á num prazo máximo de
21 dias após a realização da assembleia geral.

2 — Após a marcação da data das eleições, haverá um prazo para
a entrega das candidaturas, que decorrerá até três dias antes do início
do período da campanha eleitoral.

3 — A campanha eleitoral decorrerá durante três dias úteis, sendo
o acto eleitoral no quarto dia subsequente.

4 — As eleições decorrerão durante um dia, mantendo-se as urnas
ininterruptamente abertas entre as 9 horas e as 16 horas e 30 minu-
tos. No dia da eleição é proibido qualquer tipo de propaganda eleito-
ral.

5 — A contagem dos votos segue-se ao encerramento definitivo
das urnas e a ela só poderão estar presentes os membros da comissão
eleitoral e os candidatos a presidente da direcção da AEESEnfVR,
quando não integram aquela.

ARTIGO 38.º

Irregularidades

1 — Depois de analisados os processos e corrigidas eventuais irre-
gularidades no prazo de 48 horas, para o que deverão imediatamente
ser contactadas todas as listas em situação irregular, a comissão elei-
toral fará fixar, em local visível, as listas admitidas a sufrágio.

2 — Se as irregularidades detectadas não forem corrigidas dentro
do prazo por motivo imputável à lista faltosa, a candidatura deverá
ser rejeitada.

3 — As listas poderão desistir até ao final da campanha eleitoral,
mediante documento entregue à comissão eleitoral e assinado pela
maioria dos seus membros, no qual se deverá incluir o candidato a
presidente da direcção.

4 — Não são permitidas coligações após o termo do prazo de en-
trega das listas.

ARTIGO 39.º

Resultados

A comissão eleitoral deve proceder à divulgação dos resultados nas
24 horas imediatas ao término do acto eleitoral.

ARTIGO 40.º

Impugnação

1 — As propostas de impugnação das eleições poderão ser apre-
sentadas até um dia após a divulgação dos resultados do acto eleitoral
pela comissão eleitoral, que terá de se pronunciar nas 24 horas se-
guintes à sua apresentação.

2 — Em caso de aceitação da impugnação, compete à comissão
eleitoral promover a repetição das eleições no prazo de cinco dias
após a sua deliberação.

ARTIGO 41.º

Entrada em funções

Os membros da lista vencedora entram imediatamente em funções
três dias úteis após o acto eleitoral.

ARTIGO 42.º

Casos omissos

A resolução de casos omissos, no que diz respeito às eleições, é da
responsabilidade da comissão eleitoral.

CAPÍTULO VI

Disposições finais

ARTIGO 43.º

Alteração aos estatutos

1 — Os presentes estatutos podem ser alterados, no todo ou em
parte, pela assembleia geral, por maioria de três quartos mais um, por
proposta da DAE, do CF ou de um mínimo de um terço de sócios
efectivos devidamente identificados.

2 — São nulas as alterações que violem os princípios da democra-
cia, da independência e da autonomia ou qualquer disposição legal.

ARTIGO 44.º

Dissolução

1 — A Associação só pode ser extinta por decisão da assembleia
geral, tomada por maioria de três quartos mais um da totalidade dos
seus membros.

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

ARTIGO 45.º

Filiação em uniões ou federações

1 — A AEESEnfVR pode filiar-se em uniões ou federações do
âmbito sectorial, local, regional, nacional ou internacional com fins
idênticos ou similares aos seus.

2 — A deliberação de filiação em qualquer união ou federação, bem
como de abandono da mesma, é da exclusiva competência da DAE,
após consulta ao CF.

ARTIGO 46.º

Integração de lacunas

No que estes estatutos sejam omissos, rege o regulamento interno,
cujas alterações e aprovação sejam da competência da AG.

Conforme o original.

9 de Junho de 2005. — (Assinatura ilegível.) 3000175754

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS
DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA EB 2,3 DE MATOSINHOS
Alteração aos estatutos da Associação de Pais e Encarregados de

Educação da Escola Preparatória de Matosinhos, que passa a desig-
nar-se Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola
EB 2,3 de Matosinhos.

Estatutos

CAPÍTULO I

Denominação, duração, sede, finalidade,
objectivos e deveres

ARTIGO 1.º

Denominação, duração, sede

1 — A Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola
EB 2,3 de Matosinhos, de agora em diante designada por A. P., é
uma instituição sem fins lucrativos, com duração indeterminada e
com sede na Escola EB 2,3 de Matosinhos, sita na freguesia e con-
celho de Matosinhos, que se regerá pelos presentes estatutos e, nos
casos omissos, pela legislação aplicável às associações de pais e pela
lei geral.

2 — A A. P. exercerá as suas actividades independentemente de
qualquer ideologia política ou religiosa, procurando assegurar que a
instrução, formação e educação dos seus filhos ou educandos se pro-
cesse segundo os princípios da Declaração Universal dos Direitos do
Homem, da Convenção dos Direitos da Criança, da Constituição e da
lei geral.

3 — A A. P. salvaguardará sempre a sua independência em rela-
ção a quaisquer organizações oficiais ou privadas, fomentando a co-
laboração efectiva entre todos os intervenientes no processo educa-
tivo.
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ARTIGO 2.º

Finalidade

A A. P. tem como finalidade essencial a defesa e promoção dos
legítimos interesses dos seus associados em tudo quanto respeita à
educação e ensino dos seus filhos e educandos.

ARTIGO 3.º

Objectivos

Constituem, nomeadamente, objectivos da A. P.:
1) Participar, nos termos da lei, na administração e gestão da Es-

cola EB 2,3 de Matosinhos;
2) Quebrar o isolamento entre os seus associados, privilegiando um

relacionamento respeitoso e de conhecimento mútuo, promovendo e
consolidando um espírito de comunidade escolar;

3) Promover a divulgação e consciencialização entre os seus asso-
ciados, dos direitos e deveres que lhe assistem, fomentando o conhe-
cimento, discussão e participação na procura de soluções para proble-
mas que afectem os seus filhos ou educandos e a escola;

4) Fomentar e implementar acções que promovam o empenha-
mento colectivo dos seus associados, na assunção de que a A. P. é a
melhor forma de, organizadamente, participarem responsavelmente
no sistema educativo;

5) Recolher, coordenar e ajustar todas as sugestões e iniciativas
dos seus associados que visem objectivamente a melhoria das condi-
ções de funcionamento da escola;

6) Desenvolver acções conjuntas que visem a melhoria e conser-
vação das instalações, equipamentos pedagógicos de apoio ou outros
equipamentos sociais, com interesse para a escola;

7) Desenvolver acções conjuntas e se necessário estabelecer parce-
rias que visem a segurança, dentro e fora da escola;

8) Realizar acções de informação e promover palestras, colóquios
e exposições, visando a sensibilização e esclarecimento dos pais para
os problemas da educação e saúde;

9) Organizar ou participar em actividades extra-escolares de apoio
ao projecto educativo ou que promovam a prevenção, cidadania, in-
tervenção e participação na comunidade.

ARTIGO 4.º

Deveres da A. P.

1 — A A. P. tem o dever de apoiar os pais ou encarregados de
educação no direito que lhes assiste de participar na educação dos seus
filhos ou educandos, competindo-lhe agir em conformidade.

2 — Pugnar pela aplicação do preceituado nas leis respeitantes à
educação e pela dignificação do ensino em qualquer das suas verten-
tes, nomeadamente no que se refere à qualidade, equidade, eficiência
e segurança.

CAPÍTULO II

Qualidade, direitos e deveres dos associados

ARTIGO 5.º

Qualidade de associado

1 — A qualidade de associado é adquirida pelo acto de inscrição
voluntária na A. P. e pelo pagamento da respectiva quota, sendo esta
anual, individual e independente do número de filhos ou educandos
matriculados na escola.

2 — A qualidade de associado é de natureza pessoal e intransmissí-
vel, será renovada anualmente e exercida em nome individual.

3 — Nos termos dos números anteriores poderão associar-se, por
direito próprio, os pais, as mães e os encarregados de educação dos
alunos matriculados na escola.

4 — O exercício dos direitos dos associados depende do pagamen-
to pontual das prestações a que se encontram obrigados.

5 — A qualidade de associado prova-se pelas fichas de inscrição
que a direcção da A. P. obrigatoriamente possuirá em pasta própria e
manterá actualizada.

ARTIGO 6.º

Direitos dos associados

São direitos dos associados:
1) Participar nas assembleias gerais e outras reuniões para as quais

tenham sido convocados pelos órgãos sociais da A. P.;
2) Eleger e ser eleito para os órgãos sociais da A. P.;
3) Ser informado e participar em todas as actividades promovidas

pela A. P.;

4) Receber os comunicados e quaisquer publicações que venham a
ser emitidas pela A. P.;

5) Apresentar à direcção todas as propostas e sugestões que jul-
guem oportunas para a resolução dos problemas da escola e dos seus
alunos, bem como alertar a mesma direcção para todos os factos novos
que não sejam ainda do conhecimento geral e careçam de rápidas
medidas para a sua resolução;

6) Propor aos órgãos sociais da A. P. as iniciativas que julguem
adequadas ou convenientes à prossecução dos objectivos e deveres da
A. P.;

7) Solicitar a intervenção da direcção da A. P. para a defesa dos
seus direitos e dos seus filhos ou educandos;

8) Examinar os livros, relatórios e contas e demais documentos,
desde que o requeiram, por escrito, com antecedência mínima de
15 dias úteis;

9) Requerer a reunião da assembleia geral, nos termos definidos nos
presentes estatutos;

10) Recorrer, em assembleia geral, das decisões da direcção que
pessoalmente lhes digam respeito e para o poder judicial sempre que
lhe sejam sonegados os seus direitos.

ARTIGO 7.º

Deveres dos associados

1) Colaborar, por todos os meios ao seu alcance, nas tarefas da
A. P.;

2) Executar com zelo e diligência os cargos para que forem eleitos;
3) Cumprir os estatutos, regulamentos e deliberações dos órgãos

sociais;
4) Zelar pelo bom nome e imagem da A. P.;
5) Pagar pontualmente as prestações a que se encontrarem obri-

gados;
6) Comunicar à direcção a mudança de residência.

ARTIGO 8.º

Perca da qualidade de associado

Perdem a qualidade de associados:
1) Aqueles que apresentarem à direcção, por escrito, o seu pedido

de demissão;
2) Os que não repetirem as inscrições no início de cada ano lectivo;
3) Aqueles que deixarem de ter filhos ou educandos a frequentar a

escola;
4) Os que não pagarem as prestações a que estão obrigados;
5) Os que perderem a qualidade de associados por deixarem de ter

filhos ou educandos a frequentar a escola mas que tenham sido eleitos
para cargos nos órgãos sociais mantêm-se em funções até ao fim do
mandato.

CAPÍTULO III

Estrutura e órgãos sociais

ARTIGO 9.º

Estrutura

A A. P. compreende:
1) A assembleia geral;
2) A mesa da assembleia geral;
3) A direcção;
4) O conselho fiscal.

ARTIGO 10.º

Órgãos sociais

1 — A mesa da assembleia geral, a direcção e o conselho fiscal
constituem os órgãos sociais da A. P., que são eleitos em assembleia
geral a realizar, anualmente, no mês de Outubro.

2 — Não podem ser eleitos para os órgãos sociais da A. P. docen-
tes que pertençam aos órgãos de administração e gestão da EB 2,3 de
Matosinhos.

ARTIGO 11.º

Assembleia geral

1 — A assembleia geral é constituída por todos os associados, no
pleno gozo dos seus direitos. Cada associado tem direito a um voto,
independentemente do número de alunos que tenha a seu cargo.
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2 — Compete à assembleia geral:
a) Definir as linhas fundamentais de actuação da A. P.;
b) Pronunciar-se e deliberar sobre os assuntos que constituam a

ordem de trabalhos;
c) Eleger ou destituir os membros dos órgãos sociais;
d) Discutir e aprovar o relatório e contas anuais;
e) Apreciar e votar as propostas de alteração dos estatutos;
f) Decidir sobre a extinção da A. P.
3 — A assembleia geral reunirá ordinariamente no mês de Outubro

para eleger os associados que irão integrar os órgãos sociais e para
apreciar e votar o relatório e contas da direcção que finda o seu
mandato.

4 — A assembleia geral poderá reunir extraordinariamente por
iniciativa do seu presidente, a pedido do presidente da direcção ou
por pedido subscrito por um mínimo de um terço dos associados.

5 — As assembleias gerais deverão ser convocadas, com um míni-
mo de cinco dias úteis de antecedência, pelo presidente da mesa da
assembleia geral.

6 — A convocatória de cada assembleia geral será afixada em local
próprio e enviada a todos os associados.

7 — Da convocatória deverá constar, obrigatoriamente, a indica-
ção do dia, hora, local onde se irá realizar, bem como a respectiva
ordem de trabalhos.

8 — As assembleias gerais iniciar-se-ão à hora marcada na convo-
catória, se estiverem presentes, pelo menos, metade dos associados;
caso contrário terão lugar, em segunda convocatória, 30 minutos depois
da hora marcada, qualquer que seja o número dos associados presen-
tes.

9 — As deliberações da assembleia geral são tomadas por maioria
simples de votos dos associados presentes. A alteração dos presentes
estatutos só poderá ser aprovada se obtiver o voto favorável de três
quartos dos associados presentes. Quando estiver em causa a dissolu-
ção da A. P., é obrigatório o voto favorável de três quartos do nú-
mero total de associados.

ARTIGO 12.º

Mesa da assembleia geral

1 — A mesa da assembleia geral será constituída por um presidente
e dois vogais, eleitos por um ano.

2 — Um dos vogais exercerá as funções de secretário, competin-
do-lhe conferir as presenças e redigir as actas das assembleias gerais.

3 — São competências do presidente da mesa de assembleia geral:
a) Convocar as assembleias gerais ordinárias, de acordo com o es-

tipulado nos presentes estatutos;
b) Convocar as assembleias gerais extraordinárias no prazo de oito

dias úteis, contados sobre a data de recepção do respectivo pedido de
convocação;

c) Dirigir os trabalhos das assembleias gerais, garantindo o seu bom
funcionamento, para o que será coadjuvado pelos dois vogais;

d) Dar posse aos titulares dos cargos dos órgãos sociais;
e) Garantir o cumprimento da lei e dos estatutos.

ARTIGO 13.º

Direcção

1 — A A. P. será gerida por uma direcção, eleita em assembleia
geral, que terá uma composição de, no mínimo, cinco elementos.

2 — Os membros da direcção serão eleitos por um período de um
ano.

3 — Os membros da direcção distribuirão entre si, na primeira reu-
nião após a eleição, os respectivos cargos, sendo obrigatória a exis-
tência de um presidente, um secretário, um tesoureiro e dois vogais.
Poderá ainda haver vogais suplentes, que não deverão ultrapassar o
número de cinco.

4 — À direcção compete fazer o necessário para as finalidades
da A. P. serem cumpridas nos termos do artigo 3.º, competindo-
-lhe ainda:

a) Dar cumprimento às deliberações da assembleia geral e executar
todas as actividades que se enquadrem nas finalidades da A. P.;

b) Gerir os bens da A. P.;
c) Submeter à assembleia geral o relatório e contas anuais para

discussão e aprovação;
d) Representar a A. P. e, em seu nome, defender os seus desígnios

e assumir as suas responsabilidades;
e) Facultar ao conselho fiscal todos os livros e mais documentos

que este possa requerer, no exercício das suas funções;
f) Admitir associados e cobrar as respectivas quotas.

5 — A direcção reunirá, pelo menos, uma vez por mês e extraor-
dinariamente sempre que o seu presidente ou a maioria dos seus mem-
bros o solicite.

6 — A direcção deliberará quando estiver presente a maioria dos
seus membros, tendo o presidente voto de qualidade.

ARTIGO 14.º

Conselho fiscal

1 — O conselho fiscal será eleito pela assembleia geral e é consti-
tuído por um presidente e dois vogais.

2 — Compete ao conselho fiscal:
a) Fiscalizar a escrituração e exigir que ela esteja sempre em ordem,

de modo a reflectir permanentemente a situação financeira da A. P.;
b) Verificar as contas sempre que entenda conveniente, podendo,

da mesma forma, assistir às reuniões da direcção;
c) Verificar a legalidade e conformidade estatutárias das receitas e

despesas efectuadas;
d) Dar parecer sobre qualquer assunto de índole contabilística ou

financeira mediante pedido da assembleia geral ou da direcção;
e) Dar parecer sobre o relatório de contas anuais.
3 — O conselho fiscal reunirá ordinariamente para dar parecer sobre

o relatório e contas apresentadas pela direcção e extraordinariamente
por convocatória do seu presidente.

CAPÍTULO IV

Regime financeiro

ARTIGO 15.º

Receitas

1 — Constituem receitas da A. P.:
a) As contribuições dos associados;
b) Os donativos, subvenções, subsídios e doações que lhe sejam

atribuídos ou outros que eventualmente possa obter;
c) As receitas obtidas com eventos que organize.
2 — O pagamento das quotas, cujo valor nominal ficará ao crité-

rio do associado, será feito no acto de inscrição ou da renovação anual
da inscrição.

CAPÍTULO V

Eleição e destituição

ARTIGO 16.º

Sistema eleitoral

1 — As eleições para os órgãos sociais têm lugar no mês de Outu-
bro de cada ano.

2 — Os cargos dos órgãos sociais terão a duração anual, sendo o
seu exercício gratuito.

3 — Compete ao presidente da mesa da assembleia geral fixar o
dia da eleição e convocar a assembleia geral com antecedência mínima
de cinco dias úteis.

4 — As candidaturas constarão de listas a apresentar ao presidente
da mesa da assembleia geral até à data da realização das eleições.

5 — Poderão concorrer uma ou mais listas a cada órgão social.

ARTIGO 17.º

Destituição dos órgãos sociais

1 — A destituição dos órgãos sociais só pode ocorrer em assem-
bleia geral convocada para o efeito e na qual estejam presentes, pelo
menos, um terço dos associados.

2 — No caso da destituição dos titulares dos órgãos sociais ocorrer
até 31 de Março, a assembleia geral deve convocar, através do seu
presidente da mesa, novas eleições no prazo de 10 dias úteis. Os titu-
lares eleitos mantêm-se em funções até à eleição de Outubro.

3 — Se a destituição ocorrer após a data referida no número ante-
rior, a assembleia geral deve eleger uma mesa provisória da assembleia
geral, bem como a comissão de gestão para o exercício das funções de
direcção, e uma comissão de fiscalização, composta cada uma por três
membros que se manterão em funções até à tomada de posse dos titu-
lares dos órgãos sociais a eleger na assembleia geral de Outubro.
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CAPÍTULO VI

Dissolução

ARTIGO 18.º

Dissolução da A. P.

1 — A A. P. só poderá ser dissolvida e assembleia geral expressa-
mente convocada para o efeito e nos casos previstos na lei.

2 — A assembleia que votar a dissolução deliberará sobre o destino
a dar aos bens que não tenham sido dados ou deixados com qualquer
encargo ou que estejam afectos a um certo fim, destino esse que será,
obrigatoriamente, de interesse social.

CAPÍTULO VII

Disposições finais

ARTIGO 19.º

A A. P. obriga-se:
1) Em documentos administrativos ou de mero expediente, pelo

presidente da direcção ou por quem ele se fizer representar, de entre
os membros da direcção;

2) Em documentos que envolvam responsabilidades ou compromis-
sos financeiros, pelas assinaturas conjuntas do presidente e do tesou-
reiro ou, em caso de ausência de um destes, de três membros da direc-
ção.

ARTIGO 20.º

A A. P. poderá, por proposta da direcção, sancionada pela assem-
bleia geral, federar-se com outras associações congéneres, sem perda
da sua independência de princípios e finalidades.

Conforme o original.

31 de Maio de 2005. — (Assinatura ilegível.) 3000175756

ASSOCIAÇÃO JUVENIL DESPORTIVA
E CULTURAL REMOINHO

Estatutos

CAPÍTULO I

Denominação, natureza, sede e fins

ARTIGO 1.º

A Associação Juvenil Desportiva e Cultural Remoinho, adiante
designada por AJDCR, é sem fins lucrativos, constituída por tempo
indeterminado, com sede na Travessa do Cêpo, 8-A, freguesia de São
João Baptista, concelho de distrito de Beja.

ARTIGO 2.º

A Associação Juvenil Desportiva e Cultural Remoinho tem como
objecto social promover, organizar e dinamizar actividades de âmbito
cultural, social e desportivo, com vista à integração de jovens e dar
respostas à população em geral.

ARTIGO 3.º

São objectivos da AJDCR:
a) Desenvolver o convívio entre os jovens através da prática e

ensino desportivo;
b) Promover o alargamento e o enriquecimento cultural dos asso-

ciados, bem como a ocupação dos seus tempos livres;
c) Realizar e organizar actividades desportivas e culturais;
d) Organizar grupos de trabalho para a prática desportiva;
e) Promover a informação através da edição de documentos em

vários suportes;
f) Organizar encontros e provas desportivas e culturais que satisfa-

çam as aspirações dos associados e as expectativas da população;
g) Promover a formação dos jovens tendo em vista a sua integra-

ção social e cívica;
h) Participar em modalidades desportivas e culturais, sempre que

solicitada para o efeito, e estimular o convívio/recreio entre os asso-
ciados;

i) Promover o intercâmbio e cooperação com associações e orga-
nismos nacionais e estrangeiros que prossigam actividades similares;

j) Promover intervenções de âmbito social.

CAPÍTULO II

Dos associados

ARTIGO 4.º

1 — Podem ser associados da AJDCR todos os indivíduos que se
identifiquem com os objectivos desta, mediante proposta aceite pela
direcção e mediante o pagamento das quotas estabelecidas pela as-
sembleia geral.

2 — A qualidade de associado pode ser retirada ou suspensa em caso
de comportamento considerado lesivo dos interesses da Associação.

SECÇÃO I

Categorias

ARTIGO 5.º

1 — A Associação tem duas categoria de associados: efectivos e
honorários.

2 — São associados efectivos as pessoas, singulares ou colectivas,
aceites por deliberação ou sob proposta de dois associados fundado-
res, que se proponham colaborar na realização dos fins da Associa-
ção, obrigando-se ao pagamento de quotas, nos montantes fixados
pela assembleia geral.

3 — São associados honorários as pessoas, singulares ou colecti-
vas, que através de serviços ou donativos relevantes, se distingam em
benefício da Associação ou dos seus ideais e sejam designados pela
assembleia geral sob proposta da direcção ou de um número igual ou
superior a 10 associados efectivos.

SECÇÃO II

Direitos

ARTIGO 6.º

1 — São direitos dos associados:
a) Participar nas actividades da Associação;
b) Participar nas reuniões da assembleia geral;
c) Eleger e ser eleito para os cargos dos órgãos sociais;
d) Requerer a convocação da assembleia geral extraordinária nos

termos da alínea b) do n.º 3 do artigo 19.º;
e) Examinar os livros, relatórios e contas e demais documentos,

desde que o requeiram por escrito, com antecedência mínima de
30 dias, e se verifique um interesse formal, directo e legítimo;

f) Apresentar propostas de alteração aos estatutos e regulamentos.
2 — São direitos dos associados honorários os previstos no número

anterior, com excepção dos constantes nas alíneas c), d) e e). Pode-
rão participar nas reuniões da assembleia geral mas sem direito a voto.

SECÇÃO III

Deveres

ARTIGO 7.º

1 — São deveres dos associados:
a) Pagar pontualmente as suas quotas nos prazos regulamentados;
b) Comparecer e participar nas reuniões da assembleia geral;
c) Cumprir as disposições estatutárias e regulamentares e as delibe-

rações legítimas dos corpos gerentes;
d) Desempenhar com zelo, dedicação e eficiência os cargos para

que forem eleitos;
e) Disputar as provas com espírito desportivo e solidário, em re-

presentações de competições desportivas, de forma a obter o melhor
resultado possível dentro dos padrões da ética;

f) Respeitar padrões de civilidade e as indicações dos directores e
técnicos no âmbito do desenvolvimento das actividades;

g) Zelar pelo património da Associação, bem como pelo seu bom
nome e engrandecimento.

2 — Os deveres das alíneas a), b) e d) dizem respeito apenas aos
associados efectivos.
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SECÇÃO IV

Sanções

ARTIGO 8.º

1 — Os associados que infringirem os estatutos/regulamentos da
Associação e não acatarem as resoluções legítimas dos órgãos sociais
ficarão sujeitos às seguintes sanções:

a) Advertência;
b) Repreensão por escrito;
c) Suspensão de direitos de 1 a 12 meses;
d) Expulsão.
2 — São expulsos os associados que, por actos dolosos, tenham

prejudicado a Associação.
3 — As sanções previstas nas alíneas a), b) e c) do n.º 1 são da

competência da direcção.
4 — A expulsão é sanção da exclusiva competência da assembleia

geral, sob proposta da direcção.
5 — A aplicação das sanções previstas nas alíneas c) e d) do n.º 1 só

se efectivará mediante audiência obrigatória do associado.
6 — A suspensão de direitos não desobriga do pagamento das quo-

tas estipuladas.

SECÇÃO V

Generalidades

ARTIGO 9.º

A qualidade de associado prova-se pela inscrição no respectivo
registo que a associação possuirá e não é transmissível, quer por acto
entre vivos quer por sucessão.

ARTIGO 10.º

1 — Os associados efectivos só podem exercer os direitos referi-
dos no artigo 5.º se tiverem em dia o pagamento das suas quotas.

2 — Não são elegíveis para os corpos gerentes os associados que,
mediante processo judicial, tenham sido removidos dos cargos direc-
tivos da Associação ou de outra instituição similar, ou tenham sido
declarados responsáveis por irregularidades cometidas no exercício das
suas funções.

3 — É admitido o voto por correspondência sob condição do seu
sentido ser expressamente indicado em relação ao ponto ou pontos
da ordem de trabalhos e a assinatura do associado se encontra confor-
me à que consta do bilhete de identidade.

ARTIGO 11.º

O associado que, por qualquer forma, deixar de pertencer à Associa-
ção não tem direito a reaver as quotizações que haja pago, sem pre-
juízo da sua responsabilidade por todas as prestações relativas ao tempo
em que foi membro da Associação.

CAPÍTULO III

Órgãos sociais

ARTIGO 12.º

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

SECÇÃO I

Generalidades

ARTIGO 13.º

O exercício de qualquer cargo nos corpos gerentes da Associação é
gratuito mas pode justificar o pagamento de despesas dele derivadas.

ARTIGO 14.º

1 — A duração do mandato dos corpos gerentes é de três anos,
devendo proceder-se à sua eleição no mês imediato ao do término do
triénio.

2 — O mandato inicia-se com a tomada de posse perante o presi-
dente da mesa da assembleia geral ou seu substituto, o que deverá ter
lugar até à primeira quinzena do mês imediato ao das eleições, caso
não ocorra aquando as eleições.

3 — Quando as eleições não sejam realizadas atempadamente con-
sidera-se prorrogado o mandato em curso até à posse dos novos cor-
pos gerentes.

4 — Caso se verifique alguma vaga nos cargos dos órgãos sociais,
deverão os restantes preenchê-la por cooptação, designando para o
respectivo exercício um novo membro até completar o mandato em
curso, salvo deliberação contrária na assembleia geral seguinte.

ARTIGO 15.º

Não é permitido aos membros da mesa da assembleia geral, da di-
recção e do conselho fiscal o desempenho simultâneo de mais de um
cargo na mesma Associação.

SECÇÃO II

Assembleia geral

ARTIGO 16.º

Composição

1 — A assembleia geral é constituída por todos os associados no
pleno gozo dos seus direitos, admitidos há, pelo menos, três meses,
que tenham as suas quotas em dia e não se encontram suspensos.

2 — A assembleia geral é dirigida pela respectiva mesa, que se
compõe de um presidente e dois secretários.

3 — Na falta ou impedimento de qualquer dos membros da mesa da
assembleia geral competirá a esta eleger os respectivos substitutos de
entre os associados presentes, os quais cessarão as suas funções no
termo da reunião.

ARTIGO 17.º

Competência

1 — Compete à mesa da assembleia geral:
a) Dirigir, orientar e disciplinar os trabalhos das assembleias gerais

e lavrar as respectivas actas;
b) Decidir sobre protestos e reclamações respeitantes aos actos

eleitorais, sem prejuízo de recurso nos termos legais;
c) Conferir posse aos membros dos corpos gerentes eleitos;
d) Dar a palavra aos associados e retirar-lhe quando julgar conve-

niente, podendo mesmo mandar expulsar da sala todo o associado que
prejudique o normal andamento dos trabalhos.

2 — Compete à assembleia geral:
a) Definir as linhas fundamentais de actuação da Associação sob

proposta da direcção;
b) Eleger e destituir, por votação secreta, os membros da mesa, da

direcção e do conselho fiscal;
c) Apreciar e votar anualmente o orçamento e o programa de acção

para o exercício seguinte, bem como o relatório e contas de gerência;
d) Deliberar sobre a aquisição onerosa e a alienação, a qualquer título,

de bens imóveis e de outros bens patrimoniais de rendimento ou de
valor histórico ou artístico;

a) Deliberar sobre a alteração de estatutos, regulamentos e sobre a
extinção, cisão ou fusão da Associação;

b) Deliberar sobre a aceitação de integração de uma instituição e
respectivos bens;

c) Autorizar a Associação a demandar os membros dos corpos ge-
rentes por actos praticados no exercício das suas funções;

d) Aprovar a adesão a uniões, federações ou confederações.

ARTIGO 18.º

Compete, ainda, à assembleia geral todas as deliberações não com-
preendidas nas atribuições legais ou estatutárias dos outros órgãos.

ARTIGO 19.º

Reuniões

1 — A assembleia geral reunirá ordinariamente e extraordinaria-
mente.

2 — A assembleia geral reunirá em sessão ordinária uma vez ao
ano para:

a) Discussão, avaliação e votação das actividades da direcção, do
relatório e contas do exercício do ano anterior com o parecer do
conselho fiscal;

b) Apreciação do plano de actividades e orçamento para o ano
seguinte;

c) Eleição dos cargos vagos ou da totalidade dos corpos gerentes,
quando for caso disso.
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3 — A assembleia geral reunirá extraordinariamente:
a) Por convocação da direcção ou a pedido do conselho fiscal;
b) A requerimento de, no mínimo, um quinto de associados

efectivos no pleno gozo dos seus direitos estatutários.

ARTIGO 20.º

Convocação

1 — A assembleia geral é convocada pela direcção, por meio de
aviso postal, expedido para cada um dos associados com a antecedên-
cia mínima de oito dias; no aviso indicar-se-á o dia, hora e local da
reunião e respectiva ordem do dia.

2 — A convocatória da assembleia geral extraordinária, nos ter-
mos do artigo anterior, deve ser feita no prazo de 15 dias após o
pedido ou requerimento, devendo a reunião realizar-se no prazo má-
ximo de 25 dias, a contar da data da recepção do pedido ou requeri-
mento.

ARTIGO 21.º

Funcionamento

1 — A assembleia geral só funcionará em primeira convocatória
com a presença de metade, pelo menos, dos associados com direito a
voto, ou meia hora depois, com qualquer número de presentes.

2 — Quando a requerimento dos associados, que indicarão concre-
tamente o objectivo da reunião, o funcionamento desta implicará a
presença de, pelo menos, dois terços dos requerentes.

ARTIGO 22.º

Deliberações

1 — As deliberações são tomadas por maioria absoluta de votos
dos associados presentes, excepto:

a) As relativas à alteração dos estatutos, que exigem o voto de três
quartos dos associados presentes;

b) As que digam respeito a fusão ou dissolução da Associação, que
exigem o voto de três quartos de todos os associados efectivos.

2 — No caso da alínea b) do n.º 1, a dissolução não terá lugar se,
pelo menos, um número de associados igual ao dos membros dos cor-
pos gerentes se declarar disposto a assegurar a permanência da Asso-
ciação, qualquer que seja o número de votos contra.

SECÇÃO III

Direcção

ARTIGO 23.º

A direcção é o órgão executivo da Associação e é constituída por
três elementos: um presidente, um tesoureiro e um secretário.

ARTIGO 24.º

Competência

Compete à direcção:
a) Efectuar a gestão da vida associativa, administrativa e financeira

da Associação;
b) Representar a Associação, em juízo e fora dele;
c) Elaborar anualmente o programa de acção e orçamento para o

ano seguinte, bem como o relatório e contas de gerência, submetendo
este ao parecer do órgão de fiscalização;

d) Fornecer ao conselho fiscal todos os esclarecimentos que lhe
forem solicitados para o cumprimento da sua missão;

e) Organizar e gerir o quadro do pessoal da Associação;
f) Zelar pelo cumprimento da lei, dos estatutos, do regulamento e

das deliberações dos órgãos da Associação.

ARTIGO 25.º

Sessões

1 — A direcção reúne ordinariamente uma vez por mês e extraor-
dinariamente por convocação do respectivo presidente, só podendo
deliberar com a presença da maioria dos seus titulares.

2 — As deliberações são tomadas por maioria de votos dos titula-
res presentes, tendo o presidente, além do seu voto, direito a voto de
desempate.

ARTIGO 26.º

Forma da instituição se obrigar

1 — Para obrigar a Associação são necessárias as assinaturas con-
juntas de dois membros da direcção.

2 — Nas operações financeiras será necessária, apenas, a assinatura
do presidente.

3 — Nos casos de mero expediente bastará a assinatura de qualquer
membro da direcção.

SECÇÃO IV

Conselho fiscal

ARTIGO 27.º

O conselho fiscal será constituído por três elementos: um presi-
dente e dois secretários.

ARTIGO 28.º

Competência

Compete ao conselho fiscal:
a) Verificar os balancetes de receitas e despesas e conferir os do-

cumentos, bem como a legalidade dos pagamentos efectuados;
b) Assistir ou fazer-se representar por um dos seus membros às

reuniões do órgão executivo, sempre que o julgue conveniente;
c) Fornecer à direcção pareceres acerca de qualquer assunto sobre o

qual lhe seja dirigida consulta.

ARTIGO 29.º

O conselho fiscal pode solicitar à direcção elementos que conside-
re necessários ao cumprimento das suas atribuições, bem como pro-
por reuniões extraordinárias para discussão, com aquele órgão, de
determinados assuntos cuja importância o justifique.

ARTIGO 30.º

Reuniões

1 — O conselho fiscal reunirá ordinariamente uma vez por ano e
sempre que o julgar conveniente, por convocação do seu presidente,
só podendo deliberar com a presença da maioria dos seus titulares.

2 — As deliberações são tomadas por maioria de votos dos titula-
res presentes, tendo o presidente, além do seu voto, direito a voto de
desempate.

ARTIGO 31.º

As contas só poderão ser apresentadas em assembleia geral depois
de devidamente verificadas pelo conselho fiscal.

CAPÍTULO IV

Regime financeiro

ARTIGO 32.º

São receitas da Associação:
a) O produto das quotas dos associados;
b) Os donativos e produto das actividades;
c) Os subsídios do Estado ou de organismos oficiais;
d) As doações, legados e heranças e respectivos rendimentos;
e) Os rendimentos de bens próprios;
f) Outras receitas.

CAPÍTULO V

Disposições gerais

ARTIGO 33.º

1 — A Associação poderá criar secções ou grupos com funciona-
mento regular para o tratamento de assuntos específicos de determi-
nados associados ou para o desenvolvimento de certas actividades.

2 — A organização e funcionamento das secções ou grupos referidos
no número anterior constará de regulamento interno da Associação, sendo-
-lhe aplicáveis, com as necessárias adaptações, as disposições dos presen-
tes estatutos.

CAPÍTULO VI

Disposições finais

ARTIGO 34.º

1 — No caso de extinção da Associação, competirá à assembleia
geral deliberar sobre o destino dos seus bens, nos termos da legislação
em vigor, bem como eleger uma comissão liquidatária.
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2 — Os poderes da comissão liquidatária ficam limitados à prática
dos actos meramente conservatórios e necessários, quer à liquidação
do património social quer à ultimação dos negócios pendentes.

ARTIGO 35.º

A vida da Associação rege-se pelos presentes estatutos, eventual-
mente pelo regulamento geral interno e, nos casos omissos, pela lei
geral em vigor.

CAPÍTULO II

Dos sócios

ARTIGO 4.º

Sócios

a) São sócios da Associação de Bodyboard da Caparica todos os
que se identificarem com os objectivos constantes destes estatutos e
preencham os requisitos aqui estabelecidos.

b) O processo de admissão dos sócios será fixado pela direcção.
c) A qualidade de sócio pode ser retirada em caso de comporta-

mento considerado lesivo dos interesses da Associação ou por falta
de comportamento cívico perante os restantes sócios e pessoas em
geral.

d) Os sócios podem ter as seguintes categorias: fundadores, efecti-
vos, beneméritos e honorários.

e) São sócios fundadores os aderentes à data de aprovação dos pre-
sentes estatutos.

f) Efectivos são os que posteriormente adiram à Associação.
g) Beneméritos são todos os indivíduos ou pessoas colectiva que se

destaquem por apoios à Associação de Bodyboard da Caparica.
h) Honorários são as personalidades cuja acção notável está con-

forme os objectivos da Associação.
i) A designação de sócios beneméritos e honorários é da compe-

tência da assembleia geral.
j) Os sócios beneméritos e honorários estão isentos do pagamento

de quotas.
ARTIGO 5.º

Direitos e deveres

a) São direitos dos sócios:
1) Eleger e ser eleitos para os corpos gerentes;
2) Participar nas actividades da Associação;
3) Solicitar todos os esclarecimentos sobre o funcionamento da

Associação.
b) Constituem deveres dos sócios:
1) Cumprir as disposições estatutárias da Associação, bem como

respeitar as deliberações dos seus órgãos;
2) Desempenhar os cargos para que forem eleitos;
3) Zelar pelo património da Associação, bem como pelo seu bom

nome e engrandecimento da mesma.

CAPÍTULO III

Dos órgãos

ARTIGO 6.º

Órgãos

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

ARTIGO 7.º

Assembleia geral

a) A assembleia geral é constituída por todos os sócios no pleno
gozo dos seus direitos.

b) A assembleia geral reúne ordinariamente uma vez por ano e
extraordinariamente por convocação de um décimo dos sócios.

c) A assembleia geral será presidida por uma mesa composta por
três sócios, eleita em lista maioritária.

d) Compete à assembleia geral:
1) Alterar e reformar os estatutos;
2) Aprovar e alterar o seu regimento;
3) Definir as grandes linhas de actuação da Associação;
4) Aprovar o relatório e contas da gerência;
5) Eleger os membros dos órgãos da Associação;
6) Retirar a qualidade aos associados, quando tal seja justificável,

por proposta da direcção.

ARTIGO 8.º

Direcção

a) A direcção é o órgão executivo da Associação, constituída por
cinco elementos eleitos em lista maioritária.

b) A direcção reúne, ordinariamente, uma vez por mês e extraor-
dinariamente por convocação de dois dos seus membros.

Conforme o original.

(Assinatura ilegível.) 3000175765

ASSOCIAÇÃO DE BODYBOARD DA CAPARICA

Estatutos

CAPÍTULO I

Princípios gerais

ARTIGO 1.º

Natureza e sede

a) A Associação, adiante designada por Associação de Bodyboard
da Caparica, é constituída por praticantes de bodyboard e que co-
mungam dos objectivos definidos nestes estatutos.

b) A Associação tem personalidade jurídica.
c) A Associação tem sede provisória na Rua de Bernardo Santareno,

9, 4.º, direito, Santo António de Caparica, Costa de Caparica.

ARTIGO 2.º

Objectivos

A Associação de Bodyboard da Caparica prosseguirá os seguintes
objectivos:

a) Desenvolver a cooperação e solidariedade entre os seus associa-
dos, na base da realização de iniciativas relacionadas com a modalida-
de de bodyboard e ao desporto em geral;

b) Representar a modalidade de bodyboard a nível regional, nacio-
nal e mundial;

c) Promover, junto de entidades públicas e privadas, a obtenção de
recursos ou de apoios necessários para a consecução dos seus fins;

d) Fomentar o desenvolvimento da prática do bodyboard em se-
gurança;

e) Afluir aos concursos nacionais e internacionais para os quais
tenha fundos disponíveis;

f) Promover eventos desportivos relacionados com o bodyboard e
outras actividades desportivas.

ARTIGO 3.º

Atribuições

Com vista à realização dos seus objectivos, a Associação de
Bodyboard da Caparica tem, entre outras, as seguintes atribuições:

a) Dinamizar e incrementar uma cultura desportiva na juventude,
bem como a ocupação de tempos livres sem fins lucrativos;

b) Respeitar e fazer respeitar o meio ambiente e a natureza;
c) Ter carácter cultural;
d) Promover o intercâmbio e cooperação com associações e orga-

nismos nacionais e estrangeiros que prossigam os mesmos objectivos.



DIÁRIO DA REPÚBLICA — III SÉRIE N.º 130 — 8 de Julho de 200514 756-(26)

c) Compete à direcção:
1) Propor e executar o plano de actividades e o orçamento;
2) Apresentar relatório e contas de gerência;
3) Aprovar o seu regimento;
4) Admitir novos associados;
5) Exercer o poder disciplinar;
6) Apresentar propostas à assembleia geral;
7) Aceitar subsídios, doações, heranças ou legados;
8) Representar a Associação;
9) Exercer as demais competências que a assembleia geral nela de-

legar.
ARTIGO 9.º

Conselho fiscal

a) O conselho fiscal é composto por três elementos eleitos.
b) Compete ao conselho fiscal:
1) Elaborar parecer anual sobre o relatório e contas apresentadas

pela direcção;
2) Solicitar à direcção todas as informações consideradas úteis no

normal funcionamento.

CAPÍTULO IV

Bens

ARTIGO 10.º

Receitas

Constituem receitas da Associação:
a) Subsídios de entidades públicas ou privadas;
b) Receitas de actividades próprias;
c) Quotização dos sócios a fixar em assembleia geral;
d) Quaisquer outras receitas que sejam atribuídas.

CAPÍTULO V

Disposições comuns

ARTIGO 11.º

Direcção do mandato

A duração do mandato dos órgãos da Associação é de dois anos.

ARTIGO 12.º

Requisitos das deliberações

a) As deliberações dos órgãos são tomadas à pluralidade dos votos,
estando presentes a maioria do número legal dos seus membros, ex-
cepto para as alterações estatutárias em que é exigível maioria quali-
ficada de três quartos dos membros presentes havendo quórum, e para
a deliberação sobre a extinção da Associação em que é exigível maio-
ria de três quartos de todos os sócios.

b) Sempre que se realizem eleições ou esteja em causa juízo de valor
sobre pessoas, a votação será feita por escrutínio secreto.

ARTIGO 13.º

Incompatibilidade

Os membros do conselho fiscal não podem exercer funções em
qualquer outro órgão, excepto na assembleia geral.

Conforme o original.

9 de Maqio de 2005. — (Assinatura ilegível.) 3000175767

ASSOCIAÇÃO DOS ANTIGOS ALUNOS
DA ESCOLA SUPERIOR DE SAÚDE DE BRAGANÇA

Estatutos

CAPÍTULO I

Denominação, âmbito, duração, sede, símbolo e objectivos

ARTIGO 1.º

Âmbito, duração e símbolo

1 — A Associação dos Antigos Alunos da Escola Superior de Saúde
de Bragança — adiante designada AAAESSa — é uma Associação de

carácter predominantemente cultural sem fins lucrativos, de duração
ilimitada e reger-se-á pelo princípio da independência relativamente
a organizações políticas, religiosas e militares.

2 — A Associação de Estudantes é simbolizada pelo seguinte em-
blema:

ARTIGO 2.º

Sede e área de acção

Tem a sua sede na Escola Superior de Saúde de Bragança, Avenida
de Afonso V, 5300-121 Bragança, e poderá estabelecer delegações ou
representações noutros locais do território nacional, desde que o nú-
mero de antigos alunos aí residentes o reclame e ou justifique.

ARTIGO 3.º

Objectivos

1 — A AAAESSa tem como objectivos fundamentais:
a) Promover o incremento da convivência entre antigos alunos da

ESSa, segundo princípios de ética académica e de deontologia profis-
sional criando, para o efeito, as condições necessárias e adequadas que
assegurem o intercâmbio entre os interessados;

b) Promover o desenvolvimento de cursos e de outras iniciativas,
tais como colóquios, palestras, seminários, que contribuam para a
manutenção de um contacto continuando entre os antigos alunos,
tendo em vista uma recíproca e coerente actualização dos conheci-
mentos e experiências;

c) Participar no desenvolvimento de idênticas actividades, expres-
sas na alínea b), com outras instituições de ensino ou de outra natu-
reza;

d) Desenvolver esforços na obtenção de estágios a proporcionar
aos associados efectivos em eventuais entidades associadas;

f) Colaborar com entidades associadas no desenvolvimento de pro-
gramas de formação de carácter profissional ou científico de nível
superior, de iniciativa espontânea ou decorrente dos planos e incen-
tivos propiciados pelo Governo;

g) Cooperar com todas as entidades de âmbito nacional ou regio-
nal que prossigam objectivos de fomento cultural, económico ou so-
cial;

h) Participar, por iniciativa própria ou por solicitação de qualquer
entidade, em actividades das quais resultem inegáveis vantagens para
a Associação ou para a comunidade;

i) Promover a divulgação e difusão de informação disponível na
ESSa e, tanto quanto possível, em outras instituições no âmbito dos
interesses profissionais dos associados;

j) Prestar toda a colaboração possível no âmbito desta Associação
e que seja solicitada por instituições que defendam interesses profissio-
nais e económicos dos associados.

2 — A Associação, tendo em vista os seus objectivos fundamen-
tais e o desenvolvimento de programas de acção, poderá promover
algures actividades filantrópicas, recreativas e desportivas.

CAPÍTULO II

Dos associados

ARTIGO 4.º

Classes de associados

Podem ser associados as pessoas singulares, nacionais ou estrangei-
ras, desde que tenham frequentado, pelo menos, quatro semestres de
qualquer curso ou tenham terminado um dos graus administrativos da
ESSa. Assim, os associados poderão ser classificados em associados
efectivos, associados beneméritos e associados honorários.



DIÁRIO DA REPÚBLICA — III SÉRIEN.º 130 — 8 de Julho de 2005 14 756-(27)

a) Associados efectivos: podem ser associados efectivos as pessoas
singulares que preencham as condições acima referidas;

b) Associados beneméritos: podem ser associados beneméritos qual-
quer entidade, singular ou colectiva, que, a qualquer título, tenha tido
acção de reconhecido destaque em prol da Associação, ou dentro dos
objectivos fundamentais desta Associação e que esta reconheça como
significativo e merecedor de tal distinção.

c) Associados honorários: podem ser associados honorários as per-
sonalidades cujo contributo intelectual para a Associação e ou para a
ESSa seja de tal forma relevante que, por proposta qualificada, lhe
seja atribuída tal distinção.

ARTIGO 5.º

Da aquisição da qualidade de associados

1 — A admissão de associados efectivos é da competência da di-
recção, com base na solicitação escrita do candidato.

2 — Os associados de benemérito e honorário são eleitos em as-
sembleia geral ordinária, sob proposta devidamente fundamentada da
direcção ou precedida de um grupo não inferior a 10 % dos associados
em pleno gozo dos seus direitos.

ARTIGO 6.º

Direitos dos associados

1 — Constituem direitos dos associados efectivos:
a) Eleger os membros dos órgãos da Associação;
b) Ser eleito para o exercício dos cargos da Associação;
c) Intervir nas assembleias gerais e votar todos os assuntos tra-

tados;
d) Utilizar os serviços da Associação de acordo com os respectivos

regulamentos;
e) Usufruir de todo o apoio técnico que a Associação possa prestar

sobre os assuntos enquadrados no âmbito dos objectivos desta Associa-
ção, desde que solicitada por escrito à direcção;

f) Requerer a convocação de assembleia geral nos termos destes
estatutos.

2 — São direitos dos associados beneméritos ou honorários:
a) Participar sem direito a voto nas assembleias gerais;
b) Utilizar os serviços da Associação de acordo com os respectivos

regulamentos.
3 — Os associados residentes em regiões afastadas da sede podem

constituir-se em delegações regionais, desenvolvendo actividades de
acordo com os objectivos desta Associação, com regulamento sujeito
a prévio acordo da direcção.

ARTIGO 7.º

Obrigações dos associados

Constituem, obrigações dos associados efectivos:
1) Contribuir para o desenvolvimento da Associação, prestando

efectiva colaboração a iniciativas que promovam os seus objectivos e
prestígio;

2) Cumprir as determinações dos órgãos competentes e exercer,
gratuitamente, com assiduidade e dedicação, os cargos para que foram
eleitos;

a) A prestação na realização de conferências, colóquios, publica-
ção de trabalhos e de experiências, gratuitamente;

3) Cumprir os estatutos, regulamentos e instruções da AAAESSa,
bem como as disposições legais que lhes forem aplicáveis;

4) Pagar as quotas e satisfazer outros encargos consequentes destes
estatutos e de posteriores regulamentos;

5) Defender o prestígio e bom nome de outros membros desta
Associação e não menosprezar em público os trabalhos daqueles.

ARTIGO 8.º

Sanções aos associados

1 — Com base em processo especialmente organizado e com pré-
via audiência do arguido poderão ser aplicadas, pela direcção, penas
de advertência, de suspensão e de exclusão.

2 — A exclusão de associados de benemérito e de associados hono-
rários dependerá de confirmação em assembleia geral.

3 — Da deliberação tomada nos termos do n.º 1 poderá ser inter-
posto recurso para a primeira assembleia geral que venha a ser reali-
zada.

ARTIGO 9.º

Perda da qualidade de associado

1 — Serão excluídos da Associação os associados que:
a) Violarem de forma grave os estatutos e regulamentos da

AAAESSa;
b) Praticarem actos contrários aos objectivos da Associação ou que

de qualquer modo possam afectar o seu prestígio e a sua actividade;
c) O solicitarem por escrito.

CAPÍTULO III

Dos órgãos sociais

SECÇÃO I

Órgãos sociais e princípios gerais

ARTIGO 10.º

Órgãos sociais

Os órgãos da Associação são:
1) Assembleia geral;
2) Direcção;
3) Conselho fiscal.

ARTIGO 11.º

Mandato e princípios gerais

1 — Os órgãos sociais são eleitos pelo prazo de dois anos em as-
sembleia geral ordinária.

2 — Os membros eleitos tomarão posse nos 15 dias seguintes ao
acto eleitoral.

3 — Os membros cujo mandato termina, manter-se-ão no exercí-
cio dos seus cargos até que os novos membros sejam eleitos e empos-
sados.

4 — A responsabilidade da direcção cessa três meses após a apro-
vação das contas e relatório da actividade, salvo quando se compro-
var que nestes documentos houve indicações falsas ou omissões.

SECÇÃO II

Da assembleia geral

ARTIGO 12.º

Constituição da assembleia geral e da respectiva mesa

1 — A assembleia geral é integrada pelos associados que se encon-
trem em pleno exercício dos seus direitos, segundo lista previamente
afixada e rubricada pelo presidente da mesa da assembleia geral.

2 — A mesa da assembleia geral é constituída por: um presidente,
um 1.º secretário e um 2.º secretário.

3 — O 1.º secretário substitui o presidente nas faltas ou impedi-
mentos deste.

4 — A falta ou impedimento de outros membros da mesa da as-
sembleia geral pode ser suprida por associado presente, segundo pro-
posta da mesa ou por outra proposta aceite por ela.

ARTIGO 13.º

Atribuições e competências

1 — À assembleia geral compete, nomeadamente:
a) Eleger a mesa da assembleia geral e todos os órgãos sociais, em

escrutínios secretos e por maioria de votos;
b) Deliberar como órgão soberano da Associação sobre todos os

assuntos que, dentro das determinações legais e estatutárias, lhe sejam
presentes;

c) Apreciar os actos da direcção, o seu relatório e contas e activi-
dades de cada exercício e o seu orçamento do ano seguinte;

d) Fixar e alterar, sobre proposta da direcção, as quotas;
e) Autorizar a direcção a adquirir ou alienar bens imóveis.
2 — Compete ao presidente da mesa da assembleia geral:
a) Dirigir os trabalhos da assembleia geral sendo auxiliado, neste

caso, pelos secretários da mesa;
b) Dar posse aos órgãos sociais eleitos.
3 — Competem à mesa da assembleia geral as funções da comissão

eleitoral, além das que lhe são conferidas por lei ou pelos presentes
estatutos.
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4 — Compete aos secretários da mesa da assembleia geral:
a) Elaborar o expediente da mesa;
b) Elaborar as actas da assembleia geral;
c) Executar outras tarefas relativas ao funcionamento da assem-

bleia.

ARTIGO 14.º

Tipo de reuniões

1 — A assembleia geral reúne em sessões ordinárias e sessões ex-
traordinárias.

2 — A assembleia geral ordinária reunirá obrigatoriamente durante
o 1.º trimestre de cada ano civil para efeitos da alínea c) do n.º 1 do
artigo 13.º. Reunirá também obrigatoriamente de dois em dois anos
para efeitos da alínea a) do n.º 1 do mesmo artigo.

ARTIGO 15.º

Convocatória das assembleias gerais

1 — As assembleias gerais ordinárias deverão ser convocadas com
uma antecedência mínima de 15 dias.

2 — As convocatórias das assembleias gerais extraordinárias deve-
rão ser efectuadas com uma antecedência mínima de 10 dias.

3 — As assembleias gerais ordinárias e extraordinárias serão con-
vocadas pela direcção, nos termos legais, ou por um mínimo de um
quinto dos associados efectivos, em pleno uso dos seus direitos.

4 — As assembleias gerais eleitorais deverão ser convocadas com
uma antecedência mínima de 30 dias.

5 — A convocatória das assembleias gerais deverá informar o dia,
o local, a hora da reunião e a ordem de trabalhos.

ARTIGO 16.º

Funcionamento das assembleias gerais

1 — As assembleias gerais reunirão em primeira convocatória des-
de que esteja presente metade dos associados efectivos no pleno gozo
dos seus direitos. Caso não haja o quórum previsto, as assembleias
gerais ordinárias funcionarão, em segunda convocatória, no mesmo
local e data, meia hora depois, qualquer que seja o número de pre-
senças.

2 — As assembleias gerais extraordinárias, convocadas a requeri-
mento de um número de um quinto de associados efectivos, nos ter-
mos do n.º 3 do artigo 15.º, só poderão funcionar desde que estejam
presentes, pelo menos, dois terços dos requerentes.

3 — Durante o funcionamento da assembleia geral estará afixada
no local da reunião a lista dos membros no exercício dos seus direi-
tos, rubricada pelo presidente da mesa.

ARTIGO 17.º

Deliberações da assembleia geral

1 — As deliberações da assembleia geral serão tomadas por maio-
ria absoluta de votos dos membros presentes, sem prejuízo do dispos-
to nos artigos 28.º/3 e 29.º/2.

2 — Não poderão ser tomadas deliberações sobre matéria estranha
à ordem de trabalhos, salvo se todos os membros estiverem presentes
e concordarem com o aditamento.

3 — Poderão ser discutidos assuntos estranhos à ordem de traba-
lhos ou pedidos esclarecimentos, quando forem objecto de proposta
apresentada no início dos trabalhos e antes da ordem do dia, que esta
proposta seja aprovada. As discussões e esclarecimentos previstos neste
número não poderão ser objecto de qualquer deliberação.

4 — A assembleia que decidir qualquer destituição fixará a data em
que voltará a reunir extraordinariamente para proceder a novas elei-
ções, com observância do prazo previsto no n.º 4 do artigo 15.º

a) Ao decidir a destituição de qualquer órgão ou de qualquer dos
seus membros, a assembleia geral deverá indicar quem os substituirá
até à posse de novos eleitos. No caso de destituição da direcção, será
eleita uma comissão administrativa composta por três membros, um
dos quais será designado para seu presidente.

5 — No caso da vacatura nos diferentes órgãos, deverá proceder-
-se a novas eleições, dentro dos 60 dias seguintes, terminando o man-
dato dos novos eleitos no fim do biénio dos membros em exercício.

ARTIGO 18.º

Regime de votação da assembleia geral

1 — A votação pode ser feita por presença, por correspondência
ou por delegação noutro membro, exceptuando-se as decisões respei-

tantes à destituição dos órgãos sociais ou dos seus membros, em que
a votação só pode ser por presença.

2 — O voto por correspondência só pode ter lugar no caso de
assembleias eleitorais e tratando-se de membros residentes fora da
localidade da sede da Associação. As suas normas constarão do regu-
lamento eleitoral.

4 — As votações por presença serão nominais ou por levantados
ou sentados. Só se procederá à votação nominal quando o requerer
qualquer dos membros presentes.

5 — Em casos excepcionais, a assembleia pode decidir que a vota-
ção seja por escrutínio secreto.

6 — A votação é obrigatoriamente por escrutínio secreto para a
eleição dos órgãos sociais e quanto ao n.º 2 do artigo 8.º

SECÇÃO III

Do conselho fiscal

ARTIGO 19.º

Constituição

O conselho fiscal é constituído por três membros: presidente e dois
secretários.

ARTIGO 20.º

Competência

Compete ao conselho fiscal:
1) Emitir parecer sobre o plano de actividades e orçamento da

direcção;
2) Examinar a escrita da Associação, conferir os documentos de

despesas e a legalidade dos pagamentos efectuados;
3) Elaborar parecer sobre o relatório de actividades e contas da

direcção e ser submetido à assembleia geral;
4) Dar parecer sobre qualquer assunto que lhe seja apresentado;
5) Verificar a lista de presenças das assembleias gerais.

ARTIGO 21.º

Funcionamento

1 — Para o exercício das suas competências o conselho fiscal reu-
nirá:

a) Ordinariamente uma vez por trimestre, devendo parte da reu-
nião ser conjunta com a direcção;

b) Extraordinariamente sempre que o seu presidente o convoque
com a antecedência mínima de cinco dias úteis.

2 — De todas as reuniões serão exaradas actas que deverão ser
assinadas pelos presentes.

SECÇÃO IV

Da direcção

ARTIGO 22.º

Constituição

1 — A direcção é composta por um número ímpar de membros,
devendo haver: um presidente, cinco vice-presidentes, um 1.º secre-
tário, um 2.º secretário e um tesoureiro.

ARTIGO 23.º

Competências

Compete à direcção:
1.º Representar a Associação, em juízo e fora dele, por intermédio

do seu presidente ou, nas suas faltas e impedimentos, por um dos seus
vice-presidentes;

2.º Elaborar o orçamento anual da Associação;
3.º Elaborar anualmente o plano de actividades e controlar a sua

execução;
4.º Cumprir as disposições legais e estatutárias, bem como as deli-

berações da assembleia geral;
5.º Apresentar anualmente à assembleia geral o relatório e contas

de gerência, acompanhados do parecer do conselho fiscal;
6.º Submeter à apreciação da assembleia geral as propostas que se

mostrem necessárias;
7.º Constituir, modificar ou extinguir as delegações regionais a que

se refere o artigo 2.º;
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8.º Deliberar sobre a aplicação de sanções e a exclusão de asso-
ciados;

9.º Criar, organizar e dirigir os serviços da Associação;
10.º Deliberar sobre a admissão de novos membros;
11.º Exercer as demais funções previstas nestes estatutos ou na lei

e ainda ter iniciativas ou praticar as acções necessárias e compatíveis
com os objectivos da Associação;

12.º Fazer a entrega dos bens, livros e documentos da Associação
à direcção sucessora.

ARTIGO 24.º

Funcionamento e deliberações

1 — A direcção reúne, ordinariamente, pelo menos uma vez em
cada mês, com a presença de pelo menos dois terços dos membros.

2 — A direcção reúne extraordinariamente sempre que o presiden-
te entenda necessário, ou nos termos do n.º 1 do artigo 21.º, com o
conselho fiscal.

3 — As deliberações são tomadas por maioria de votos dos mem-
bros presentes. Em caso de empate o presidente tem voto de quali-
dade.

4 — De todas as reuniões serão exaradas actas que deverão ser
assinadas pelos presentes.

5 — A Associação obriga-se pelas assinaturas do presidente e de
um vice-presidente, bastando, porém, nos actos de mero expediente,
a assinatura de um vice-presidente ou de dois directores. Nos actos
que envolvem responsabilidade patrimonial, terão de assinar o presi-
dente ou um vice-presidente e o tesoureiro.

CAPÍTULO IV

Disposições gerais

ARTIGO 25.º

Ano social

Para todos os efeitos o ano social deve coincidir com o ano civil.

ARTIGO 26.º

Receitas

Constituem receitas da Associação:
a) As quotas pagas pelos seus associados;
b) Os subsídios, heranças, legados e doações que lhe sejam atribuí-

dos a qualquer título;
c) As comparticipações específicas correspondentes a colaboração

prestada;
d) Os valores que, por força de lei, regulamento ou disposição

contratual ou administrativa, lhe sejam atribuídos a título gratuito ou
generoso;

e) As contribuições, regulares ou não, de qualquer empresa ou orga-
nização;

f) O produto de actividades organizadas pela Associação;
g) Apoio financeiro concedido pelo Estado, com vista ao desenvol-

vimento das suas actividades.

ARTIGO 27.º

Despesas

Constituem despesas da Associação:
a) Os pagamentos relativos a pessoal, material, serviços e outros

encargos necessários à sua instalação e funcionamento e à execução
das atribuições estatutárias;

b) Os pagamentos respeitantes a subsídios, comparticipações e outros
encargos resultantes de iniciativas próprias ou em ligação com outras
entidades públicas ou privadas, que se integram nos seus objectivos;

c) Outros pagamentos em cumprimento de deliberações da assem-
bleia geral.

ARTIGO 28.º

Alteração dos estatutos

1 — Os estatutos da Associação só podem ser alterados por delibe-
ração da assembleia geral extraordinária para esse efeito convocada,
devendo o projecto das alterações ser enviado a todos os membros
com a antecedência mínima de 15 dias.

2 — Esta assembleia só funciona com metade dos associados em
primeira convocatória ou com um número mínimo de um quinto de
associados em convocatórias seguintes.

3 — As alterações propostas deverão ser aprovadas por três quar-
tos dos membros presentes em pleno gozo dos seus direitos.

4 — As alterações aprovadas nos termos do número anterior de-
verão ser submetidas a publicação, nos termos da legislação em vigor.

ARTIGO 29.º

Dissolução

1 — A Associação poderá dissolver-se por deliberação da assem-
bleia geral expressamente convocada para o efeito.

2 — A deliberação da dissolução ou prorrogação só poderá ser
aprovada por maioria de três quartos dos votos dos membros efecti-
vos.

3 — Pertencerá à assembleia geral deliberar a dissolução da Asso-
ciação, decidir sobre o destino a dar ao seu património.

ARTIGO 30.º

Casos omissos

Para tudo que não esteja previsto decorrente das lacunas dos pre-
sentes estatutos vigorará a lei vigente.

CAPÍTULO V

Disposições transitórias

ARTIGO 31.º

Associados fundadores

Os associados que foram admitidos até aos três meses seguintes à
data da publicação oficial dos estatutos serão considerados associados
fundadores da Associação e não terão de pagar quota relativamente
ao primeiro mandato.

ARTIGO 32.º

Implementação da Associação

A implementação da Associação será levada a cabo por uma co-
missão instaladora que desempenhará as funções da direcção e dos
demais órgãos sociais até às primeiras eleições. A comissão instala-
dora providenciará as acções preliminares tendentes a dotar a
AAAESSa de instalações, equipamento e pessoal indispensável ao seu
funcionamento. Finda a sua actuação, a comissão instaladora prestará
contas à direcção empossada.

ARTIGO 33.º

Primeira eleição

A primeira eleição para os órgãos da Associação realizar-se-á nos
90 dias imediatos ao da publicação oficial dos estatutos da AAAESSa,
em assembleia geral eleitoral convocada pela comissão instaladora,
devendo esta designar a hora e o local e de tudo dar conhecimento,
em tempo útil, a cada um dos associados, pelos meios que repute mais
adequados e eficientes.

Conforme o original.

(Assinatura ilegível.) 3000175768
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BALANCETES

GOLDEN BROKER — SOCIEDADE CORRETORA, S. A.

Sede: Avenida da Boavista, 2427-2429, 4100-135 Porto

Capital social: € 350 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto sob o n.º 58 010.
Número de identificação de pessoa colectiva 506396878.

Balanço em 31 de Março de 2005
(Valores em euros)

2005
2004Activo

Activo Amortizações Activo
—

bruto e provisões líquido Líquido

1 — Caixa e disponibilidades em bancos centrais .............................. 150 150 17
2 — Disponibilidades à vista sobre instituições de crédito ................ 535 755 535 755 988 469
3 — Outros créditos sobre instituições de crédito ............................. 100 000 100 000 100 000
5 — Obrigações e outros títulos de rendimento fixo ......................... 6 544 6 544 6 560

a) De emissores públicos ................................................................ 6 544 6 544 6 560

9 — Imobilizações incorpóreas .......................................................... 46 154 31 802 14 352 16 965
10 — Imobilizações corpóreas ........................................................... 174 795 63 118 111 678 118 852

(Das quais: Imóveis) .......................................................................

13 — Outros activos .......................................................................... 61 559 ) 61 559 100
15 — Contas de regularização ............................................................ 30 063 30 063 19 458
16 — Prejuízo do exercício .................................................................. 48 173 48 173 10 258

................................................................................................... ————— ———— ———— —————
Total do activo ............................... 1 003 194 94 919 908 274 1 260 680

(Valores em euros)

Passivo 2005 2004

1 — Débitos para com instituições de crédito .......................................................................................... 61 533) 0)
4 — Outros passivos ................................................................................................................................. 436 738) 841 415)
5 — Contas de regularização ..................................................................................................................... 37 744) 36 747)
6 — Provisões para riscos e encargos ...................................................................................................... 0 0

b) Outras provisões ............................................................................................................................ 0 0

8 — Passivos subordinados ........................................................................................................................ 100 000) 100 000)
9 — Capital subscrito ................................................................................................................................ 350 000) 350 000)
11 — Reservas ........................................................................................................................................... 0) 0)
12 — Reservas de reavaliação ................................................................................................................... 0) 0)
13 — Resultados transitados ..................................................................................................................... ( 77 741) ( 67 482)
14 — Lucro do exercício .......................................................................................................................... 0 0

......................................................................................................................................................... ———— ————
Total do passivo ............................................................ 908 274) 1 260 680)

Rubricas extrapatrimoniais
(Valores em euros)

2005 2004

1 — Compromissos perante terceiros ....................................................................................................... 6 064 8 544

Dos quais:

1.1 — Responsabilidade potencial para com o S. I. I. .............................................................. 6 064 8 544

2 — Responsabilidades por prestação de serviços (95) ............................................................................ 5 513 638 16 869 709

Dos quais:

2.1 — De depósito e guarda de valores ..................................................................................... 5 513 638 16 869 709

6 de Junho de 2005. — O Conselho de Administração: (Assinaturas ilegíveis.) — O Técnico Oficial de Contas, (Assinatura ilegível.)
3000174486
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LISBOA
CASCAIS

RRR SOCIEDADE MEDIADORA DE IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 6318-
-Cascais.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativas ao exercício do
ano de 2002.

Está conforme o original.

14 de Fevereiro de 2004. — A Escriturária Superior, Maria Elisa-
bete de Rato Patrão de Sousa Freitas. 2003148345

LISBOA — 1.A SECÇÃO

ELECTRO ENCARNAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 30 451; identificação de pessoa colectiva n.º 500998507; ins-
crição: 22062004.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2003.

Está conforme o original.

22 de Março de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria da Graça
Mendes Zuzarte. 2002477787

ÁLVARO GONÇALVES DA SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 19 435; identificação de pessoa colectiva n.º 500502706; ins-
crição: 210604.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2003.

Está conforme o original.

31 de Março de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria da Graça
Mendes Zuzarte. 2000995381

BATISTA & MARTINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 13 247; identificação de pessoa colectiva n.º 500543682; ins-
crição: 05072004.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2003.

Está conforme o original.

13 de Abril de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria da Graça
Mendes Zuzarte. 2010530063

ESSO PORTUGUESA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 11 466; identificação de pessoa colectiva n.º 500099804; ins-
crição: 19042004.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os do-
cumentos referentes à prestação de contas consolidadas do ano
de 2003.

Está conforme o original.

8 de Março de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria da Graça
Mendes Zuzarte. 2006386840

ARTECONSTRÓI — SOCIEDADE DE EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 2969; identificação de pessoa colectiva n.º 501404040; inscri-
ção: 280604.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2003.

Está conforme o original.

4 de Abril de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria da Graça
Mendes Zuzarte. 2009214161

ABÍLIO ESTEVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 3522; identificação de pessoa colectiva n.º 500679835; inscri-
ção: 05072004.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2003.

Está conforme o original.

15 de Abril de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria da Graça
Mendes Zuzarte. 2004802804

ABACOLI — ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 2701; identificação de pessoa colectiva n.º 500520380; inscri-
ção: 05072004.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2003.

Está conforme o original.

15 de Abril de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria da Graça
Mendes Zuzarte. 2009417682

AUTO TÁXIS ALVES MIGUEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 2046; identificação de pessoa colectiva n.º 500510830; inscri-
ção: 07062004.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2003.

Está conforme o original.

16 de Março de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria da Graça
Mendes Zuzarte. 2006462709

BENTO GASPAR & SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 40 133; identificação de pessoa colectiva n.º 500544980; ins-
crição: 05072004.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2003.

Está conforme o original.

15 de Abril de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria da Graça
Mendes Zuzarte. 2003256237

AUTO TÁXIS MUCHAGATA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 39 202; identificação de pessoa colectiva n.º 500488924; ins-
crição: 05072004.

4. Empresas — Registo comercial
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2003.

Está conforme o original.

15 de Abril de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria da Graça
Mendes Zuzarte. 2008406466

AUTO TÁXIS JUVENOSO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 38 307; identificação de pessoa colectiva n.º 500521077; ins-
crição: 300604.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2003.

Está conforme o original.

11 de Abril de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria da Graça
Mendes Zuzarte. 2008406156

ANTÓNIO AUGUSTO — CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 36 632; identificação de pessoa colectiva n.º 500532990; ins-
crição: 05072004.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2003.

Está conforme o original.

15 de Abril de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria da Graça
Mendes Zuzarte. 2007499320

EVANGELISTA & SOEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 36 612; identificação de pessoa colectiva n.º 500950016; ins-
crição: 05072004.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2003.

Está conforme o original.

15 de Abril de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria da Graça
Mendes Zuzarte. 2009417674

AROLINORTE — ARMAZÉNS DE FANQUEIRO
DOS OLIVAIS NORTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 36 419; identificação de pessoa colectiva n.º 500456763; ins-
crição: 22062004.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2003.

Está conforme o original.

22 de Março de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria da Graça
Mendes Zuzarte. 2003901965

ANTÓNIO ABRANTES CASTANHEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 36 079; identificação de pessoa colectiva n.º 500977275; ins-
crição: 05072004.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2003.

Está conforme o original.

13 de Abril de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria da Graça
Mendes Zuzarte. 2008475280

ARMAZÉM DE MERCEARIAS REUNIDOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 30 409; identificação de pessoa colectiva n.º 500029539; ins-
crição: 05072004.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2003.

Está conforme o original.

13 de Abril de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria da Graça
Mendes Zuzarte. 2008399990

ARMAZÉNS DE TECIDOS E MALHAS CENTRAL
DO CONDE REDONDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 33 127; identificação de pessoa colectiva n.º 500516235; ins-
crição: 300604.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2003.

Está conforme o original.

11 de Abril de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria da Graça
Mendes Zuzarte. 2004012129

BONJARDIM — SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS
HOTELEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 33 607; identificação de pessoa colectiva n.º 500489840; ins-
crição: 05072004.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2003.

Está conforme o original.

13 de Abril de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria da Graça
Mendes Zuzarte. 2009417704

BRANCO & CALHEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 31 191; identificação de pessoa colectiva n.º 500512744; ins-
crição: 05072004.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2003.

Está conforme o original.

15 de Abril de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria da Graça
Mendes Zuzarte. 2002107440

BOMI LUSITANA — SERVIÇOS DE LOGÍSTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8955/000320; identificação de pessoa colectiva n.º 504736655;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 5; números e data
das apresentações: 6 e 8/040116.

Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu aos seguintes actos
de registo:

1.º Cessação de funções de David Edward Freyre Sanders, por re-
núncia, em 20 de Outubro de 2003;

2.º Alteração parcial do contrato quanto aos artigos 3.º e 4.º e
aditamento do artigo 9.º, que passam a ter actualmente a seguinte
redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado, é de 50 000 eu-
ros e corresponde à soma das seguintes quotas:

a) Uma quota com o valor nominal de 24 500 euros, pertencente
à sócia Rosa Maria Magalhães dos Santos;

b) Uma quota com o valor nominal de 20 500 euros, pertencente
ao sócio Miguel Nuno da Silva Marques Pereira Faustino; e

c) Uma quota com o valor nominal de 5000 euros, pertencente à
sócia Bomi Ibérica, S. A.
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ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade será composta por três ou mais ge-
rentes, eleitos em assembleia geral.

2 — A assembleia geral pode, a todo o tempo, destituir um ou mais
gerentes. Tal decisão será tomada por unanimidade ou por maioria,
desde que com o acordo da sócia Bomi Ibérica, S. A.

3 — A remuneração da gerência consistirá, na sua totalidade, em
participações nos lucros da sociedade, nos termos que vierem a ser
fixados por deliberação da assembleia geral.

4 — A gerência pode, a todo o tempo, nomear mandatários ou
procuradores da sociedade para a prática de determinados actos ou
categorias de actos.

5 — A sociedade obriga-se:
a) Pela assinatura de dois gerentes;
b) Pela assinatura de um ou mais mandatários ou procuradores, nos

termos e limites dos respectivos mandatos ou procurações.

ARTIGO 9.º

1 — Podem ser exigidas prestações suplementares dos sócios, até
ao limite global de 80 000 euros, por deliberação da assembleia geral
aprovada por sócios titulares de quotas representativas de, pelo me-
nos, 75 % do capital social.

2 — Só os sócios detentores de quotas representativas de, pelo
menos, 20 % do capital social ficarão obrigados a efectuar tais pres-
tações. A repartição desta obrigação pelos sócios por ela abrangidos
será proporcional ao valor nominal das respectivas quotas.

O texto completo e actualizado do contrato de sociedade encon-
tra-se depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

17 de Março de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria Ferreira
de Carvalho. 2000800785

ANA MOREIRA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 10 810/020221; identificação de pessoa colectiva
n.º 505934167; inscrições n.os 2 e 5; números e data das apresen-
tações: 57 e 14/030110.

Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu aos seguintes actos
de registo:

1.º Reforço do capital com mais a quantia de 20 000 euros, reali-
zado em dinheiro pela sócia, donde resulta o montante de 25 000 eu-
ros;

2.º Transformação de sociedade em sociedade por quotas plural e
designação de gerente, passando a reger-se pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Ana Moreira, L.da, e tem a sua
sede na Rua de São Sebastião da Pedreira, 25-A, freguesia de São Se-
bastião da Pedreira, concelho de Lisboa.

2 — A sociedade, por simples deliberação da gerência, poderá des-
locar a sua sede dentro do mesmo concelho ou para concelhos limí-
trofes, assim como criar filiais, sucursais, agências, delegações ou quais-
quer outras formas de representação, quer em Portugal quer no
estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto social as actividades hoteleiras e si-
milares, designadamente estabelecimento de restauração com fabrico
próprio e comercialização de produtos de pastelaria e panificação e
realização de acções de formação nas respectivas áreas — workshops.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
25 000 euros e corresponde à soma de três quotas, sendo uma do valor
nominal de 15 000 euros, pertencente à sócia Ana Paula Ferreira
Moreira, uma do valor nominal de 7500 euros, pertencente ao sócio
Helmut Ziebell, e outra do valor nominal de 2500 euros, pertencente
ao sócio Wieland Maria Cardoso Ziebell.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade incumbe aos sócios Ana Paula Ferreira
Moreira e Helmut Ziebell, que ficam desde já designados gerentes, com
ou sem remuneração, conforme for deliberado em assembleia geral.

2 — A sociedade obriga-se em juízo e fora dele, activa e passiva-
mente, com a intervenção de dois gerentes.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas, total ou parcial, entre sócios é livre, mas a
estranhos depende do consentimento da sociedade em primeiro lugar
e dos sócios não cedentes em segundo, os quais têm o direito de pre-
ferência.

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

O texto completo e actualizado do contrato de sociedade encon-
tra-se depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

19 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria Ferreira
de Carvalho. 2009215966

LISBOA — 2.A SECÇÃO

KUIKAFÉ — COMÉRCIO E EXPLORAÇÃO
DE MÁQUINAS AUTOMÁTICAS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 12 072/20020204; identificação de pessoa colectiva
n.º 505921022; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 9/
20050414.

Certifico que foi registada a dissolução e o encerramento da liqui-
dação, tendo as contas sido aprovadas em 24 de Março de 2005.

Está conforme o original.

21 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Filomena da
Costa Silva Loureiro. 2005630721

GLOBALPARTS — AUTOMÓVEIS E COMPONENTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 14 848/20050120; identificação de pessoa colectiva
n.º 505040190; inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 9/
20050418.

Certifico que foi registado o seguinte:
Alteração do contrato quanto ao n.º 2 do artigo 1.º
Teor do artigo alterado:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a denominação de GLOBALPARTS —
Automóveis e Componentes, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Calçada do Tojal, 90, rés-do-
-chão, frente, Lisboa.

3 — Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, serem
criadas ou encerradas agências, filiais, delegações, sucursais ou ou-
tras formas locais de representação, no território nacional ou no
estrangeiro.

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

Está conforme o original.

21 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Filomena da
Costa Silva Loureiro. 2005638366

INCENTIVAR — AGÊNCIA DE MARKETING, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 15 073/20050412; identificação de pessoa colectiva
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n.º 507290542; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
20050412.

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

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma INCENTIVAR — Agência de
Marketing, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Avenida de 5 de Outubro,
204, 3.º, letra C, freguesia de Nossa Senhora de Fátima, concelho
de Lisboa.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em concepção, criação, produção,
planificação e distribuição de publicidade e design. Consultoria em
marketing e publicidade. Organização e promoção de congressos e
eventos. Gestão de suportes publicitários. Concepção, produção e
montagem de stands, painéis volantes e estáticos de publicidade.
Comercialização de produtos publicitários.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas: uma do
valor nominal de 3500 euros, titulada pela sócia Ana Maria Mendes
Ferreira Xavier, e outra do valor nominal de 1500 euros, titulada pela
sócia Ana Cristina Bilé Serra.

2 — Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 10 000 euros.

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

ARTIGO 4.º

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

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

3 — 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 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 nomeada gerente a sócia Ana Maria Mendes
Ferreira Xavier.

Está conforme o original.

22 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Filomena da
Costa Silva Loureiro. 2005638382

FLARE STÚDIO FOTOGRAFIA PUBLICITÁRIA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 15 082/20050414; identificação de pessoa colectiva
n.º 507235614; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
20050414.

Certifico que por Miguel Ângelo Gonçalves Guerreiro foi consti-
tuída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Flare Stúdio Fotografia Publicitá-
ria, Unipessoal, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Avenida do General Roçadas,
95, 4.º, esquerdo, em Lisboa, freguesia da Penha de França.

3 — Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em serviços de fotografia publici-
tária e editorial.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 5000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal,
pertencente ao sócio único.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência e a representação da sociedade pertencem ao só-
cio único ou a não sócios, com ou sem remuneração, conforme o
sócio deliberar.

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.

Está conforme o original.

22 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Filomena da
Costa Silva Loureiro. 2005638390

HEMISPHERE DE BELLE CHASE — PRODUTOS
DE LIMPEZA E COSMÉTICOS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 15 085/20050415; identificação de pessoa colectiva
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n.º 507215761; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
20050415.

Certifico que por Financiera Trelvan, S. A., foi constituída a so-
ciedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Hemisphere de Belle Chase —
Produtos de Limpeza e Cosméticos, Unipessoal, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Avenida de João Crisóstomo, 31,
3.º, letra B, freguesia de Nossa Senhora de Fátima, concelho de Lisboa.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em importação, exportação, pro-
moção, comercialização, distribuição e representação de qualquer tipo
de produtos, especialmente produtos cosméticos, de limpeza, porce-
lanas e louça.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde a uma quota de igual valor nominal
titulada pela sócia.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência e a representação da sociedade pertencem à sócia
única ou a não sócios, com ou sem remuneração, conforme aquela
decidir.

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 com
objecto diferente do seu.

Disposição transitória

1 — Fica desde já nomeado gerente o não sócio Octávio Carlos
Fernando Bodero Azcano.

Está conforme o original.

22 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Filomena da
Costa Silva Loureiro. 2005638404

NUNO CALIXTO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 15 086/20050415; identificação de pessoa colectiva
n.º 507173481; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/
20050415.

Certifico que por Nuno Filipe da Silva Calixto foi constituída a
sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Nuno Calixto, Unipessoal, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua da Escola Politécnica, 58,
freguesia de São Mamede, 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 o transporte rodoviário de mercado-
rias em veículos automóveis com peso igual ou inferior a 3,5 t.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 5000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal,
pertencente ao sócio único.

ARTIGO 4.º

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

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

3 — Fica desde já nomeado gerente o sócio.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

22 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Filomena da
Costa Silva Loureiro. 2005638412

GSD, SERVIÇOS MÉDICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 15 088/20050418; identificação de pessoa colectiva
n.º 507280628; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
20050418.

Certifico que por Gonçalo Pires Antunes Seguro Dias e Marta Luísa
Almeida Pereira, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma GSD, Serviços Médicos, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua de Pedro de Sintra, 25,
freguesia de São Francisco Xavier, concelho de Lisboa.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços médicos.
Formação médica.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor
nominal de 2500 euros cada uma e uma de cada sócio.

ARTIGO 4.º

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Disposição transitória

1 — Fica desde já nomeado gerente o sócio Gonçalo Pires Antunes
Seguro Dias.

Está conforme o original.

22 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Filomena da
Costa Silva Loureiro. 2005638420
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NAPRAFORGO — SISTEMAS E TECNOLOGIAS
DE INFORMAÇÃO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 15 089/20050418; identificação de pessoa colectiva
n.º 507303512; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/
20050418.

Certifico que por István Téli foi constituída a sociedade em epí-
grafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma NAPRAFORGO — Sistemas e
Tecnologias de Informação, Unipessoal, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Avenida de João XXI, 78, 4.º,
esquerdo, freguesia de São João de Deus, 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

O objecto da sociedade consiste em consultoria e elaboração de
programação informática, sistemas e tecnologias de informação.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 5000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal,
pertencente ao sócio único.

ARTIGO 4.º

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

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

3 — Fica desde já nomeado gerente o sócio.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

22 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Filomena da
Costa Silva Loureiro. 2005638439

ISABEL PINTO-COELHO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 15 071/20050411; identificação de pessoa colectiva
n.º 507299159; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/
20050411.

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

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Isabel Pinto-Coelho, Unipes-
soal, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua do Recolhimento, 64, fre-
guesia do Castelo, 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 e intermediação na área
das telecomunicações, da energia, da indústria e do comércio. Con-
cepção de projectos e artigos de decoração.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 5000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal,
pertencente à sócia única.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência e a representação da sociedade pertencem à sócia
única ou a não sócios, a qual poderá não ser remunerada, conforme
aquela decidir.

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

3 — Fica desde já nomeada gerente a sócia.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Disposição transitória

A sociedade poderá entrar imediatamente em actividade, pelo que
a gerência poderá praticar em seu nome quaisquer actos e negócios
no âmbito do objecto social e 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 insta-
lação da sede social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis, imó-
veis ou direitos, celebrar contratos de arrendamento e locação finan-
ceira mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a sociedade
todos os actos praticados pela gerência, nesse período, logo que defi-
nitivamente matriculada.

Está conforme o original.

26 de Abril de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Maria Figuei-
redo. 2005647004

HABIBROKER — MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 15 070/20050411; identificação de pessoa colectiva
n.º 507250940; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/
20050411.

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

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma HABIBROKER — Mediação Imo-
biliária, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua do Marquês da Fronteira,
4-B, freguesia de São Sebastião da Pedreira, concelho de Lisboa.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em mediação imobiliária.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas: uma do valor
nominal de 3500 euros, titulada pelo sócio António José de Jesus Rosa,
e outra do valor nominal de 1500 euros, titulada pela sócia Isabel da
Conceição Henriques Ribeiro.

ARTIGO 4.º

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

2 — Para vincular a sociedade é suficiente a intervenção de um
gerente.
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ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Disposição transitória

1 — Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.
2 — A gerência fica desde já autorizada a levantar a totalidade do

capital social depositado, a fim de custear as despesas de constituição
e registo da sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede
social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis, imóveis ou direi-
tos, mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a sociedade todos
os actos praticados pela gerência, nesse período, logo que definitiva-
mente matriculada.

Está conforme o original.

26 de Abril de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Maria Figuei-
redo. 2005647012

JOÃO NUNES DE ORNELAS, ARQUITECTO,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 15 069/20050411; identificação de pessoa colectiva
n.º 507308956; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/
20050411.

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

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma João Nunes de Ornelas, Arquitec-
to, Unipessoal, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua de David Lopes, 18, rés-
-do-chão, freguesia de São João, concelho de Lisboa.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços na área
da arquitectura, engenharia, arquitectura paisagista e planeamento
urbano.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 5000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal,
pertencente ao sócio único.

ARTIGO 4.º

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Disposição transitória

1 — Fica desde já nomeado gerente o sócio.
2 — A gerência fica desde já autorizada a levantar a totalidade do

capital social depositado, a fim de custear as despesas de constituição

e registo da sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede
social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis, imóveis ou direi-
tos, mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a sociedade todos
os actos praticados pela gerência, nesse período, logo que definitiva-
mente matriculada.

Está conforme o original.

26 de Abril de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Maria Figuei-
redo. 2005647020

INTELLOWAVE, COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS
ELÉCTRICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 15 065/20050408; identificação de pessoa colectiva
n.º 507295943; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/
20050408.

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

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma INTELLOWAVE, Comércio de
Equipamentos Eléctricos, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Avenida da Rainha D. Leonor,
28, 1.º, direito, 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, podendo ain-
da 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 comercialização de equipamen-
tos eléctricos e respectiva importação.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde à soma de três quotas, uma do valor
nominal de 500 euros, pertencente ao sócio Jaime José Marinho Fer-
reira, e duas iguais do valor nominal de 2250 euros, pertencentes uma
a cada um dos sócios Maria Manuela de Sousa e Miguel Jorge de Sousa
Gouveia.

ARTIGO 4.º

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

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

3 — Fica desde já nomeada gerente a sócia Maria Manuela de Sousa.

ARTIGO 5.º

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

Disposição transitória

A sociedade poderá entrar imediatamente em actividade, pelo que
a gerência poderá praticar em seu nome quaisquer actos e negócios
no âmbito do objecto social e 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 insta-
lação da sede social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis, imó-
veis ou direitos, celebrar contratos de arrendamento e locação finan-
ceira mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a sociedade
todos os actos praticados pela gerência, nesse período, logo que defi-
nitivamente matriculada.

Está conforme o original.

26 de Abril de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Maria Figuei-
redo. 2005647047

GALERIA DO CORPO — CENTROS DE ESTÉTICA
E BEM-ESTAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 15 064/20050408; identificação de pessoa colectiva
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n.º 507296087; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
20050408.

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

ARTIGO 1.º

A sociedade a adopta a firma Galeria do Corpo — Centros de Es-
tética e Bem-Estar, L.da

ARTIGO 2.º

1 — A sociedade tem a sua sede na Rua de Prista Monteiro, 25,
7.º, A, freguesia de Carnide, concelho de Lisboa.

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: cabeleireiro e instituto de beleza.
Comércio de material capilar e estética.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 5000 euros e corresponde à soma de três quotas, uma do valor
nominal de 2000 euros, pertencente ao sócio Hugo Alexandre Salinas
Vargas, e duas do valor nominal de 1500 euros cada, pertencentes uma
cada um dos sócios Dora Isabel Salinas Fonseca Plaza e Paulo Jorge
Duque Plaza.

ARTIGO 5.º

Os sócios podem deliberar que aos sócios de maior idade sejam
exigidas prestações suplementares até ao quíntuplo 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 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 — Ficam desde já nomeados gerentes 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.

26 de Abril de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Maria Figuei-
redo. 2005647055

IXOPEN — CONTEÚDOS E PROCESSOS
INFORMÁTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 15 019/20050203; identificação de pessoa colectiva
n.º 506438112; inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 1/
20050203.

Certifico que foi registado o seguinte:
Alteração do contrato quanto aos n.os 1 e 2 do artigo 1.º, artigos 2.º

e 3.º e n.º 2 do artigo 4.º, eliminado o n.º 3 do artigo 4.º, aditado o
artigo 7.º e nomeação de gerente.

Firma: IXOPEN — Conteúdos e Processos Informáticos, L.da

Sede: Lisboa, Avenida do Engenheiro Duarte Pacheco, Amoreiras,
torre 1, 2.º, sala 1, freguesia de Santa Isabel.

Objecto: prestação de serviços informáticos, designadamente con-
sultoria, soluções para processos e conteúdos informáticos, bem como
a comercialização e representação dos respectivos produtos.

Capital: 5001 euros.
Sócios e quotas:
1) Pedro Gonçalo Pereira Barata de Faria Blanc — 3001 euros;
2) Sérgio Ricardo Ovalle Correa — 2000 euros.
Gerente designado: o sócio Pedro Gonçalo Pereira Barata de Faria

Blanc.
Forma de obrigar: pela assinatura de um gerente.
Teor dos artigos alterados:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma IXOPEN — Conteúdos e Proces-
sos Informáticos, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Avenida do Engenheiro Duarte
Pacheco, Amoreiras, torre 1, 2.º, sala 1, freguesia de Santa Isabel,
concelho de Lisboa.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços informá-
ticos, designadamente consultoria, soluções para processos e conteú-
dos informáticos, bem como a comercialização e representação dos
respectivos produtos.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos
demais valores constantes da escrita social é de 5001 euros e corres-
ponde à soma de duas quotas: uma do valor nominal de 3001 euros,
titulada pelo sócio Pedro Gonçalo Pereira Barata de Faria Blanc, e
outra do valor nominal de 2000 euros, titulada pelo sócio Sérgio Ri-
cardo Ovalle Correa.

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

ARTIGO 4.º

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

ARTIGO 7.º

Constitui causa de exclusão o exercício, por qualquer sócio, de ac-
tividade concorrente com a da sociedade ou a sua participação em
sociedade que exerça actividade concorrente, salvo quando para tal
tiver sido autorizado.

O texto completo e actualizado ficou depositado na pasta respec-
tiva.

Está conforme o original.

8 de Abril de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Maria Figuei-
redo. 2005646814
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LISBOA — 3.A SECÇÃO

SOTALMA — SOCIEDADE TÉCNICA DE CONSTRUÇÃO
E OBRAS PÚBLICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 49 664; identificação de pessoa colectiva n.º 500274738; en-
trada: 1404; data: 050426.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2003.

Está conforme o original.

26 de Abril de 2005. — A Ajudante, Isabel Rico Alves.
2009439309

VERSÃO PORTUGUESA COMUNICAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 15 149/050323; identificação de pessoa colectiva
n.º 503026000; inscrição n.º 16; número e data da apresentação:
30/050407.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato quanto ao n.º 1 do artigo 1.º, que passou a
ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta o tipo de sociedade comercial por quotas;
a sua firma é constituída pela denominação Versão Portuguesa Comu-
nicação, L.da, e a sua sede fica instalada em Lisboa, na Avenida do
Infante D. Henrique, 342, 1800-218 Lisboa, freguesa de Santa Maria
dos Olivais.

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

Está conforme o original.

15 de Abril de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2009444795

VENIPORT SUCURSAL
Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula

n.º 15 113/050310; identificação de pessoa colectiva
n.º 980281300; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 23/
050310.

Certifico que, com relação à representação permanente (sucursal)
em epígrafe, foi registado o seguinte:

Alteração da representação.
Termos da alteração.
Sede da representação: Rua de Helena Félix, lote 3, escritório 3,

freguesia de Campo Grande, Lisboa.

Está conforme o original.

15 de Abril de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2009399854

URBISTRELA — SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 10 960/001204; identificação de pessoa colectiva
n.º 504821016; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 4; número e data
da apresentação: 25/050411.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
cessação das funções da gerência de Ana Isabel Cardoso Bernardo, por
renúncia, em 1 de Fevereiro de 2005.

Está conforme o original.

15 de Abril de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2009430220

SENADOR — ALFAIATES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 10 474/000619; identificação de pessoa colectiva

n.º 505009331; inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 12/
050411.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato quanto ao artigo 4.º, que passou a ter a se-
guinte:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros e corres-
ponde à soma de duas quotas, sendo uma de 4500 euros, pertencente
ao sócio Amir Tajudin Hussen, e outra de 500 euros, pertencente ao
sócio Nasser Amir Hussen.

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

Está conforme o original.

15 de Abril de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2009402189

VIRGÍNIA LOPES, CONSULTORIA ECONÓMICA
E FINANCEIRA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 9758/991025; identificação de pessoa colectiva n.º 504666371;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 31/050412.

Certifico que, com relação à sociedade unipessoal em epígrafe, foi
registada a dissolução e encerramento da liquidação, tendo sido as
contas aprovadas em 29 de Fevereiro de 2005.

Está conforme o original.

15 de Abril de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2009430891

RODOGESTE — GESTÃO DE POSTOS
RODOVIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 65 136/870218; identificação de pessoa colectiva
n.º 501793127; inscrição n.º 41; número e data da apresentação:
30/050405.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
seguinte designação:

Designação de gerentes, em 17 de Março de 2005.
Período: até 31 de Dezembro de 2005.
José Luís Anguera Gual, Avenida de José Malhoa, 16, Lisboa, Ar-

mando Augusto Ferreira de Oliveira, residente na morada anterior, e
Francisco Joaquim Lobato Ribeiro, residente com os anteriores.

Pelo averbamento n.º 2 à inscrição n.º 2 — apresentação n.º 31/
050405, com relação à sociedade em epígrafe foi alterado parcial-
mente o contrato quanto ao n.º 1 do artigo 2.º, que passou a ter a
seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

Sede

1 — A sede da sociedade é em Lisboa, na Avenida de José Malhoa,
16, freguesia de Campolide, mas poderá, por deliberação dos sócios,
ser transferida ou deslocada para qualquer outro local.

2 — (Mantém-se.)

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

Está conforme o original.

14 de Abril de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2009427939

VISTA OCEÂNICA — CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 13 904/031222; identificação de pessoa colectiva
n.º 506536556; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 27/
050419.
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Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
seguinte designação:

Designação de gerente, em 20 de Novembro de 2003, de Horácio
Paixão Rodrigues, P. O. Box 1550, Campbell — 95008, Califórnia,
Estados Unidos da América.

Está conforme o original.

20 de Abril de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2009420365

O APETITOSO — PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 8735/980929; identificação de pessoa colectiva n.º 503927597;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 35/050415.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
dissolução e encerramento da liquidação, tendo sido as contas apro-
vadas em 17 de Janeiro de 2005.

Está conforme o original.

20 de Abril de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2009431685

SOARES & SUTTON — REMESSAS RÁPIDAS,
AGÊNCIA DE CÂMBIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 13 766/031020; identificação de pessoa colectiva
n.º 506300013; inscrição n.º 10; número e data da apresentação:
43/050415.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato quanto ao artigo 4.º, corpo, e n.º 1 do ar-
tigo 5.º, que passaram a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
500 000 euros e corresponde a três quotas, uma no valor de
250 000 euros, uma de 25 000 euros e outra de 225 000 euros, todas
pertencentes à sócia Money Express, Corp.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade e a sua representação em juízo e fora dele,
activa e passivamente, com ou sem remuneração, consoante for de-
liberado em assembleia geral, dispensada de caução, pertencem aos
gerentes que assim sejam designados em assembleia geral.

1 — Para obrigar a sociedade, em todos os actos e documentos e
nos de mero expediente, será necessária e suficiente a assinatura de
qualquer dos gerentes.

2 — (Mantém-se.)

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

Certifico ainda que, em 15 de Maio de 2005 e com relação à socie-
dade em epígrafe, ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

20 de Abril de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2009431758

TECNIPORTÁTIL — EQUIPAMENTOS
DE TELECOMUNICAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 9193/990413; identificação de pessoa colectiva n.º 504309560;
inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 24/050415.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato quanto ao artigo 2.º, que passou a ter a se-
guinte redacção:

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a comercialização a retalho, manu-
tenção, reparação, importação e exportação de equipamentos de te-
lecomunicações e informáticos.

Gerente designado em 29 de Junho de 2004: Orlando José Vieira
Pacheco.

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

Está conforme o original.

20 de Abril de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2009441575

URBIGOMES — SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 14 751/041007; identificação de pessoa colectiva
n.º 507046650; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 19/
050311.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi aumentado
o capital social de 10 000 euros para 60 000 euros, tendo sido altera-
do parcialmente o contrato quanto ao artigo 3.º, que passou a ter a
seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 60 000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor
nominal de 30 000 euros cada uma, pertencendo uma a cada um dos
sócios, Patrícia Alexandra Gomes Gonçalves e Valdemar Gomes Gon-
çalves.

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

Está conforme o original.

20 de Abril de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2009404270

RENTIMUNDI — INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S. A.
Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula

n.º 798/901001; identificação de pessoa colectiva n.º 502421002;
inscrição n.º 21; número e data da apresentação: 51/050415.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
seguinte designação:

Designação dos órgãos sociais, em 31 de Março de 2005.
Período: triénio de 2005-2007.
Conselho de administração: presidente, Horácio da Silva Roque, Rua

do Conde de Barcelona, 1057 Estoril; vogais: Fernando José Inverno
da Piedade, Rua de Benguela, lote 79, Parede, e Vítor Hugo Simons,
Rua do Tejo, 199, Rebelva, Carcavelos.

Fiscal único: efectivo, Lampreia & Viçoso, Sociedade de Revisores
Oficiais de Contas, Rua da Conceição, 85, 1.º, esquerdo, Lisboa; su-
plente, Donato João Lourenço Viçoso (revisor oficial de contas), Rua
da Conceição, 85, 1.º, esquerdo, Lisboa.

Está conforme o original.

20 de Abril de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2009431472

SANTANDER PENSÕES — SOCIEDADE GESTORA
DE FUNDOS DE PENSÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 6388/951213; identificação de pessoa colectiva n.º 503541222;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 21 e inscrição n.º 23; números e
data das apresentações: 5 e 6/050413.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
cessação das funções do administrador Pedro Santos Balcão Reis, por
renúncia, em 14 de Março de 2005, e a seguinte designação:

Designação de administrador, em 22 de Março de 2005.
Período: até ao final do mandato em curso de 2004-2006.
Luís Alberto Coutinho Cameira, Avenida do Engenheiro Duarte

Pacheco, torre 1, 6.º piso, Amoreiras, Lisboa.

Está conforme o original.

18 de Abril de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2007501929
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SANCHES & ISABEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 31 156/610615; identificação de pessoa colectiva
n.º 500452687; inscrição n.º 11; número e data da apresentação:
7/050414.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi aumentado
o capital social de 400 000$ para 5000 euros e redenominado o ca-
pital para euros, ficando assim alterado parcialmente o contrato quanto
ao artigo 4.º, que passou a ter a seguinte redacção:

4.º

O capital social, integralmente realizado já em dinheiro, é de
5000 euros e é formado por uma quota de valor nominal de
2500 euros da sócia Maria do Carmo Delgado Ribeiro Martins, e
outra de igual valor, pertencente à sócia Célia Maria Ribeiro Mar-
tins Soares.

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

Está conforme o original.

20 de Abril de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2009431448

TRANSGAMA — TRANSPORTES J. GAMA, S. A.
Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula

n.º 39 584/680612; identificação de pessoa colectiva
n.º 500474222; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 15; número e data
da apresentação: 5/050415.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
recondução dos órgãos sociais em 31 de Março de 2004.

Período: triénio de 2004-2006.
Conselho de administração: presidente, Maria Alice Fernandes

Barreiros Gama; vogais: José Carlos Barreiros Gama e Florbela Mar-
tins Feliz Gama; fiscal único: efectivo, ESAC — Espírito Santo &
Associados, SROC, S. A.; suplente, António Pedro Valente da Silva
Coelho (revisor oficial de contas).

Está conforme o original.

20 de Abril de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2009332555

UAU — PRODUÇÃO DE ESPECTÁCULOS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 10 519/000706; identificação de pessoa colectiva
n.º 504993011; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 9/050406.

Certifico que, com relação à sociedade unipessoal em epígrafe, foi
alterado parcialmente o contrato quanto ao artigo 1.º, que passou a
ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma UAU — Produção de Espectáculos,
Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Avenida de Fontes Pereira de
Melo, 30, 7.º, freguesia de São Jorge de Arroios, Lisboa.

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

Está conforme o original.

12 de Abril de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2009444639

TUTISELLERS — IMPORT EXPORT, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 15 206/050412; identificação de pessoa colectiva
n.º 507297539; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/
050412.

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

1.º

A sociedade adopta a firma TUTISELLERS — Import Export, L.da,
com sede na Rua do General José Celestino Silva, 10, 12.º, esquerdo,
freguesia de São Domingos de Benfica, concelho de Lisboa.

§ 1.º Por deliberação da gerência, a sede social poderá se deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e serem cria-
das e encerradas filiais, sucursais, estabelecimentos ou quaisquer ou-
tras formas de representação em qualquer ponto do País ou no es-
trangeiro.

§ 2.º A sociedade poderá, sob qualquer forma legal, associar-se com
outras pessoas para formar sociedades, consórcios, joint ventures, além
de poder adquirir e alienar participações em sociedades com o mesmo
ou diferente objecto social.

2.º

O objecto social consiste no comércio de importação e exporta-
ção de equipamentos, peças e sobressalentes, produtos alimentares e
matérias-primas.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
10 000 euros e corresponde à soma de duas quotas, uma de 6000 eu-
ros, pertencente ao sócio Oswaldo Máltires Scuma, e outra de 4000 eu-
ros, pertencente ao sócio António Eduardo da Silva Frazão.

4.º

A gerência social, dispensada de caução e com ou sem remunera-
ção, conforme for deliberado em assembleia geral, será exercida pelos
dois sócios, Oswaldo Máltires Scuma e António Eduardo da Silva Fra-
zão, que ficam desde já nomeados gerentes.

§ único. A sociedade fica obrigada com a assinatura de qualquer um
dos gerentes.

Está conforme o original.

18 de Abril de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2009430506

S. CAETANO, EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 48 796/760202; identificação de pessoa colectiva
n.º 500581118; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 25/050412.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

Deslocação de sede: Rua das Janelas Verdes, 74, rés-do-chão, fre-
guesia de Santos-o-Velho, Lisboa.

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

Está conforme o original.

18 de Abril de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2009430883

SAPORCON — SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO,
PROPRIEDADES E CONDOMÍNIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 173/881123; identificação de pessoa colectiva n.º 502067780;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 23/050412.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi aumentado
o capital social de 1 000 000$ para 5000 euros e redenominado o
capital para euros, ficando assim alterado parcialmente o contrato
quanto ao artigo 3.º, que passou a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos demais
bens e valores constantes da escrita, é de 5000 euros, dividido em
três quotas: uma de 2500 euros, da sócia Maria Helena Anágua Rodri-
gues Vaz, e duas de 1250 euros, uma de cada um dos sócios Carlos
Manuel Baeta Barata e Anabela Morais de Araújo Gomes.
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Pelo averbamento n.º 2 à inscrição n.º 3 — apresentação n.º 24/
050412, com relação à sociedade em epígrafe, foi alterado parcial-
mente o contrato quanto ao artigo 1.º, que passou a ter a seguinte
redacção:

1.º

A sociedade continua a adoptar a firma SAPORCON — Serviços
de Administração, Propriedades e Condomínios, L.da, tem a sua sede
na Rua de João Frederico Ludovice, 20, 3.º, direito, freguesia de Ben-
fica, concelho de Lisboa, ficando autorizada a gerência a deslocá-la
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

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

Está conforme o original.

11 de Abril de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2009430875

TECNILIMPE SUL — SERVIÇOS E SISTEMAS
DE LIMPEZA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 15 201/050411; identificação de pessoa colectiva
n.º 507311868; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 17/
050411.

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

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação Tecnilimpe Sul — Serviços e
Sistemas de Limpeza, L.da

ARTIGO 2.º

1 — A sociedade tem a sua sede na Rua de João Ortigão Ramos,
15, 1.º, esquerdo, freguesia de Benfica, em Lisboa.

2 — A sede da sociedade poderá ser mudada, por deliberação da
gerência, dentro do concelho de Lisboa ou para qualquer concelho
limítrofe.

3 — Poderão ser criadas sucursais, agências, delegações ou quais-
quer outras formas locais de representação, no território nacional ou
no estrangeiro, por deliberação da gerência.

ARTIGO 3.º

1 — A sociedade tem por objecto a prestação de serviços de hi-
giene e limpeza em todo o tipo de superfícies e edifícios; prestação
de serviços de desinfecção e desinfestação; prestação de serviços de
tratamento de roupas, com sistema de recolha e entrega; prestação
de serviços de jardinagem; formação de pessoal especializado para pres-
tação de serviços de higiene e limpeza; desinfecção e desinfestação;
recolha, tratamento e entrega de roupas; jardinagens; comércio de todo
o tipo de produtos, máquinas e equipamentos destinados à prestação
de serviços de higiene e limpeza, desinfecção e desinfestação; reco-
lha, tratamento e entrega de roupas; jardinagem. Elaboração de pro-
jectos urbanísticos e comércio de mobiliário urbano.

2 — A sociedade poderá participar no capital social, bem como
adquirir ou vender participações noutras sociedades, ainda que com
objecto social diferente, e, bem assim, associar-se com outras empre-
sas e entidades, sob qualquer forma legal.

ARTIGO 4.º

1 — O capital social é de 400 000$, está inteiramente subscrito e
realizado e corresponde à soma das seguintes quotas: uma de 50 000$,
pertencente à sociedade Tecnilimpe 2 — Serviços e Sistemas de Lim-
peza, L.da, e outra de 350 000$, pertencente à sociedade Guiagest —
SGPS, L.da

2 — Podem ser exigidas às sócias prestações suplementares de ca-
pital até ao valor correspondente ao quíntuplo do capital social.

ARTIGO 5.º

1 — A gerência e administração da sociedade, bem como a sua
representação em juízo e fora dele, quer activa quer passivamente,
ficam a cargo de um gerente, dispensado de caução e com ou sem
remuneração, conforme vier a ser deliberado em assembleia geral,
sendo suficiente a sua assinatura para obrigar validamente a socie-
dade.

2 — A sociedade pode constituir mandatários para os fins consig-
nados no artigo 256.º do Código Comercial.

3 — Fica desde já nomeado gerente João Feliciano da Guia.

ARTIGO 6.º

À gerência é permitido adquirir, alienar, onerar, dar e tomar de
arrendamento bens imóveis, bem como adquirir, alienar, onerar e locar
bens imóveis e estabelecimentos comerciais e industriais.

ARTIGO 7.º

Fica expressamente proibido ao gerente obrigar a sociedade em
fianças, avales ou outros actos semelhantes, sob pena de o infractor
ser responsável, pessoal e ilimitadamente, pelos actos em que inter-
venha, sendo, além disso, responsável para com a sociedade pelos
prejuízos que com a sua actuação lhe causar.

ARTIGO 8.º

1 — As reuniões da assembleia geral serão convocadas por carta
registada, ou por protocolo, enviada com, pelo menos, 15 dias de
antecedência.

2 — Nas assembleias gerais os sócios poderão fazer-se representar
por quem entenderem.

ARTIGO 9.º

Em caso de dissolução, serão liquidatários todos os sócios que pro-
cederão à liquidação e partilha conforme convencionarem e, na falta
de acordo, será o estabelecimento social, com todo o activo e passi-
vo, adjudicado ao sócio que melhor proposta apresentar.

ARTIGO 10.º

Por deliberação da assembleia geral, poderão ser derrogados precei-
tos dispositivos do Código das Sociedades Comerciais.

ARTIGO 11.º

À assembleia geral cabe definir, anualmente, e uma vez aprovadas
as contas, a parte dos lucros que constituirão a reserva legal e os di-
videndos a distribuir pelos sócios.

ARTIGO 12.º

Sendo um sócio excluído da sociedade por sentença judicial, o va-
lor da sua quota será o valor nominal da mesma.

ARTIGO 13.º

Se qualquer dos sócios vier a pagar dívidas da responsabilidade da
sociedade, tem ele direito de regresso contra ela e os demais sócios.

ARTIGO 14.º

Para as questões emergentes do presente contrato fica estipulado
como competente o foro da comarca de Lisboa, com expressa renún-
cia a qualquer outro.

Está conforme o original.

18 de Abril de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2009430190

REDFORD RESEARCH INTERNATIONAL — CONSULTORIA
PARA OS NEGÓCIOS E GESTÃO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 15 236/050420; identificação de pessoa colectiva
n.º 507321782; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/
050420.

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

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a denominação Redford Research
International — Consultoria para os Negócios e Gestão, Unipes-
soal, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua de Santo António da Gló-
ria, 68-A, freguesia de São José, concelho de Lisboa.
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3 — Por simples decisão, a gerência da sociedade poderá transferir
a sua sede para outro local do mesmo concelho ou concelhos limítro-
fes, bem como criar ou encerrar filiais, sucursais ou qualquer outra
forma de representação social no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto: consultoria para os negócios e para
a gestão; elaboração de estudos de mercado e de viabilidade económi-
ca; consultoria e serviços na área da publicidade e marketing; organi-
zação de eventos; formação na área comercial, estrutural, organiza-
cional e técnicas de venda; compra e venda de imóveis e revenda dos
adquiridos para esse fim; construção civil; gestão e administração de
imóveis.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 5000 euros e corresponde à quota de igual valor nominal, perten-
cente ao único sócio.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, fica a cargo
do sócio único ou de não sócios, conforme o sócio deliberar.

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

3 — Fica desde já nomeado gerente o sócio único.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

É sua sócia, Dana Thacher Redford.

Está conforme o original.

27 de Abril de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2009420756

SUNTECHNICS — ENERGIA SOLAR, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 15 204/050411; identificação de pessoa colectiva
n.º 507244575; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 30/
050411.

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

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação SUNTECHNICS — Energia
Solar, Unipessoal, L.da, e rege-se pelos presentes estatutos, pelo Có-
digo das Sociedades Comerciais e demais legislação aplicável.

ARTIGO 2.º

1 — A sociedade tem a sua sede em Lisboa, na Avenida da Repú-
blica, 101, 6.º, B, freguesia de São Sebastião da Pedreira, concelho de
Lisboa.

2 — Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes e, bem as-
sim, ser criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas de repre-
sentação no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto a importação, instalação, comércio e
assistência técnica nos sectores da energia solar e dos componentes
eléctricos, em Portugal e no estrangeiro.

ARTIGO 4.º

1 — O capital social, integralmente subscrito e realizado em nu-
merário, é de 5000 euros, representado por uma quota de igual va-

lor nominal pertencente à sócia única, Suntechnics Solartechnik
GmbH.

2 — Depende de deliberação da sócia única a celebração de contra-
tos de suprimentos.

3 — Os suprimentos realizados pela sócia presumem-se a título
gratuito, se o contrário não constar expressamente do contrato de
suprimento.

ARTIGO 5.º

1 — A administração da sociedade, bem como a sua representação,
compete aos gerentes, com ou sem remuneração, conforme vier a ser
deliberado pela sócia única em acta devidamente assinada, que fixará
o montante da referida remuneração.

2 — Salvo deliberação expressa, a gerência presume-se remunerada.
3 — Salvo o disposto nos números seguintes, a sociedade obriga-se

pela assinatura de dois gerentes ou de um gerente e um procurador.
4 — Compete à gerência, bastando a assinatura de um gerente para

obrigar a sociedade:
a) Organizar, administrar e acompanhar a actividade da sociedade,

nomeadamente no que se referir às suas instalações;
b) Representar a sociedade perante as autoridades e organismos da

Administração Pública, requerendo tudo o que for entendido por con-
veniente, nomeadamente acompanhando todo o tipo de processos,
incidentes e recursos que tenham lugar;

c) Intervir em todos os procedimentos judiciais e extrajudiciais de
cobrança de dívidas;

d) Assinar toda a correspondência postal, electrónica ou de qual-
quer outra índole, bem como receber a mesma;

e) Apresentar propostas, candidaturas ou projectos em concursos,
contratações directas, hastas públicas ou quaisquer outras formas de
licitação perante o Estado, municípios e todos os organismos públi-
cos e privados, nacionais ou estrangeiros, para apresentação de pro-
jectos, obras, prestação de serviços ou outros, competindo-lhe ainda
a sua aceitação;

f) Abrir contas de depósitos bancários, gerais e especiais, à ordem
ou a prazo, cancelá-las e movimentá-las, a débito e a crédito, nos
termos e condições que tiver por convenientes, com os seguintes,
limites: assinar e endossar cheques, bem como ordenar transferências,
movimentos ou ordens de pagamento, até ao montante de 50 000 eu-
ros;

g) Confirmar e ou impugnar os extractos de conta de instituições
de crédito e ou financeiras;

h) Domiciliar pagamentos;
i) Endossar contratos a favor de instituições de crédito e ou finan-

ceiras;
l) Proceder à cobrança de créditos, qualquer que seja o seu montan-

te, origem ou natureza, perante quaisquer entidades, públicas ou pri-
vadas, assinando recibos e documentos de quitação, totais ou parciais;

l) Proceder ao pagamento de quantias devidas e assinar os compe-
tentes recibos ou documentos de quitação, ressalvado o limite estabe-
lecido na alínea f) do presente número;

m) Adquirir quaisquer bens móveis para a sociedade, incluindo bens
móveis sujeitos a registo;

n) Assinar contratos de arrendamento de bens imóveis, a fim de aí
exercer a actividade da sociedade, prosseguindo o objecto social da
mesma;

o) Contratar com as entidades competentes o fornecimento de
electricidade, água, gás, telefone, ou qualquer outro fornecimento
necessário ao correcto funcionamento da sociedade;

p) Requerer, perante quaisquer serviços da Administração Pública
portuguesa, o que entender por conveniente, nomeadamente praticar
junto de qualquer serviço da Direcção-Geral dos Impostos ou de quais-
quer outros serviços do Estado os actos necessários à actividade da
sociedade, requerendo avaliações fiscais, pagando taxas, contribuições
e impostos, prestando declarações e apresentando documentos, alte-
rações e cancelamentos;

q) Requerer quaisquer actos de registo, nomeadamente comercial,
provisórios ou definitivos, averbamentos ou cancelamentos.

5 — Não é permitido à gerência obrigar a sociedade em actos e
contratos alheios ao seu objecto social, nomeadamente em contratos
de mútuo, letras de favor, fianças, abonações, avales e actos análo-
gos.

ARTIGO 6.º

Fica desde já nomeado gerente o não sócio Gerwin Enno Dreesmann,
casado, residente em Sülldorfer Mühlenweg, 32 G, Hamburgo, Alema-
nha.

Está conforme o original.

18 de Abril de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2009441486
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RESTAURANTE BAR JÁ CÁ ESTOU, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 4622/931004; identificação de pessoa colectiva n.º 503069434;
inscrição n.º 11; número e data da apresentação: 14/050412.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi aumentado
o capital social de 400 000$ para 5000 euros e redenominado o ca-
pital para euros, ficando assim alterado parcialmente o contrato quanto
aos artigos 3.º e 4.º, que passaram a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos demais
valores constantes do activo social, é de 5000 euros e corresponde à
soma de duas quotas, uma do valor nominal de 3500 euros, perten-
cente ao sócio João Manuel Torres dos Santos, e uma outra do valor
nominal de 1500 euros, pertencente à sócia Maria de Lurdes Teixeira
Lapa dos Santos.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência e representação da sociedade competem a sócios
ou não sócios, com ou sem remuneração, conforme for deliberado
em assembleia geral.

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

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

4 — É gerente o sócio João Manuel Torres dos Santos, já designado.

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

Está conforme o original.

18 de Abril de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2009430816

SOS MULTIMÉDIA — SISTEMAS INFORMÁTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 13 935/040112; identificação de pessoa colectiva
n.º 506719421; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 32/
050411.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
dissolução e encerramento da liquidação, tendo sido as contas apro-
vadas em 11 de Janeiro de 2005.

Está conforme o original.

15 de Abril de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2009430476

SITEBYSITE — COMUNICAÇÃO MULTIMÉDIA, S. A.
Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula

n.º 98037991110; identificação de pessoa colectiva n.º 504662120;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 5/050412.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
seguinte designação:

Designação dos órgãos sociais, em 18 de Maio de 2004.
Período: quadriénio de 2004-2007.
Conselho de administração: presidente, Rui Miguel Boulton Pimentel

Trigo, Estrada da Torre, Casa dos Troncos, 2018, Birre, Cascais;
vogais: Diogo Manuel Arantes Pedroso da Fonseca, Rua das Codorni-
zes, 501, Quinta da Bicuda, Torre, Cascais, e Miguel Francisco Matos
Magalhães dos Santos, Avenida do Infante D. Henrique, 176, 2.º, di-
reito, Cascais.

Fiscal único: efectivo, Júlio Alves, Mário Baptista e Associa-
dos, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Rua de Francisco
Stromp, 29, Lisboa; suplente, Mário Manuel Damas Covão Bap-
tista, revisor oficial de contas, Rua do Professor Damião Peres, 8,
Lisboa.

Está conforme o original.

15 de Abril de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2009430522

TIPÃO — CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 4487/930727; identificação de pessoa colectiva n.º 503039225;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 2/050412.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
cessação das funções da gerência de Hermínio dos Santos Rego, por
renúncia, em 1 de Março de 2002.

Está conforme o original.

15 de Abril de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2009430620

SOCIJOBA — SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 877/890718; identificação de pessoa colectiva n.º 502191422;
inscrição n.º 7; números e data das apresentações: 10 e 11/050324.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi aumentado o
capital social de 159 615,32 euros para 163 000 euros e foi transforma-
da em sociedade anónima, passando a reger-se pelo seguinte contrato:

CAPÍTULO I

Denominação, sede e objecto

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade, sob a forma de sociedade anónima, adopta a firma
SOCIJOBA — Sociedade de Construções, S. A., e tem a sua sede na Rua
de Amílcar Cabral, 21-B, freguesia do Lumiar, concelho de Lisboa.

2 — O conselho de administração poderá transferir a sede social
para qualquer outro local do território português e criar, no mesmo
território ou fora dele, delegações, sucursais ou qualquer outra forma
de representação.

ARTIGO 2.º

Objecto

1 — A Sociedade tem por objecto a imobiliária, construção civil,
obras públicas, projectos, compra e venda de propriedades, importa-
ção e exportação.

2 — A Sociedade poderá adquirir participações sociais noutras so-
ciedades com objecto social igual ou diferente do seu.

CAPÍTULO II

Capital social, sua representação e emissão de acções

ARTIGO 3.º

1 — O capital social é de 163 000 euros, dividido em 32 600 ac-
ções com o valor nominal de 5 euros cada uma, totalmente realizado
em dinheiro.

2 — O capital social poderá ser aumentado por uma ou mais vezes,
por entradas em bens, dinheiro ou incorporação de reservas, conforme
for deliberado em assembleia geral, até cinco vezes o montante do capital
social, mediante simples deliberação do conselho de administração.

3 — Salvo se diferentemente for deliberado pela assembleia geral,
os accionistas terão preferência na subscrição de qualquer aumento de
capital.

ARTIGO 4.º

1 — O capital social é representado por 32 600 acções tituladas e
nominativas, no valor nominal de 5 euros cada uma, em títulos de
200, 500 e 1000 acções.

2 — Os títulos representativos das acções serão assinados pelo
presidente do conselho de administração.

CAPÍTULO III

Amortização de acções

ARTIGO 5.º

São causas de amortização de acções as seguintes:
a) Utilização ou divulgação pelo accionista de informações con-

fidenciais obtidas no exercício do direito de informação ou de quais-
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quer funções na Sociedade e em prejuízo real ou potencial da Socie-
dade;

b) Qualquer outro comportamento do accionista grave e culposo
que cause ou possa causar prejuízos sérios à Sociedade.

ARTIGO 6.º

A amortização de acções, efectuada nos termos do artigo anterior,
implica a redução do capital da Sociedade e a extinção das acções
amortizadas na data da escritura de redução de capital.

ARTIGO 7.º

1 — Compete ao conselho de administração declarar a amortiza-
ção das acções nos 90 dias posteriores ao conhecimento do facto que
a fundamenta e convocar assembleia geral para deliberar sobre a
mesma.

2 — O preço a pagar pela amortização é o equivalente ao seu valor
nominal e será pago ao accionista no prazo de um ano a contar da
data da deliberação da assembleia geral que decide a amortização.

CAPÍTULO IV

Órgãos sociais

ARTIGO 8.º

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

CAPÍTULO V

Assembleia geral

ARTIGO 9.º

1 — Fazem parte da assembleia geral os accionistas que forem ti-
tulares de, pelo menos, 200 acções e que disso façam prova até
oito dias antes da data designada para a reunião.

2 — A cada grupo de 200 acções corresponde um voto.

ARTIGO 10.º

Para além do disposto na lei e nos presentes estatutos, compete
especialmente à assembleia geral:

a) Discutir e aprovar o relatório de contas e de exercício;
b) Eleger a respectiva mesa;
c) Eleger os membros do conselho de administração e designar de

entre estes o presidente do conselho de administração;
d) Eleger o fiscal único;
e) Fixar a remuneração dos membros do conselho de administra-

ção;
f) Alterar os estatutos;
g) Deliberar sobre matérias que lhe são especialmente atribuídas

por lei, pelos estatutos e sobre as que não sejam compreendidas nas
atribuições de outros órgãos.

ARTIGO 11.º

A mesa da assembleia geral será constituída por um presidente e
um secretário, eleitos de entre os accionistas e ou pessoas não accio-
nistas, pelo período de quatro anos, podendo ser reeleitos.

ARTIGO 12.º

A eleição dos órgãos sociais deve ser aprovada por votos corres-
pondentes a 51 % do capital social.

CAPÍTULO VI

Conselho de administração

ARTIGO 13.º

1 — A administração da Sociedade será confiada a um conselho de
administração, constituído por três membros, accionistas ou não, eleitos
em assembleia geral por um período de quatro anos, renovável, con-
tando-se como completo o ano civil em que os administradores fo-
rem designados.

2 — Ao presidente do conselho de administração cabe dirigir os
trabalhos das reuniões do conselho e orientar as actividades da Socie-

dade em conformidade com a lei, os estatutos, as deliberações em
assembleia geral e as do próprio conselho.

ARTIGO 14.º

1 — O conselho de administração reúne sempre que o convoque o
seu presidente ou o solicite um administrador.

2 — As deliberações serão tomadas à pluralidade dos votos presen-
tes e, nos casos de empate, caberá ao presidente o voto de qualidade.

ARTIGO 15.º

Compete ao conselho de administração exercer os mais amplos
poderes de administração, praticando todos os actos necessários à
prossecução do objecto social, nomeadamente:

a) Gerir todos os negócios sociais;
b) Representar a sociedade em juízo e fora dele, activa e passiva-

mente, propondo e fazendo seguir quaisquer acções, com poderes para
confessar, desistir, transigir ou assumir compromissos em arbitragem;

c) Adquirir, vender ou por qualquer outra forma alienar bens imó-
veis da Sociedade, bem como os direitos a eles inerentes;

d) Deliberar sobre a aquisição ou alienação de participações sociais
em sociedades já constituídas ou a constituir;

e) Tomar e dar de arrendamento quaisquer bens imóveis ou parte
deles;

f) Adquirir, vender, trocar ou por qualquer outra forma alienar es-
tabelecimentos comerciais;

g) Contrair empréstimos e assumir obrigações em nome da sociedade;
h) Contratar pessoal e estabelecer a respectiva remuneração;
i) Constituir mandatários da Sociedade, fixando em cada caso os

poderes que entenda por conveniente delegar-lhes ou atribuir-lhes.

ARTIGO 16.º

A Sociedade obriga-se com a assinatura do presidente do conselho
de administração ou de qualquer outro administrador.

CAPÍTULO VII

Fiscalização da actividade social

ARTIGO 17.º

A actividade social será fiscalizada por um fiscal único, sendo obri-
gatoriamente revisor oficial de contas, eleito pela assembleia geral
por um período de quatro anos, renovável.

CAPÍTULO VIII

Disposições gerais

ARTIGO 18.º

1 — Das reuniões dos órgãos sociais serão lavradas actas devida-
mente assinadas por todos os membros presentes, dos quais constarão
as deliberações de voto discordantes.

2 — Exceptuam-se do número anterior as actas da assembleia ge-
ral que serão assinadas pelo presidente e pelo secretário.

ARTIGO 19.º

Os membros da mesa da assembleia geral, do conselho de adminis-
tração e do fiscal único manter-se-ão em funções para além do termo
do respectivo mandato, até à tomada de posse dos titulares que os
substituam.

Designação dos órgãos sociais, em 22 de Fevereiro de 2005.
Período: quadriénio de 2005-2008.
Conselho de administração: presidente, Vítor Manuel Gomes Bap-

tista, Rua de Vitorino Nemésio, lote 38, Mealhada, Loures; vogais:
Maria Assunção de Azevedo Vicente Gomes Baptista, residente com
o anterior, e João Manuel Constantina Duarte, Largo do 1.º de Maio,
7, Fanhões, Loures.

Fiscal único: efectivo, Floriano Tocha, Paulo Chaves & Associa-
do, SROC, L.da, Rua do Almirante Barroso, 58, 4.º, direito, Lisboa;
suplente, Floriano Manuel Moleiro Tocha (revisor oficial de contas),
Rua do Almirante Barroso, 58, 4.º, direito, Lisboa.

Está conforme o original.

18 de Abril de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2009437292
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ZOOK — DESIGN E COMUNICAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 11 966/011019; identificação de pessoa colectiva
n.º 505693453; inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 21/
050412.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato quanto ao n.º 2 do artigo 1.º, artigo 3.º e
alíneas a) e b) do n.º 1 do artigo 8.º, que passaram a ter a seguinte
redacção:

Eliminada a alínea c) do artigo 8.º

ARTIGO 1.º

1 — (Mantém-se.)
2 — A sede social é na Rua de Alcolena, 5, freguesia de Santa Maria

de Belém, concelho de Lisboa.
3 — (Mantém-se.)

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, está integralmente realizado em
dinheiro e corresponde à soma de três quotas: uma no valor nominal
de 100 euros e a outra no valor nominal de 3400 euros, ambas per-
tencentes ao sócio João Paulo Moreira Cardoso Sequeira, e a outra
no valor nominal de 1500 euros, pertencente à sócia Pinto Basto
Comercial, L.da

ARTIGO 8.º

1 — A sociedade obriga-se validamente pela assinatura:
a) De um gerente.
b) De um ou mais mandatários, nos precisos termos do respectivo

mandato.
2 — Nos actos de mero expediente, apenas é necessária a assina-

tura de um gerente ou procurador com poderes para o efeito.

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

Está conforme o original.

15 de Abril de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2009430859

TIANSHI MILLENIUM — COMÉRCIO DE PRODUTOS
BIOLÓGICOS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 12 056/011126; identificação de pessoa colectiva
n.º 505363151; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 34/050411.

Certifico que, com relação à sociedade unipessoal em epígrafe, foi
alterado parcialmente o contrato quanto ao n.º 2 do artigo 1.º, que
passou a ter a seguinte redacção:

1.º

2 — A sociedade tem sede na Avenida do Almirante Reis, 113, escri-
tório 701, 7.º, freguesia de São Jorge de Arroios, concelho de Lisboa.

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

Está conforme o original.

15 de Abril de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2009430484

TUPER — OPERADOR DE TURISMO
ALTERNATIVO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 5649/950131; identificação de pessoa colectiva n.º 502589965;
inscrição n.º 23; número e data da apresentação: 13/050411.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
seguinte designação:

Designação dos órgãos sociais, em 30 de Dezembro de 2004.
Período: triénio de 2005-2007.
Conselho de administração: presidente, João Miguel Gaspar Militão

Carvalho; vogais: Fernando Ferreira Messias e Luís Filipe Pinto de
Oliveira Parro.

Fiscal único: efectivo, Santos Carvalho & Associados, SROC, S. A.,
Campo 24 de Agosto, 129, 7.º, Porto; suplente: António Augusto dos
Santos Carvalho, Campo 24 de Agosto, 129, 7.º, Porto.

Está conforme o original.

15 de Abril de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2009427629

TEIGAL — COMÉRCIO DE CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 60 107/841002; identificação de pessoa colectiva
n.º 501491279; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 19 e inscrição
n.º 23; números e data das apresentações: 28 e 29/050411.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
cessação das funções da gerência de Susana Maria Meneses Quinteiro,
por renúncia, em 11 de Março de 2005, e foi alterado parcialmente
o contrato quanto ao artigo 4.º e n.º 1 do artigo 5.º, que passaram a
ter a seguinte redacção:

Aditado o n.º 3 do artigo 5.º

4.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais no valor
nominal de 2500 euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios,
Sílvia de Brito Barbosa Candeias e Guilherme José da Costa Candeias.

5.º

1 — A gerência da sociedade caberá aos gerentes eleitos em assem-
bleia geral, sócios ou não sócios, com ou sem remuneração, confor-
me aí for deliberado.

2 — (Mantém-se.)
3 — A gerência da sociedade fica a cargo dos sócios, Sílvia de Brito

Barbosa Candeias e Guilherme José da Costa Candeias, já designados.

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

Está conforme o original.

18 de Abril de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2009430530

SOUTH BEACH — SERVIÇOS MÉDICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 14 923/041227; identificação de pessoa colectiva
n.º 507135679; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 36/
050215.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato quanto às alíneas a) e b) do n.º 1 do artigo 5.º,
que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 5.º

1 — O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma das seguintes quotas:

a) Duas quotas dos valores nominais, respectivamente, de 250 eu-
ros e 4500 euros, pertencentes à sócia Lea Dinamene Almeida de Jesus
Linha de Lourdes Martins;

b) Uma no valor nominal de 250 euros, pertencente ao sócio
António Agnelo Lopes de Lourdes Martins.

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

Está conforme o original.

15 de Abril de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2006560069

RIBEIRINHA — EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 2572/821007; identificação de pessoa colectiva n.º 501322892;
inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 30/050412.
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Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
encerramento da liquidação, tendo sido as contas aprovadas em 29 de
Março de 2005.

Está conforme o original.

15 de Abril de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2009441460

UAU 2 — PRODUÇÕES DE ESPECTÁCULOS
INTERNACIONAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 14 715/040917; identificação de pessoa colectiva
n.º 507092554; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 10/050406.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato quanto ao n.º 1 do artigo 1.º, que passou a
ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a denominação UAU 2 — Produções de
Espectáculos Internacionais, L.da, e tem a sua sede na Avenida de
Fontes Pereira de Meio, 30, 7.º, freguesia de São Jorge de Arroios,
Lisboa.

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

Está conforme o original.

12 de Abril de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2009444655

WEBER PORTUGAL — ENGENHARIA
E PROJECTOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 11 807/010827; identificação de pessoa colectiva
n.º 505098768.

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

1 — Averbamento n.º 1 — Apresentações n.os 31 e 33/050413.
Cessação das funções de Fernando José Garcia de Ramos Taborda e

Michael Kungsmann, por renúncia, em 22 de Fevereiro de 2005 e 3 de
Março de 2005.

2 — Apresentação n.º 32/050413.
Designação de administrador, em 28 de Fevereiro de 2005.
Período: até ao final do mandato em curso de 2001-2004.
Paulo Manuel Lourenço Alves, Rua de José da Costa Pedreira, 12,

7.º, frente, Lisboa (presidente).

3 — Apresentação n.º 34/050413.
Designação de administrador, por cooptação, em 9 de Março de

2005.
Maria Teresa Pereira Machado da Graça, Calçada das Lajes, 61-A,

14.º, A, Lisboa.

Está conforme o original.

19 de Abril de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2009431642

SEGURIHIGIENE — SAÚDE NO TRABALHO, S. A.
Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula

n.º 9077/990204; identificação de pessoa colectiva n.º 504518569;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 11/050413.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi aumentado
o capital social de 50 000 euros para 100 000 euros, tendo sido alte-
rado parcialmente o contrato quanto ao artigo 5.º, que passou a ter a
seguinte redacção:

ARTIGO 5.º

Capital social

O capital social, integralmente subscrito e realizado, é de
100 000 euros, representado por 100 000 acções com o valor nomi-
nal de 1 euro cada uma.

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

Está conforme o original.

18 de Abril de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2009235223

TRANSPORTES GAMA, S. A.
Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula

n.º 52 090/780503; identificação de pessoa colectiva
n.º 500756236; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 13; número e data
da apresentação: 4/050415.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
recondução dos órgãos sociais, em 31 de Março de 2004.

Período: triénio de 2004-2006.
Conselho de administração: presidente, Maria Alice Fernandes

Barreiros Gama; vogais: José Carlos Barreiros Gama e Florbela Mar-
tins Feliz Gama.

Fiscal único: efectivo, ESAC — Espírito Santo & Associados, SROC,
S. A.; suplente, António Pedro Valente da Silva Coelho (revisor ofi-
cial de contas).

Está conforme o original.

20 de Abril de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2009332563

TOP TOURS — VIAGENS E TURISMO, S. A.
Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula

n.º 54 362/791026; identificação de pessoa colectiva
n.º 500925712; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 22 e inscrição
n.º 23; números e data das apresentações: 28 e 29/050413.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
cessação das funções da fiscalização de Belarmino Martins, Eugénio
Ferreira & Associados, SROC, L.da, e de Belarmino Gonçalves Martins,
por renúncia, em 7 de Dezembro de 2004, e a seguinte designação:

Designação do fiscal único, em 9 de Dezembro de 2004.
Período: até ao final do mandato em curso (2003-2004).
Efectivo, Pricewaterhousecoopers & Associados, SROC, L.da, Pa-

lácio Sottomayor, Rua de Sousa Martins, 1, 2.º, esquerdo, Lisboa;
suplente, Jorge Manuel Santos Costa, Avenida de Barbosa du Bocage,
107, 3.º, B, Lisboa.

Está conforme o original.

20 de Abril de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2009227336

TOP ATLÂNTICO — VIAGENS E TURISMO, S. A.
Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula

n.º 55 156/800708; identificação de pessoa colectiva
n.º 501061126; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 29 e inscrição
n.º 31; números e data das apresentações: 26 e 27/050413.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
cessação das funções da fiscalização de Belarmino Martins, Eugénio
Ferreira & Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, e
de Belarmino Gonçalves Martins, por renúncia, em 7 de Dezembro
de 2004, e a seguinte designação:

Designação do fiscal único, em 13 de Dezembro de 2004.
Período: até ao final do mandato em curso de 2003-2004.
Efectivo, Pricewaterhousecoopers & Associados, SROC, L.da, Pa-

lácio Sottomayor, Rua de Sousa Martins, 1, 3.º, Lisboa; suplente, Jorge
Manuel Santos Costa (revisor oficial de contas), Avenida de Barbosa
du Bocage, 107, 3.º, B, Lisboa.

Está conforme o original.

20 de Abril de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2009227301

RTGESTE — SERVIÇOS DE GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 8297/980327; identificação de pessoa colectiva n.º 503684856;
inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 22/050412.
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Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi aumentado
o capital social de 400 000$ para 5000 euros e redenominado para
euros, ficando assim alterado parcialmente o contrato quanto aos
artigos 2.º e 4.º, que passaram a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

1 — A sede social é na Rua de César de Oliveira, 14, 8.º, direito,
em Lisboa, na freguesia do Lumiar, concelho de Lisboa.

2 — Pode a sociedade, por simples deliberação da gerência, trans-
ferir, dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes, a sua
sede, bem como abrir ou encerrar sucursais, agências, delegações ou
quaisquer outras formas de representação no território nacional ou
no estrangeiro.

ARTIGO 4.º

O capital social, inteiramente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros e corresponde à soma de duas quotas, uma de valor nominal de
4375 euros, pertencente ao sócio Ricardo Alexandre Sarmento Pe-
reira da Silva, e outra do valor nominal de 625 euros, pertencente ao
sócio Henrique Carlos Sarmento Pereira da Silva.

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

Está conforme o original.

18 de Abril de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2009430867

TONG AH — COMÉRCIO INTERNACIONAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 7849/971017; identificação de pessoa colectiva n.º 503976792;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 10/050413.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
dissolução e encerramento da liquidação, tendo sido as contas apro-
vadas em 7 de Março de 2005.

Está conforme o original.

18 de Abril de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2009431049

TERRAQUINTA — GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO
DE PATRIMÓNIO IMOBILIÁRIO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 11 120/010116; identificação de pessoa colectiva
n.º 505184397; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 18/050413.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
recondução do administrador único, em 29 de Março de 2004.

Período: quadriénio de 2004-2007.
Armando José Nunes dos Santos Garcia, divorciado, Rua de

Bernardim Ribeiro, lote 42, em Lisboa.

Está conforme o original.

19 de Abril de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2009430980

STRESS LESS — ORGANIZAÇÃO E PROMOÇÃO
DE EVENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 10 510/000704; identificação de pessoa colectiva
n.º 504916963; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 6;
números e data das apresentações: 19 e 20/050415.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
cessação das funções da gerência de Rodrigo de Herédia Carvalho
Araújo, por renúncia, em 17 de Março de 2005, e a seguinte designa-
ção:

Designação de gerente, em 17 de Março de 2005.
Vasco Hipólito Corrêa de Barros Vaz Raposo.

Está conforme o original.

20 de Abril de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2008439445

OZ — DIAGNÓSTICO, LEVANTAMENTO E CONTROLO
DE QUALIDADE EM ESTRUTURAS E FUNDAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 68 966/880713; identificação de pessoa colectiva
n.º 502027258; inscrição n.º 15; número e data da apresentação:
8/050414.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato quanto ao artigo 2.º, que passou a ter a se-
guinte redacção:

ARTIGO 2.º

1 — A sociedade tem por objecto o diagnóstico, levantamento e
controlo de qualidade em estruturas e fundações, fabricação, aluguer e
comércio de aparelhos para o mesmo fim, gestão de qualidade em
empreendimentos de construção, formação e gestão de recursos hu-
manos.

2 — A sociedade poderá, livremente, adquirir participações em
sociedades com objecto diferente do seu, em sociedades reguladas por
leis especiais e em agrupamentos complementares de empresas.

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

Está conforme o original.

20 de Abril de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2009431456

TRABALHOS EM PRUMO, SOCIEDADE
DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 12 593/020618; identificação de pessoa colectiva
n.º 506176533; data da entrada: 20050414.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2004 e ficaram depositados na pasta respectiva
os documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2005,
até 30 de Março de 2005.

Pela inscrição n.º 2 — apresentação n.º 11/050414 — com rela-
ção à sociedade em epígrafe, foi registada a dissolução e encerramen-
to da liquidação, tendo sido as contas aprovadas em 16 de Março de
2005.

Está conforme o original.

19 de Abril de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2004832452

TRUFAS DE CHAMPANHE — ORGANIZAÇÃO
DE EVENTOS E BANQUETES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 10 225/000320; identificação de pessoa colectiva
n.º 504836455; inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 22/
050411.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
seguinte designação:

Designação do secretário, em 12 de Março de 2003.
Efectivo, Sofia de Almeida Ribeiro, Avenida da Liberdade, 180-A,

9.º, Lisboa; suplente, Catarina Ventura, residente na morada anterior.

Pela inscrição n.º 5 — apresentação n.º 23/050411 — com rela-
ção à sociedade em epígrafe, foi registada a dissolução e encerramen-
to da liquidação, tendo sido as contas aprovadas em 23 de Janeiro de
2005.

Está conforme o original.

19 de Abril de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2009444817

TURBOGÁS — PRODUTORA ENERGÉTICA, S. A.
Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula

n.º 5489/941125; identificação de pessoa colectiva n.º 503310026;
inscrição n.º 38; número e data da apresentação: 23/050413.
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Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
seguinte designação:

Designação dos órgãos sociais, em 16 de Março de 2005.
Período: ano de 2005.
Conselho de administração: presidente, Paulo Jorge Tavares Almi-

rante, Rua de António Prior do Crato, 41, 2D, Abrantes; vogais:
Richard Snow, Praceta do Jornal O Tripeiro, habitação 17.5, Porto;
Simon Pinnell, 5 Voller Drive, Tilehurst, Reading, Berkshire,
RG31 4SE, Reino Unido; Gareth Neil Griffiths, 40 The Avenue, St.
Margarets, Middlesex, TW 11RY, Reino Unido; António Manuel
Barreto Pita de Abreu, Rua de Campolide, 351, edifício III, 19.º, di-
reito, Lisboa; Emílio José Pereira Rosa, Rua de Afonso de Albuquer-
que, 1-B, São Pedro do Estoril, e Jorge Manuel Ribeirinho Soares
Machado, Praceta de 25 de Abril, 162, 6.º, esquerdo, Vila Nova de
Gaia.

Fiscal único: efectivo, Pricewaterhousecoopers & Associados,
SROC, L.da, Palácio Sotto Mayor, Rua de Sousa Martins, 1, 3.º, Lis-
boa; suplente, Jorge Manuel Henriques Bernardo (revisor oficial de
contas), Quinta do Património, lote 27, 12.º, B, Sacavém.

Está conforme o original.

18 de Abril de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2009431200

OMMH — OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO
DE CENTRAIS DE ENERGIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 14 856/041129; identificação de pessoa colectiva
n.º 507073959; inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 10/
050414.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
para sociedade unipessoal, passando a reger-se pelo seguinte con-
trato:

SECÇÃO I

Denominação social, sede, duração e objecto

ARTIGO 1.º

Denominação e tipo

1 — A sociedade é uma sociedade comercial unipessoal por
quotas.

2 — A sociedade adopta a denominação social OMMH — Opera-
ção e Manutenção de Centrais de Energia, Sociedade Unipessoal, L.da

ARTIGO 2.º

Duração

A sociedade durará por tempo indeterminado.

ARTIGO 3.º

Sede

1 — A sociedade tem a sua sede social na Calçada do Marquês de
Abrantes, 45, 2.º, esquerdo, freguesia de Santos-o-Velho, concelho de
Lisboa.

ARTIGO 4.º

Objecto

A sociedade tem por objecto a:
a) Operação, manutenção e desenvolvimento de centrais de ener-

gia renováveis;
b) Aquisição e alienação de participações sociais noutras socieda-

des, ainda que com um objecto social distinto.

SECÇÃO II

Capital

ARTIGO 5.º

Capital social

O capital social da sociedade é de 5000 euros, o qual se encontra
integralmente subscrito e realizado em dinheiro, e é representado por

uma quota de igual valor nominal pertencente à sócia Renewable Power
International Holdings, S. A.

ARTIGO 6.º

Prestações suplementares de capital

A sociedade pode exigir à sócia prestações suplementares de capi-
tal até ao limite total de 50 000 euros, nos termos e condições que
forem deliberadas em assembleia geral.

SECÇÃO III

Deliberações da sócia e gestão da sociedade

ARTIGO 7.º

Assembleias gerais

1 — As assembleias gerais serão convocadas por qualquer um dos
gerentes ou a requerimento da sócia.

2 — Com excepção dos casos em que a lei estabeleça processo ou
prazo diferentes, as assembleias gerais serão convocadas por carta
registada expedida com a antecedência mínima de 15 dias.

3 — A sócia pode fazer-se representar nas assembleias gerais atra-
vés de procuradores. A representação far-se-á por carta dirigida ao
presidente da assembleia geral.

ARTIGO 8.º

Deliberações da sócia

1 — Sem prejuízo daquelas previstas por lei, dependem de delibera-
ção da sócia os seguintes actos:

a) A chamada e a restituição de prestações suplementares;
b) A aquisição, a alienação e a oneração de quotas e o consenti-

mento para a divisão ou cessão de quotas;
c) A destituição de gerentes e de membros do órgão de fiscali-

zação;
d) A aprovação do relatório de gestão e das contas do exercício, a

atribuição de lucros e o tratamento dos prejuízos;
e) A exoneração de responsabilidade dos gerentes e ou membros do

órgão de fiscalização;
f) A proposição de acções pela sociedade contra gerentes, sócios

ou membros do órgão de fiscalização, e, bem assim, a desistência e
transacção nessas acções;

g) Qualquer alteração ao contrato de sociedade, incluindo o aumento
ou redução do capital social;

h) A fusão, cisão, transformação e dissolução da sociedade e o re-
gresso da sociedade dissolvida à actividade;

i) A designação de gerentes, bem como a determinação da sua re-
muneração;

j) A designação de membros do órgão de fiscalização, bem como a
determinação da sua remuneração, se for esse o caso;

k) Aquisição, venda ou oneração dos bens imóveis da sociedade,
bem como a aquisição, venda, oneração ou cessão de exploração da
actividade da sociedade;

l) Subscrição ou aquisição, venda ou oneração de participações so-
ciais em outras sociedades;

m) A emissão de obrigações pela sociedade.

ARTIGO 9.º

Gerência

1 — A gerência da sociedade será exercida por dois ou mais geren-
tes, até um máximo de cinco, escolhidos pela sócia única em assem-
bleia geral.

2 — Os gerentes têm competência para gerir e representar a so-
ciedade, e a sua remuneração, a existir, será determinada em assem-
bleia geral.

3 — Os gerentes são nomeados por um período de um ano.
4 — A sociedade é legalmente vinculada:
a) Pelas assinaturas de dois gerentes;
b) Pela assinatura de um gerente e de um procurador, nos termos

dos poderes que lhe foram conferidos.
5 — Os gerentes não vinculam a sociedade em liberalidades ou na

prestação de garantias reais ou pessoais que não sejam conexas ao
objecto da sociedade.

6 — Os gerentes podem nomear mandatários ou procuradores da
sociedade para a prática de determinados actos ou categorias de ac-
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tos. Acresce que, no caso de gerência plural, os gerentes podem dele-
gar nalgum ou nalguns deles determinadas competências.

ARTIGO 10.º

Fiscalização

A sociedade terá um fiscal único, e um suplente, que devem ser
revisores oficiais de contas ou sociedade de revisores oficiais de con-
tas, os quais não podem ser sócios, a serem eleitos pela assembleia
geral por um período de um ano, reelegíveis ou não.

SECÇÃO IV

Disposições finais e transitórias

ARTIGO 11.º

Obrigações

A sociedade pode emitir obrigações e títulos de dívida de qualquer
tipo previsto por lei, nos termos de deliberação adoptada pela sócia.

ARTIGO 12.º

Lucros

Os lucros serão distribuídos em conformidade com decisão da sócia
em assembleia geral.

ARTIGO 13.º

Dissolução

A sociedade será dissolvida em caso de falência, ou dissolução ou
falência da sócia, excepto se o contrário for decidido pela sócia.

ARTIGO 14.º

Negócios entre a sociedade e a sócia única

A sócia e a sociedade podem celebrar entre si quaisquer negócios
jurídicos que sirvam a prossecução do objecto da sociedade.

ARTIGO 15.º

Exercício anual

O exercício anual da sociedade é o correspondente ao ano civil.

Está conforme o original.

19 de Abril de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2009441524

SHOWTUR — ACTIVIDADES HOTELEIRAS
E PRODUÇÃO DE ESPECTÁCULOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 9398; identificação de pessoa colectiva n.º 504511939; entra-
da: 1397; data: 050426.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2003.

Está conforme o original.

26 de Abril de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Isabel Rocha
Correia Rico Alves. 2009439139

RUÍDO — FABRICO, ALUGUER E TRANSPORTE DE MA-
TERIAL ELECTRÓNICO E PRODUÇÃO DE ESPECTÁ-
CULOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 6787; identificação de pessoa colectiva n.º 503664863; entra-
da: 1398; data: 050426.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2003.

Está conforme o original.

26 de Abril de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Isabel Rocha
Correia Rico Alves. 2009439147

WHATEVER — SOCIEDADE GESTORA
DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 10 168; identificação de pessoa colectiva n.º 504833840; en-
trada: 1408; data: 050426.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

26 de Abril de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Isabel Rocha
Correia Rico Alves. 2009439325

TABACARIA E PAPELARIA SIDNEY, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 37 008; identificação de pessoa colectiva n.º 500453764; en-
trada: 1395; data: 050422.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

22 de Abril de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Isabel Rocha
Correia Rico Alves. 2009439090

RNTRANS — ACTIVIDADES TRANSITÁRIAS, S. A.
Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula

n.º 447; identificação de pessoa colectiva n.º 501522034; entrada:
1388; data: 050422.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

22 de Abril de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Isabel Rocha
Correia Rico Alves. 2009438990

OBJECT BASED MANAGEMENT, CONSULTORIA
E GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 15 185/050406; identificação de pessoa colectiva n.º 507264762;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/050406.

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

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Object Based Management, Con-
sultoria e Gestão, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Avenida de Helen Keller, 19,
5.º, esquerdo, freguesia da Ajuda, concelho de Lisboa.

3 — Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo ain-
da 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 prestação de serviços de con-
sultoria na área da gestão. Serviços de contabilidade. Produção e co-
mercialização de produtos agrícolas. Gestão, administração e arrenda-
mento de bens imóveis. Compra e venda de bens imóveis e a revenda
dos adquiridos para o mesmo fim.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor
nominal de 2500 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.
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2 — Para vincular a sociedade é suficiente a intervenção de um
gerente.

3 — Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.

ARTIGO 5.º

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

São seus sócios, Nuno Artur de Sieuve Gonzaga Ferreira e Maria da
Conceição Simeão Loureiro Lufinha Gonzaga Ferreira.

Está conforme o original.

18 de Abril de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2009459962

RIO SERENO — ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 10 567/000724; identificação de pessoa colectiva
n.º 504875604; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 4/
050412.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
dissolução e encerramento da liquidação, tendo sido as contas apro-
vadas em 11 de Junho de 2004.

Está conforme o original.

19 de Abril de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2009430832

RETOMA — CAFÉ/BAR, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 15 218/050414; identificação de pessoa colectiva
n.º 507243307; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/
050414.

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

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Retoma — Café/Bar, Unipes-
soal, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua de Hermano Neves, 18,
letra A, fracção C, loja 3, 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, podendo a
mesma criar ou encerrar sucursais, filiais, agências ou outras formas
locais de representação no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto actividades hoteleiras, designadamente
bar, cafetaria, pastelaria e restauração e exploração de jogos.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 15 000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal,
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 socie-
dades, mesmo com objecto diferente do seu, e em sociedades regu-

ladas por leis especiais ou em agrupamentos complementares de
empresas.

É seu sócio, Paulo João Ferreira e Costa.

Está conforme o original.

19 de Abril de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2009440765

VMJF — ARTES GRÁFICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 15 217/050414; identificação de pessoa colectiva
n.º 507290348; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
050414.

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

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma VMJF — Artes Gráficas, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua de Rodrigues Faria, 103,
freguesia de Alcântara, concelho de Lisboa.

3 — Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo ain-
da 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 comércio e indústria de artes
gráficas e publicidade, marketing, criação e comunicação.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor
nominal de 2500 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 — 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.

São seus sócios, José Filomeno Cordeiro Baião de Morais e Valen-
tim Gonçalves Morais.

Está conforme o original.

19 de Abril de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2009440757

OMLURA — PAPELARIA, TABACARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 15 192/050407; identificação de pessoa colectiva
n.º 507306112; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
050407.

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

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma OMLURA — Papelaria, Tabaca-
ria, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua de Garcia de Orta, 71-C,
loja 11, freguesia de Santos-o-Velho, concelho de Lisboa.

3 — Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e serem cria-
das e encerradas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de
representação no território nacional ou no estrangeiro.
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ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em comércio de artigos de papela-
ria, tabacaria, brindes e guloseimas.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais no valor
nominal de 2500 euros cada, tituladas uma por cada sócia.

ARTIGO 4.º

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

2 — Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contratos
é necessário a intervenção de dois gerentes.

ARTIGO 5.º

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

São suas sócias, Lúcia Maria Costa Motaco e Luísa Raquel Grave
Chartier Martins.

Gerentes designadas em 5 de Abril de 2005: as sócias.

Está conforme o original.

18 de Abril de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2009459970

WPC, WORLD PRESS CARTOON — ORGANIZAÇÃO
DE EVENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 15 209/050413; identificação de pessoa colectiva
n.º 507248872; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
050413.

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

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma WPC, World Press Cartoon —
Organização de Eventos, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Avenida de Ressano Garcia, 36,
1.º, direito, freguesia de São Sebastião da Pedreira, concelho de Lis-
boa.

3 — Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo ain-
da 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 organização de eventos, edição
de publicações periódicas e não periódicas, formação na área da co-
municação.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde à soma de três quotas, duas iguais do
valor nominal de 2000 euros cada uma e uma de cada um dos sócios,
António Moreira Antunes e Rui Benigno Barbosa Paulo da Cruz, e
uma do valor nominal de 1000 euros, pertencente ao sócio José Pe-
dro Pereira da Silva.

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 necessária a intervenção de dois
gerentes.

3 — Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socie-
dades, mesmo com objecto diferente do seu, em sociedades regula-
das por leis especiais ou em agrupamentos complementares de em-
presas.

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

19 de Abril de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2009440714

OCELIMS — SERVIÇOS COMERCIAIS
NA ÁREA DA CONSTRUÇÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 15 196/050408; identificação de pessoa colectiva
n.º 507203046; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
050408.

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

CAPÍTULO I

ARTIGO 1.º

Firma, duração e sede

1 — A sociedade adopta a firma OCELIMS — Serviços Comer-
ciais na Área da Construção, S. A., e rege-se pelo presente contrato
de sociedade e pela legislação aplicável às sociedades anónimas.

2 — A sociedade durará por tempo indeterminado.
3 — A sociedade tem a sua sede em Lisboa, na Rua de Filipe

Folque, 46, 3.º, freguesia de São Sebastião da Pedreira, concelho
de Lisboa.

4 — O conselho de administração, por deliberação, ou o adminis-
trador único, poderão transferir a sede social para qualquer outro lo-
cal dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como
criar, transferir ou encerrar sucursais, agências, delegações ou quais-
quer outras formas de representação social em território nacional ou
no estrangeiro, onde e quando entenderem conveniente.

ARTIGO 2.º

Objecto

O objecto social consiste em serviços comerciais e comércio por
grosso de produtos e matérias-primas para a indústria e construção.

ARTIGO 3.º

Capital social, acções e obrigações

1 — O capital social, integralmente subscrito e realizado em di-
nheiro, é de 50 000 euros e encontra-se representado por 10 000 ac-
ções do valor nominal de 5 euros cada uma.

2 — As acções serão nominativas ou ao portador, reciprocamente
convertíveis nos termos legais, excepto acções não integralmente
liberadas que, enquanto tal, serão nominativas.

3 — Haverá títulos representativos de 1, 5, 10, 50, 100, 500 e
1000 acções.

4 — A sociedade poderá adquirir acções próprias e efectuar sobre
elas as operações mais convenientes para o interesse social e que forem
permitidas por lei, assim figurando no balanço.

5 — A sociedade poderá, nos termos da lei, emitir acções prefe-
renciais sem voto, acções remíveis, ou de outra categoria especial.

ARTIGO 4.º

Acções preferenciais sem voto

1 — Sob proposta do conselho de administração ou do adminis-
trador único, a assembleia geral da sociedade pode, nos termos da
legislação aplicável, autorizar a sociedade a emitir acções preferen-
ciais sem voto e, bem assim, acções remíveis, com ou sem voto,
definindo a forma de determinação do respectivo dividendo priori-
tário.

2 — As acções preferenciais sem voto podem, na sua emissão,
ficar sujeitas à remissão na data que for deliberada pela assembleia
geral.

3 — As acções remíveis sê-lo-ão pelo valor nominal ou com o
prémio que venha a ser fixado pela assembleia geral.
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ARTIGO 5.º

Transmissão de acções

1 — A transmissão de acções nominativas ficará subordinada ao
consentimento prévio da sociedade a prestar por deliberação da as-
sembleia geral de accionistas.

2 — As acções ao portador serão livremente transmissíveis.

ARTIGO 6.º

Emissão de obrigações e outros títulos de dívida

1 — A sociedade poderá, por deliberação do conselho de adminis-
tração ou do administrador único, e com observância das normas le-
gais aplicáveis, precedida de parecer prévio do conselho fiscal ou do
fiscal único, emitir qualquer título de dívida legalmente permitido,
nomeadamente obrigações.

2 — Por deliberação do conselho de administração ou do adminis-
trador único, a sociedade poderá adquirir obrigações próprias e efec-
tuar sobre elas as operações que julgue necessárias.

3 — No momento da deliberação da emissão de obrigações, o con-
selho de administração ou o administrador único fixará o juro atri-
buível.

CAPÍTULO II

ARTIGO 7.º

Órgãos sociais

Os órgãos sociais são a assembleia geral, o conselho de administra-
ção e o fiscal único.

ARTIGO 8.º

Assembleia geral

1 — A assembleia geral, ordinária ou extraordinária, é constituída
por todos os accionistas com direito a voto.

2 — Os accionistas titulares de acções preferenciais sem voto e os
obrigacionistas não poderão participar nas assembleias gerais.

3 — A assembleia geral regularmente constituída representa a uni-
versalidade dos accionistas, sendo as suas deliberações vinculativas para
todos eles, quando tomadas nos termos da lei e dos presentes estatu-
tos.

4 — Para que a assembleia geral possa deliberar em primeira con-
vocação e sobre qualquer matéria, devem estar presentes ou represen-
tados accionistas que detenham, pelo menos, acções correspondentes
a metade do capital social.

5 — Em segunda convocação a assembleia geral pode validamente
deliberar seja qual for o número de accionistas presentes ou represen-
tados e o capital por eles representado.

6 — A cada grupo de 100 acções corresponde um voto, tendo os
accionistas tantos votos quantos os correspondentes à parte inteira
que resultar da divisão por 100 do número total de acções que pos-
suam.

7 — Quando o accionista seja pessoa singular poderá fazer-se re-
presentar, nos termos da lei, por simples carta dirigida ao presidente
da mesa da assembleia geral, ou por procuração.

8 — Quando o accionista seja pessoa colectiva será representada
por um membro da sua administração ou direcção ou por qualquer
outra pessoa que venham a indicar.

9 — Têm direito a estar presentes na assembleia geral o accionista
ou accionistas que, pelo menos, tenham direito a um voto.

10 — A prova da qualidade de accionista deverá ser efectuada nos
termos da lei.

ARTIGO 9.º

Competência

1 — Para além da competência que lhe é atribuída pela lei e pelos
presentes estatutos, compete à assembleia geral:

a) Eleger a respectiva mesa, que será composta por um presidente
e um secretário, eleitos de entre os accionistas ou de outras pessoas,
por um período de quatro anos, podendo ser reeleitos;

b) Fixar o número de membros do conselho de administração, bem
como a sua remuneração ou não, e proceder à sua eleição, incluindo
o presidente e os vogais, ou designar o administrador único;

c) Fixar o número de membros do conselho fiscal, ou o fiscal úni-
co, e proceder à sua eleição ou designação, incluindo o presidente e
os vogais;

d) Pronunciar-se sobre qualquer assunto que lhe seja submetido pelo
conselho de administração ou pelo administrador único, ou pelo con-
selho fiscal ou pelo fiscal único.

ARTIGO 10.º

Convocação da assembleia geral

A assembleia geral de accionistas é convocada nos termos e com a
antecedência mínima prevista na lei.

a) Na falta ou não comparência dos membros eleitos da mesa da
assembleia geral, servirá de presidente o presidente do conselho fiscal
ou o fiscal único e de secretário um accionista presente escolhido por
aquele.

b) Na falta ou não comparência do presidente do conselho fiscal,
ou do fiscal único, presidirá à mesa da assembleia geral o accionista
que possua o maior número de acções e, em caso de igualdade, o ac-
cionista mais antigo ou o mais idoso.

ARTIGO 11.º

Conselho de administração

1 — A gestão e a administração da sociedade competem ao conse-
lho de administração, composto por três ou cinco membros de entre
accionistas ou terceiros, e serão eleitos por um período de quatro anos,
ou ao administrador único eleito pelo mesmo período, os quais pode-
rão ser reeleitos.

2 — Ao conselho de administração ou ao administrador único com-
petem os mais amplos poderes permitidos por lei e pelos estatutos
para dirigir e representar a sociedade.

3 — Sem prejuízo da competência originária do conselho de admi-
nistração para tomar decisões e resoluções sobre quaisquer matérias
de gestão corrente, pode o conselho, por deliberação, delegar num
administrador a gestão corrente da sociedade.

4 — O conselho de administração ou o administrador único podem
constituir mandatários ou procuradores, nos termos da lei.

ARTIGO 12.º

Reuniões e deliberações do conselho de administração

1 — O conselho de administração reúne sempre que seja convoca-
do pelo seu presidente, sendo as suas deliberações tomadas por maio-
ria simples dos votos dos seus membros.

2 — O presidente do conselho de administração tem voto de qua-
lidade.

ARTIGO 13.º

Vinculação da sociedade

1 — A sociedade obriga-se pela assinatura do administrador único
ou, tratando-se de conselho de administração, pela assinatura do pre-
sidente do conselho de administração ou pela assinatura conjunta de
dois administradores.

2 — O conselho de administração poderá constituir um adminis-
trador-delegado para a gestão corrente da sociedade, ou um procura-
dor, ficando a sociedade vinculada pela sua assinatura em todos os
seus actos e contratos nos termos dessa delegação.

ARTIGO 14.º

Fiscal único

1 — A fiscalização dos negócios sociais competirá ao fiscal único
que, neste caso, terá um suplente.

2 — O fiscal único, bem como o suplente, serão eleitos pela as-
sembleia geral pelo período de quatro anos, podendo ser reeleitos.

3 — Ao fiscal único e ao suplente competem os poderes e deveres
fixados na lei.

ARTIGO 15.º

Aplicação de resultados

Os lucros líquidos da sociedade apurados em cada exercício, depois
de deduzidos das reservas legais ou das reservas livres, terão a aplica-
ção que a assembleia geral deliberar.

ARTIGO 16.º

Remissões

A tudo o que se encontrar omisso nos presentes estatutos regula-
rão as disposições legais respectivas.

Designação dos órgãos sociais, em 11 de Fevereiro de 2005.
Período: quadriénio de 2005-2008.
Conselho de administração: administrador único, Júlio Bento Pires

de Figueiredo, Rua do General Padrel, 14, Agualva, Sintra.
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Fiscal único: efectivo, Coiteiro & Fortunato, Sociedade de Reviso-
res Oficiais de Contas, Edifício Chafariz, rés-do-chão, loja C, Santana,
Sesimbra; suplente, António Manuel Correia de Sousa Fortunato, Rua
da Barrosa, 32, Montijo (revisor oficial de contas).

Está conforme o original.

18 de Abril de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2009459989

R. S. C. — COMÉRCIO DE CALÇADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 15 200/050411; identificação de pessoa colectiva
n.º 507297040; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
050411.

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

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma R. S. C. — Comércio de Cal-
çado, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua de Luís Augusto Palmeirim,
16-A, freguesia de São João de Brito, concelho de Lisboa.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em importação e exportação, re-
presentação e comércio a retalho de calçado, malas, artigos de via-
gem, artigos em pele, acessórios de moda e vestuário.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social é de 30 000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de três quotas iguais do
valor nominal de 10 000 euros cada uma e uma de cada sócio.

2 — Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 250 000 euros.

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

ARTIGO 4.º

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

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

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

4 — Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

São seus sócios, António de Jesus Gonçalves Rodrigues, Fernando
Jorge de Oliveira Cordeiro e Joaquim José Vilas Sande.

Está conforme o original.

18 de Abril de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2009430174

RAUL BARRIOS — PRÓTESES DENTÁRIAS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 15 205/050412; identificação de pessoa colectiva
n.º 507271262; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
050412.

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

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Raul Barrios — Próteses Dentárias,
Unipessoal, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua dos Correeiros, 79, 1.º,
freguesia de São Nicolau, concelho de Lisboa.

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 formas locais
de representação no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto laboratório de próteses dentárias.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 5000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal,
pertencente ao sócio único.

ARTIGO 4.º

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

É seu sócio, Raul Valdes Barrios.
Gerente designado, em 8 de Abril de 2005: o sócio.

Está conforme o original.

18 de Abril de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2009430492
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LISBOA — 4.A SECÇÃO

POP — COMUNICAÇÃO E GESTÃO DE SUPORTES
PUBLICITÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 14 124; identificação de pessoa colectiva n.º 507283775; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 2/050404.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe entre Diogo
Coelho Dias Coutinho, número de identificação fiscal 105742236,
natural da freguesia de Alvalade, concelho de Lisboa, casado com
Mariana Loureiro Lufinha da Mota Capitão Dias Coutinho no regime
da separação de bens, residente na Rua de São Lázaro, 241, 3.º, em
Lisboa, titular do bilhete de identidade n.º 9522048, de 5 de Janeiro
de 2005, emitido em Lisboa nos Serviços de Identificação Civil, e
João Carlos dos Santos Dias Madeira, número de identificação fiscal
207842485, solteiro, maior, natural da freguesia do Estoril, concelho
de Cascais, residente na Rua de 9 de Abril, 106, 2.º, em São Pedro do
Estoril, Estoril, Cascais, titular do bilhete de identidade n.º 10063810,
de 21 de Março de 2005, emitido em Lisboa nos Serviços de Identi-
ficação Civil, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma POP — Comunicação e Gestão de
Suportes Publicitários, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede no Largo de Vitorino Damásio, 3-C,
armazém 7, freguesia de Santos-o-Velho, concelho de Lisboa.

3 — Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo ain-
da 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 gestão de suportes publicitá-
rios. Prestação de serviços na área da comunicação.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais, do valor
nominal de 2500 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 necessária a intervenção de dois
gerentes.

3 — Ficam desde já nomeados gerentes, os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

22 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Graça Bicho
Martins. 2009327675

MARCELA SOUSA ROSA — DESENVOLVIMENTO
DE IMAGEM, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 14 123; identificação de pessoa colectiva n.º 507239903; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 1/050404.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, por Marcela
Sousa de Brito Rosa, número de identificação fiscal 194743080, na-

tural de Faro, freguesia da Sé, concelho de Faro, divorciada, residente
na Rua de Olivério Serpa, lote 1, 4.º, B, em Lisboa, portadora do bi-
lhete de identidade n.º 9087013, de 30 de Outubro de 2002, emitido
pelos Serviços de Identificação Civil de Faro, que se rege pelo seguin-
te contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Marcela Sousa Rosa — Desenvol-
vimento de Imagem, Unipessoal, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua de Filipe Folque, 24-B,
rés-do-chão, freguesia de São Sebastião da Pedreira, 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

O objecto da sociedade consiste em consultoria e desenvolvimento
de imagem, design e elaboração e coordenação de projectos de arqui-
tectura de interiores. Comércio, importação, exportação e represen-
tação de artigos de pronto-a-vestir, calçado, acessórios, tecidos e ar-
tigos para o lar e de decoração.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 60 000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal,
pertencente à sócia única.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência e a representação da sociedade pertencem aos
gerentes, com ou sem remuneração, conforme o sócio 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.

Disposição transitória

1 — Fica desde já nomeada gerente a sócia.

Está conforme o original.

22 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Graça Bicho
Martins. 2009327519

MY WORK, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE LIMPEZAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 14 049; identificação de pessoa colectiva n.º 507239210; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 46/050308.

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

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a forma de sociedade anónima e a denomina-
ção My Work, Prestação de Serviços de Limpezas, S. A.

ARTIGO 2.º

1 — A sociedade tem a sua sede na Rua de Latino Coelho, 12, 1.º,
em Lisboa, freguesia de São Sebastião da Pedreira.

2 — O conselho de administração poderá transferir a sede social
dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes e, ainda, criar
sucursais, agências, delegações ou outras formas locais de representa-
ção no território português.

ARTIGO 3.º

1 — A sociedade tem por objecto a prestação e serviços e limpeza
no sector da hotelaria e particulares.
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2 — A sociedade poderá adquirir participações em sociedades regu-
ladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de em-
presas, bem como adquirir participações em quaisquer outras socieda-
des, ainda que com objectos diferentes do seu.

CAPÍTULO II

Capital social e acções

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado, é de 50 000 eu-
ros, representado por 2500 acções, cada uma no valor nominal de
20 euros.

ARTIGO 5.º

1 — As acções serão representadas por títulos de 1, 5, 10, 50, 100,
500, 1000 ou mais acções, que levarão a assinatura de dois adminis-
tradores, podendo ambas ser por chancela.

2 — Os accionistas interessados podem obter a divisão ou concen-
tração dos títulos, satisfazendo os encargos que daí resultarem.

3 — O conselho de administração fica desde já autorizado a, quan-
do julgar conveniente e obtido o parecer favorável do órgão de fisca-
lização, elevar o capital social por entradas em dinheiro, por uma ou
mais vezes, até à importância de 100 000 euros.

4 — Poderão ser emitidas acções preferenciais sem voto.

ARTIGO 6.º

1 — As acções são todas nominativas podendo ser convertidas, a
pedido dos accionistas, em acções ao portador, e reciprocamente,
devendo o accionista que solicitar a conversão satisfazer os encargos
correspondentes.

2 — As acções serão obrigatoriamente nominativas enquanto não
estiverem integralmente liberadas.

3 — É necessário o consentimento da sociedade para a transferên-
cia de acções nominativas a não accionistas.

a) A intenção de transferir acções é comunicado por escrito ao
conselho de administração, devendo ser claramente indicado o nome
de quem irá adquiri-las, o preço e todas as outras condições do negó-
cio;

b) A sociedade deverá pronunciar-se sobre o pedido de consenti-
mento num prazo não superior a 60 dias, findo o qual a transmissão
se torna livre;

c) Em caso de recusa lícita por parte da sociedade, esta deverá fazer
adquirir as acções por outra pessoa nas condições de preço e paga-
mento do negócio para que for solicitado o consentimento, salvo no
caso de transmissão a título gratuito ou provando a sociedade ter havido
simulação do preço, casos em que a aquisição se fará pelo valor real,
determinado nos termos previstos no artigo 105.º, n.º 2, do Código
das Sociedades Comerciais.

CAPÍTULO III

Órgãos sociais

SECÇÃO I

Disposições comuns

ARTIGO 7.º

São órgãos sociais:
a) A assembleia geral;
b) O conselho de administração;
c) O conselho fiscal ou o fiscal único.

SECÇÃO II

Assembleia geral

ARTIGO 8.º

1 — Só podem fazer parte da assembleia geral os accionistas que
tiverem as acções averbadas em seu nome, no livro de registo de acções

da sociedade, até cinco dias da data marcada para a reunião, ou façam
prova, com a mesma antecedência, de que as têm depositadas em seu
nome numa instituição de crédito.

2 — Para os efeitos do disposto no número anterior, as acções
deverão manter-se registadas ou depositadas em nome do accio-
nista pelo menos até ao encerramento da reunião da assembleia
geral.

3 — A cada grupo de 50 acções corresponde um voto.
4 — Para poderem exercer o direito de voto, os accionistas titula-

res de menos de 50 acções deverão agrupar-se de forma a completar
o mínimo de acções exigido, desde que se façam representar por um
só deles.

5 — As representações previstas nos números anteriores serão
comunicadas ao presidente da mesa da assembleia geral, por carta,
com a assinatura reconhecida notarialmente ou autenticada pela so-
ciedade, entregue na sede social até cinco dias antes da data designada
para a reunião da assembleia.

ARTIGO 9.º

A mesa da assembleia geral será composta por um presidente e um
secretário, eleitos pela assembleia geral por períodos de três anos e
que podem não ser accionistas.

ARTIGO 10.º

A convocação da assembleia geral incumbe ao presidente da mesa
ou aos seus substitutos.

ARTIGO 11.º

As deliberações da assembleia geral sobre a alteração do contrato
de sociedade, aumento de capital, fusão, cisão, transformação, disso-
lução da sociedade ou outros assuntos sobre os quais a lei exija maio-
ria qualificada, sem a especificar, devem ser aprovadas por dois ter-
ços dos votos emitidos, quando a assembleia reúna em primeira
convocação.

SECÇÃO III

Conselho de administração

ARTIGO 12.º

1 — O conselho de administração é composto por três ou cinco
membros, eleitos pela assembleia geral, por períodos de três anos.

2 — É permitida a reeleição por uma ou mais vezes.
3 — A assembleia geral, ao eleger o conselho de administração,

designa o respectivo presidente.
4 — Os administradores ficam dispensados de prestar caução pelo

exercício do cargo.
ARTIGO 13.º

Os administradores poderão ser ou não remunerados, conforme
deliberação da assembleia geral.

ARTIGO 14.º

O conselho de administração pode delegar num administrador-
-delegado a gestão corrente da sociedade.

ARTIGO 15.º

A sociedade fica obrigada pela assinatura de:
a) Dois administradores;
b) Do administrador-delegado, nos negócios celebrados dentro dos

limites da delegação do conselho.

SECÇÃO IV

Fiscalização dos negócios sociais

ARTIGO 16.º

1 — A fiscalização dos negócios sociais compete a um fiscal único
e a um suplente, que deverão ser revisores oficiais de contas ou socie-
dades de revisores oficiais de contas; ou a um conselho fiscal, com-
posto por três membros efectivos e um suplente eleitos em assem-
bleia geral, por períodos de três anos.

2 — No caso de existir um conselho fiscal um dos seus membros
efectivos e um suplente têm de ser revisores oficiais de contas ou
sociedades de revisores oficiais de contas e não podem ser accionis-
tas. À assembleia geral competirá designar o presidente do conselho
fiscal.
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CAPÍTULO IV

Balanço e aplicação de resultados

ARTIGO 17.º

Efectuando o balanço anual, os lucros apurados terão a aplicação
que for deliberada em assembleia geral, por dois terços dos votos
emitidos.

Está conforme o original.

22 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Graça Bicho
Martins. 2009327500

CONTINENTAL VÍDEO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 176; identificação de pessoa colectiva n.º 502333758; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 18/050405.

Certifico que foi registada a dissolução e encerramento da liquida-
ção da sociedade supra.

Data da aprovação das contas: 31 de Dezembro de 2004.

Está conforme o original.

22 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Graça Bicho
Martins. 2010338391

COOPERATIVA DE CONSTRUÇÃO E HABITAÇÃO
AQUI ESTAMOS, C. R. L.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 337/851114; identificação de pessoa colectiva n.º 501523944;
inscrição n.º 10; número e data da apresentação: 28/050408.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Apresentação n.º 28/050408.
Nomeação dos órgãos sociais, por deliberação de 18 de Março de

2005, para o triénio de 2005-2007.
Direcção: presidente, Raul Augusto de Jesus Damas; vice-presiden-

te, José Henrique Dias de Oliveira, casado, Estrada das Mercês, 28,
Algueirão; tesoureiro, Alberto Coelho Amaral, Rua de Chaby Pinhei-
ro, lote 7, 2.º, esquerdo, Ramada; 1.º vogal, Joaquim Estevam Arro-
teia, 2.º vogal, José Coelho Amaral.

Conselho fiscal: presidente, Américo Alírio Jesus do Carmo Aze-
vedo; 1.º vogal, Humberto Marques Pires De Andrade; 2.º vogal, Pe-
dro Miguel Caldeira, solteiro, maior, Rua de Gilberto Freire, 5, 6.º,
esquerdo, Lisboa.

Está conforme o original.

22 de Abril de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2010338839

COMPANHIA IMOBILIÁRIA DO SENA, S. A.
Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula

n.º 465/910403; identificação de pessoa colectiva n.º 502540451;
inscrição n.º 17; número e data da apresentação: 7/050408.

Certifico que foi registada a alteração do contrato quanto ao ar-
tigo 2.º, n.º 1, da sociedade em epígrafe, o qual passa a ter a seguinte
redacção:

ARTIGO 2.º

Objecto social

1 — A sociedade tem por objecto a promoção, execução e
desenvolvimento de projectos imobiliários, a construção, urbaniza-
ção, compra e venda de prédios rústicos e urbanos, e a revenda dos
adquiridos para esse fim, bem como a administração e gestão de imó-
veis próprios e alheios.

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

Está conforme o original.

26 de Abril de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2005630101

CONSTRUÇÕES ARAÚJO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 2841/930802; identificação de pessoa colectiva n.º 503037001;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 6 e inscrição n.º 10; números e
data das apresentações: 3 e 4/050408.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Averbamento n.º 1 — Apresentação n.º 3/050408.
Cessação de funções da gerente Ana Isabel Batista da Costa Ribei-

ro, por ter renunciado em 18 de Março de 2005.
Mais certifico que foi registado o reforço do capital de 99 759,58 eu-

ros para 200 000 euros, tendo os artigos 3.º, 5.º e 8.º ficado com a
seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
200 000 euros dividido em duas quotas, uma no valor de 170 000 eu-
ros, em nome de Óscar José Ferreira de Araújo e outra no valor de
30 000 euros, em nome de Ana Catarina Coelho de Araújo.

5.º

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

Fica desde já nomeada gerente a sócia Ana Catarina Coelho de Araújo
e continua nomeado gerente o sócio Óscar José Ferreira de Araújo, a
sociedade obriga-se em todos os actos e contratos com a assinatura
de um gerente.

8.º

Poderão ser exigidas prestações suplementares de capital a realizar
pelos sócios até ao montante de 600 000 euros se o desenvolvimento
da sociedade assim o exigir, nas condições deliberadas em assembleia
geral, a qual condicionará os respectivos reembolsos, desde já autori-
zados, podendo também ser efectuados suprimentos nos termos a
deliberar em assembleia geral.

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

Está conforme o original.

26 de Abril de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2010338928

MINI MERCADO O BOLONHÊS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 3751/940908; identificação de pessoa colectiva n.º 503265101;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 6 e inscrição n.º 7; números e data
das apresentações: 10 e 11/050408.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Averbamento n.º 1 — Apresentação n.º 10/050408.
Cessação de funções dos gerentes Adácio Marques Silvério e Maria

Leonor Silva Mesquita Silvério, por serem renunciado em 28 de Mar-
ço de 2005.

Mais certifico que foi registada a alteração do contrato quanto ao
artigo 3.º da sociedade em epígrafe, o qual passa a ter a seguinte re-
dacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
7481,96 euros e corresponde à soma de duas quotas de 3740,98 euros
cada uma, pertencentes uma a cada um dos sócios, José Ribeiro Silvério
e Ana Maria Ferreira de Sousa Silvério.

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

Está conforme o original.

26 de Abril de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2010338901

MEDITERRANEUM — ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 11 094/020228; identificação de pessoa colectiva



DIÁRIO DA REPÚBLICA — III SÉRIE N.º 130 — 8 de Julho de 200514 756-(60)

n.º 506041743; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 5; número e data
da apresentação: 17/050408.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Averbamento n.º 1 — Apresentação n.º 17/050408.
Cessação de funções do gerente Tiago de Freitas Costa, por ter

renunciado em 27 de Fevereiro de 2004.

Está conforme o original.

26 de Abril de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2010338685

CONTROLJORNAL — SOCIEDADE GESTORA
DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 68 407; identificação de pessoa colectiva n.º 501984046; ins-
crição n.º 24, averbamentos n.os 2 e 3 à inscrição n.º 23; números
e data das apresentações: 15, 16/050401 e 27/050407.

Certifico que foi registada a alteração parcial com remodelação total
do contrato, da sociedade em epígrafe, os quais passam a ter a seguin-
te redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma CONTROLJORNAL — Sociedade Ges-
tora de Participações Sociais, S. A.

ARTIGO 2.º

1 — A sociedade tem a sua sede em Lisboa, na Rua de Ribeiro
Sanches, 65, freguesia dos Prazeres.

2 — Por resolução do conselho de administração, a sede da socie-
dade poderá ser deslocada livremente dentro do concelho de Lisboa e
concelhos limítrofes, podendo ainda o mesmo conselho criar, mudar
ou extinguir sucursais ou outras formas de representação social em
qualquer local do País ou do estrangeiro.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto a gestão de participações noutras
sociedades, como forma indirecta do exercício de actividades comer-
ciais e industriais.

CAPÍTULO II

Capital social, acções e obrigações

ARTIGO 4.º

1 — O capital social é de 8 775 000 euros, integralmente realiza-
do, representado por 1 755 000 acções, com o valor nominal de 5 eu-
ros cada uma.

2 — As acções são todas nominativas e serão representadas por
títulos de 1, 5, 10, 50, 100, 500, 1000, 5000, 10 000, 50 000,
100 000, 500 000 e 1 000 000 de acções.

ARTIGO 5.º

1 — Todos os accionistas terão direito de preferência nas trans-
missões onerosas inter vivos de acções nominativas, salvo nas trans-
missões entre accionistas ou para seus cônjuges ou descendentes ou
ainda para sociedades de que o accionista seja sócio maioritário.

2 — Para efeitos do exercício de tal direito de preferência, a trans-
missão de acções deverá ser previamente comunicada à sociedade, em
carta registada, com a indicação do número de acções a transmitir, do
nome do adquirente, do preço da transacção e das condições ajustadas
para o seu pagamento.

3 — No prazo de sete dias, o conselho de administração avisará
por carta registada todos os accionistas da transmissão projectada,
devendo os interessados no exercício desse direito comunicá-lo à so-
ciedade, também por carta registada, no prazo de 30 dias, e depositar,
no prazo de 60 dias, à ordem dele, a importância correspondente.

4 — Existindo vários accionistas interessados no exercício do di-
reito de preferência, serão as acções objecto da transmissão rateadas
na proporção das acções que cada um possuir.

5 — Não preferindo qualquer dos accionistas nos termos do nú-
mero anterior, poderá a transmissão operar-se livremente, passando
a sociedade, para o efeito, declaração de não ter sido usado o direito
de preferência.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá emitir obrigações, em todas as modalidades e
segundo as condições que a lei vigente consentir e a assembleia geral
deliberar.

CAPÍTULO III

Órgãos sociais

SECÇÃO I

Assembleia geral

ARTIGO 7.º

A assembleia geral representa a universalidade dos accionistas e as
suas deliberações, quando tomadas nos termos da lei e do presente
contrato, serão obrigatórias para todos eles, ainda que ausentes ou
dissidentes.

ARTIGO 8.º

1 — A cada acção corresponde um voto.
2 — Não haverá qualquer limite ao número de votos expressos por

cada accionista, quer ele intervenha por si, quer como procurador de
outro ou outros accionistas.

ARTIGO 9.º

1 — Os trabalhos da assembleia geral serão dirigidos por uma mesa
composta por um presidente, eleito por três anos pela assembleia, o
qual poderá ser reconduzido por sucessivos triénios, sem qualquer li-
mitação, e pelo secretário da sociedade.

2 — Ao presidente compete a convocação das reuniões, a sua di-
recção e disciplina e a fiscalização da legalidade das reuniões e das
deliberações nelas tomadas.

3 — Ao secretário da sociedade compete, além de todo o expe-
diente da mesa, substituir o presidente em todas as suas faltas ou im-
pedimentos, caso em que se poderá escolher para o secretariar qual-
quer accionista presente à reunião.

4 — A assembleia geral é convocada pelo presidente da respectiva
mesa, por cartas registadas dirigidas aos accionistas, com a antece-
dência mínima de 21 dias.

SECÇÃO II

Administração e fiscalização

ARTIGO 10.º

1 — A sociedade será administrada por um conselho de adminis-
tração composto de três, cinco ou sete membros, eleitos pela assem-
bleia geral por um período de três anos, sendo permitida a sua reelei-
ção por sucessivos triénios, sem qualquer limitação.

2 — Faltando definitivamente algum administrador, proceder-se-á
à sua substituição por cooptação, no prazo de 60 dias, ou, na falta
desta, por designação do conselho fiscal, procedendo-se na primeira
assembleia geral seguinte à ratificação da escolha para valer até ao
fim do período para que os administradores estavam eleitos.

3 — A responsabilidade de cada administrador deverá ser cauciona-
da por alguma das formas permitidas por lei, na importância de
5000 euros, a qual se manterá em todos os casos de renovação do
mandato.

4 — A caução poderá ser dispensada ou alterada por deliberação da
assembleia geral que proceder à eleição e poderá ser substituída nos
termos previstos na lei.

ARTIGO 11.º

Ao conselho de administração compete os mais amplos poderes de
gestão, praticando todos os actos e exercendo todas as funções ten-
dentes à realização social, e em especial:

a) A representação da sociedade, activa e passivamente, em juízo
e fora dele;

b) A negociação e outorga de todos os contratos, incluindo con-
venções de arbitragem, seja qual for o seu alcance e natureza, bem
como a forma que revistam, em que a sociedade seja parte;

c) A compra, venda, oneração ou qualquer outra forma de disposi-
ção dos bens sociais;

d) A obtenção de empréstimos, bem como a outorga das necessá-
rias garantias, seja qual for a sua extensão e natureza;

e) A confissão, desistência ou transacção em qualquer processo
judicial;
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f) A constituição de mandatários sociais, seja qual for o alcance e
a extensão do mandato;

g) A delegação de funções e poderes determinados, com o âmbito
que for fixado na respectiva deliberação, em qualquer dos administra-
dores.

ARTIGO 12.º

1 — Deverá a assembleia geral eleger o conselho de administração,
escolher o presidente e fixar o número de membros do conselho para
o triénio a que respeitar a eleição.

2 — Ao presidente do conselho de administração competirá pro-
mover as reuniões do conselho que tiver por necessárias, convocá-
-las, presidi-las, decidir sobre todas as questões que respeitem ao seu
funcionamento e ainda exercer todos os poderes e praticar, por si
só, todos os actos que lhe forem delegados pelo conselho de admi-
nistração.

3 — Competir-lhe-á, de igual modo, a presidência e disciplina de
todas as reuniões conjuntas dos conselhos de administração e fiscal
único que tiverem lugar nos casos previstos neste contrato, na lei
geral, ou em quaisquer outros.

ARTIGO 13.º

1 — Sem prejuízo de todas as convocações feitas pelo seu presi-
dente, sempre que o julgar necessário, o conselho de administração
reunirá, obrigatoriamente, uma vez por trimestre, pelo menos.

2 — As deliberações do conselho de administração serão tomadas
à pluralidade de votos dos administradores presentes, considerando-se
em condições de funcionar e validamente deliberar desde que esteja
presente, pelo menos, a maioria dos seus membros.

ARTIGO 14.º

1 — A sociedade fica obrigada em todos os seus actos e contratos:
a) Pela assinatura do presidente do conselho de administração, se

a matéria de que se tratar couber no âmbito dos poderes que, por
deliberação, lhe forem delegados, ou que no presente contrato lhe
estão atribuídos;

b) Pela assinatura de dois vogais do conselho de administração;
c) Pela assinatura de qualquer mandatário social, dentro dos limites

do respectivo mandato, de acordo com o que constar da respectiva
procuração.

2 — Para os actos de mero expediente bastará a assinatura de qual-
quer administrador ou mandatário, respeitados quanto a estes os limi-
tes do respectivo mandato.

ARTIGO 15.º

Caberá ao conselho de administração designar um secretário da
sociedade e o seu suplente, a quem competem as funções que lhe se-
jam legalmente cometidas.

ARTIGO 16.º

1 — A fiscalização dos negócios sociais competirá a um fiscal único,
que deverá ser revisor oficial de contas ou uma sociedade de revisores
oficiais de contas.

2 — O fiscal único terá sempre um suplente, que será igualmente
revisor oficial de contas ou sociedade de revisores oficiais de contas.

3 — Os respectivos mandatos terão a duração de três anos, reno-
váveis por sucessivos triénios, sem qualquer limitação.

4 — Ao fiscal único são atribuídas todas as competências e cabem
todas as obrigações consignadas pela lei ao conselho fiscal e aos seus
membros.

ARTIGO 17.º

O exercício das funções de membro dos conselhos de administra-
ção e de fiscal único poderá ser ou não remunerado, consoante a as-
sembleia geral deliberar, competindo a esta ou a uma comissão, por
ela eleita para tal fim, fixar as remunerações.

CAPÍTULO IV

Balanço, contas anuais e aplicação de resultados

ARTIGO 18.º

1 — Os lucros líquidos apurados anualmente, depois de deduzida a
percentagem mínima estabelecida por lei para a constituição de re-
serva legal, terão a aplicação que a assembleia geral, por maioria sim-
ples dos votos emitidos, determinar.

2 — É permitida, nos termos do artigo 297.º do Código das Socie-
dades Comerciais, a distribuição aos accionistas de adiantamentos sobre
lucros no decurso de cada exercício.

CAPÍTULO V

Dissolução, liquidação e disposições gerais

ARTIGO 19.º

1 — A sociedade dissolver-se-á nos casos expressos na lei.
2 — Salvo deliberação diversa tomada expressamente na assem-

bleia geral que deliberar a dissolução, serão liquidatários os adminis-
tradores então em exercício.

ARTIGO 20.º

Para todas as questões emergentes deste contrato, sua interpreta-
ção e execução, bem como para todas as acções que venham a ocor-
rer entre a sociedade e os sócios, é exclusivamente competente o foro
da comarca de Lisboa, com expressa renúncia a qualquer outro.

Certifico que o texto que se segue é transcrição das inscrições aci-
ma referidas.

Averbamento n.º 2 — Apresentação n.º 16/050401.
Cessação de funções dos administradores Francisco José Pereira

Pinto Balsemão, Miguel Luís Kolback da Veiga, Mónica da Costa Lobo
Pinto de Balsemão Penaguião e Francisco Maria Supico Pinto
Balsemão, por terem renunciado em 31 de Dezembro de 2004.

Averbamento n.º 3 — Apresentação n.º 27/050401 — actualização.
O administrador Luiz Fernando Teuscher de Almeida e Vasconce-

los passou a exercer as funções de presidente.

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

Está conforme o original.

22 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Graça Bicho
Martins. 2009317769

CABO RASO — SOCIEDADE DE EMPREENDIMENTOS
TURÍSTICOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 50 046; identificação de pessoa colectiva n.º 500658250; ins-
crição n.º 26; número e data da apresentação: 5/050401.

Certifico que foi registado o reforço do capital de 20 000 000$
para 100 000 euros, tendo o artigo 4.º, n.º 1, a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

1 — O capital social é de 100 000 euros, representado por
20 000 acções com o valor nominal de 5 euros cada uma.

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

Está conforme o original.

2 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Graça Bicho
Martins. 2009327497

PINVE — SERVIÇOS E CONSULTORIA DE PROJECTOS
DE INVESTIMENTO E GESTÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 13 714; identificação de pessoa colectiva n.º 507028830; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 10/050401.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Apresentação n.º 10/050401.
Nomeação do fiscal único, por deliberação de 3 de Janeiro de 2005,

para o quadriénio de 2004-2007
António Rosa Zózimo, Avenida do Infante Santo, 32, 1.º, B, Lisboa.
Navalho, Martins & Associados — Sociedade de Revisores Oficiais

de Contas, Avenida do Infante Santo, 40, 2.º, Lisboa, suplente.

Está conforme o original.

21 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Graça Bicho
Martins. 2010338081
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CELLTECH PHARMA, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 13 272; identificação de pessoa colectiva n.º 506883825; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 4/050401.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Apresentação n.º 4/050401.
Nomeação do secretário da sociedade, por deliberação de 3 de Março

de 2005:
Cristina Ribeiro Coelho, casada, Avenida do Engenheiro Duarte

Pacheco, torre 1, 15.º, Lisboa.
Catarina Coutinho, casada, residente na morada anterior, suplente.

Está conforme o original.

21 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Graça Bicho
Martins. 2010338022

CATIRREIS — SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 1215; identificação de pessoa colectiva n.º 502268239; inscri-
ção n.º 8; número e data da apresentação: 3/050401.

Certifico que foi registada a dissolução e encerramento da liquida-
ção da sociedade supra.

Data da aprovação das contas: 20 de Abril de 2004.

Está conforme o original.

21 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Graça Bicho
Martins. 2010338014

CAMPING GAZ INTERNACIONAL (PORTUGAL),
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 60 209; identificação de pessoa colectiva n.º 501460497; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 29; número e data da apresentação:
19/050307.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Averbamento n.º 1 — Apresentação n.º 19/050307.
Cessação de funções do gerente Daniel Leigh Glidden, por ter re-

nunciado em 25 de Janeiro de 2005.

Está conforme o original.

21 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Graça Bicho
Martins. 2011344506

CASTANHEIRA & FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 50 854; identificação de pessoa colectiva n.º 500636451; aver-
bamento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 8; números e data
das apresentações: 14, 15/050412.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Averbamento n.º 2 — Apresentação n.º 14/050412.
Cessação de funções do gerente Manuel Lopes Ferreira, por ter

renunciado em 10 de Março de 2005.

Certifico que foi registada a alteração do contrato quanto aos arti-
gos 4.º e 9.º e nomeação, da sociedade em epígrafe, os quais passam a
ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado, é de 49 879,78 euros e
corresponde à soma de duas quotas: uma do valor nominal de
25 438,69 euros, pertencente ao sócio Manuel Lopes Ferreira, e ou-
tra do valor nominal de 24 441,09 euros, pertencente à sócia Maria
Amónia Sarmento Ferreira Figueiredo.

ARTIGO 9.º

A cessão de quotas a não sócios carece de autorização da socie-
dade, à qual fica reservado o direito de preferência em primeiro lugar
e, depois dela, aos sócios não cedentes.

Gerente designada em 10 de Março de 2005, Maria Antónia Sar-
mento Ferreira Figueiredo.

Está conforme o original.

26 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Graça Bicho
Martins. 2010339142

CANTINHO DA INÊS — SNACK BAR, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 14 147; identificação de pessoa colectiva n.º 507311698; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 10/050412.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, por Inês
Manuel Real de Sousa Ribeiro, solteira, com o bilhete de identidade
n.º 9517162, de 23 de Março de 2004, do arquivo de identificação de
Lisboa, contribuinte fiscal n.º 202131262, residente na Rua Quatro
de Infantaria, 92, 3.º, direito, em Lisboa, concelho de Lisboa, natural
de Lisboa, de nacionalidade portuguesa, constitui a seguinte sociedade
unipessoal, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

Denominação, sede

A sociedade adopta a firma de Cantinho da Inês — Snack Bar,
Unipessoal, L.da, e vai ter a sua sede social na Rua de Pereira e Sousa,
4-B, freguesia de Santo Condestável, concelho de Lisboa.

§ único. Por simples deliberação da gerência pode a sede social ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem
como criar sucursais, filiais ou outras formas de representação social
em qualquer ponto do País.

ARTIGO 2.º

Objecto social

O objecto da sociedade é o seguinte: pastelaria e snack-bar.

ARTIGO 3.º

Capital social

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro, e corresponde à quota de igual valor nominal pertencente a
única sócia, Inês Manuel Real de Sousa Ribeiro.

ARTIGO 4.º

Gerência

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme vier a ser
deliberado em assembleia geral, ficando desde já nomeado gerente o
sócio único.

§ único. Para obrigar a sociedade em todos os actos e contratos,
em juízo e fora dele, activa e passivamente, é suficiente a assinatura
de um gerente.

ARTIGO 5.º

Prestações suplementares e suprimento

O sócio único está autorizado a fazer prestações suplementares de
capital à sociedade até ao montante global correspondente, 100 ve-
zes o capital social, podendo também efectuar suprimentos à socie-
dade que ela carecer, gratuitos ou onerosos, e nas condições que vie-
rem a ser acordadas em assembleia geral.

ARTIGO 6.º

Participações em sociedade

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

Está conforme o original.

26 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Graça Bicho
Martins. 2010339134
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CETAUTO — CENTRO TÉCNICO AUTOMÓVEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 40 141/680913; identificação de pessoa colectiva
n.º 500062897; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 8 e inscrição
n.º 11; números e data das apresentações: 9 e 10/050407.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Averbamento n.º 1 — Apresentação n.º 9/050407.
Cessação de funções da gerente Patrícia Veríssimo Batista, por ter

renunciado em 15 de Fevereiro de 2005.

Apresentação n.º 10/050407.
Nomeação de gerente, por deliberação de 15 de Fevereiro de 2005.
João Maria de Lemos Mont.

Está conforme o original.

22 de Abril de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2005853127

PEJOMOL — COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS
ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 14 136/050407; identificação de pessoa colectiva
n.º 505474301; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 36/
050407.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe por José
Joaquim da Mota, solteiro, maior, natural da freguesia de Codeçoso,
concelho de Celorico de Basto, residente no Largo de Trindade Coe-
lho, 2, em Lisboa, número de identificação fiscal 114530980, que
outorga por si e como procurador e em representação de Pedro Mi-
guel Rodrigues da Mota, solteiro, maior, natural da freguesia de São
Sebastião da Pedreira, concelho de Lisboa, residente na Rua da Adega,
16, em Porto Santo, número de identificação fiscal 225004739, con-
forme procuração, que arquivo, que se rege pelo seguinte contrato:

1.ª

1 — A sociedade adopta a firma PEJOMOL — Comercialização
de Produtos Alimentares, L.da, e tem a sua sede na Rua do Diário de
Notícias, 134, 1.º, esquerdo, na freguesia da Encarnação, concelho de
Lisboa, e durará por tempo indeterminado, contando-se o seu início
a partir de hoje.

2 — A sociedade, por simples deliberação da gerência, poderá des-
locar a sede social dentro do mesmo concelho ou para concelho limí-
trofe.

2.ª

A sociedade tem por objecto a exploração de estabelecimentos de
restaurante e bebidas; comercialização de produtos alimentares; dis-
tribuição de refeições ao domicílio (catering); exploração de unidades
hoteleiras.

3.ª

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 5000 euros e corresponde à soma de duas quotas: uma do valor
nominal de 4900 euros, pertencente ao sócio José Joaquim da Mota,
outra do valor nominal de 100 euros, pertencente ao sócio Pedro
Miguel Rodrigues da Mota.

4.ª

Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de capi-
tal, desde que tal seja deliberado por unanimidade de todos os sócios,
representativos da totalidade do capital social.

5.ª

A cessão de quotas, no todo ou em parte, entre os sócios é livre;
a estranhos fica depende do consentimento da sociedade, que terá
sempre o direito de preferência em primeiro lugar, o qual, de seguida,
se defere aos sócios não cedentes.

6.ª

1 — A amortização de quotas poderá fazer-se nos seguintes casos:
a) Por acordo com os respectivos titulares;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudicação

em juízo, falência ou cessão gratuita não autorizada;

c) Quando o sócio praticar actos que violem o pacto social ou as
obrigações sociais;

d) Insolvência ou falência do sócio titular.
2 — Salvo o caso de acordo, o preço da amortização será igual

à importância que no último balanço corresponder ao valor da
quota.

3 — A amortização considera-se efectuada após a respectiva deli-
beração e o depósito, em instituição de crédito, da quantia devida, a
favor de quem de direito.

7.ª

1 — Fica desde já nomeado gerente o sócio José Joaquim da Mota,
o qual tem um direito especial à gerência, com ou sem retribuição,
conforme for deliberado em assembleia geral, convocada para o efeito.

2 — A sociedade fica obrigada em todos os seus actos e contratos
pela assinatura do referido gerente.

8.ª

No caso de dissolução da sociedade, serão liquidatários todos os sócios
que procederão à liquidação e partilha conforme convencionarem.

Está conforme o original.

22 de Abril de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2010338880

CAXARIOBRAS — ALUGUER DE MÁQUINAS
E EQUIPAMENTOS PARA A CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 14 135/050407; identificação de pessoa colectiva
n.º 504125915; inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 35/
050407.

Certifico que foi registada a alteração do contrato quanto aos arti-
gos 1.º, n.º 2, e 5.º, n.º 2, da sociedade em epígrafe, os quais passam a
ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

2 — A sociedade adopta a denominação de CAXARIOBRAS —
Aluguer de Máquinas e Equipamentos para a Construção Civil, L.da,
passa a ter a sua sede na Rua de Fernando Palha, 50, 52 e 54, escri-
tório 301, freguesia de Marvila, concelho de Lisboa.

ARTIGO 5.º

2 — A gerência, com ou sem remuneração, conforme vier a ser
deliberado em assembleia geral, será exercida pelo sócio Daniel Mar-
tins Marques, já nomeado gerente.

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

Está conforme o original.

22 de Abril de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2010338316

CÁTIA & CARLOS VERDUGO — MOBILIÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 12 691/030916; identificação de pessoa colectiva
n.º 506615278; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 14/
050407.

Certifico que foi registado o reforço do capital de 12 500 euros
para 120 000 euros, tendo o artigo 3.º ficado com a seguinte redac-
ção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado e subscrito em dinheiro, é
de 120 000 euros e corresponde à soma das seguintes quotas: uma no
valor nominal de 60 000 euros, pertencente ao sócio Carlos Fernando
Rodrigues Verdugo; e uma no valor nominal de 60 000 euros, perten-
cente sócia Cátia Alexandra Veríssimo Martins Verdugo.

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

22 de Abril de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2009227654
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MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL TRIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 37 021/660818; identificação de pessoa colectiva
n.º 500187614; inscrição n.º 21 e averbamento n.º 1 à inscrição
n.º 16; números e data das apresentações: 12 e 15/050408.

Certifico que foi registada a alteração do contrato quanto ao ar-
tigo 5.º, da sociedade em epígrafe, o qual passa a ter a seguinte redac-
ção:

ARTIGO 5.º

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

2 — Fica desde já designada gerente Esperança Sezures Reduto.
3 — A sociedade obriga-se, em todos os seus actos e contratos,

pela assinatura de um gerente em exercício.
4 — Os gerentes poderão nomear mandatários ou procuradores para

a prática de determinados actos ou categorias de actos, conferindo-
-lhes os poderes necessários através do competente instrumento de
representação.

Mais certifico para que o texto que se segue é transcrição da inscri-
ção acima referida:

Averbamento n.º 1 — Apresentação n.º 15/050408.
Cessação de funções dos gerentes Jorge Manuel Gomes Rito e Pe-

dro Manuel André de Carvalho da Fonseca, por terem renunciado em
1 de Março de 2005.

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

Está conforme o original.

26 de Abril de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2010338847

CENTRO DE BRIDGE DE LISBOA, S. A.
Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula

n.º 33 356; identificação de pessoa colectiva n.º 500048940; ins-
crição n.º 16, averbamento n.º 1 à inscrição n.º 16 e inscrição n.º 17;
números e data das apresentações: 15, 16, 17/050411.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Apresentação n.º 15/050411.
Nomeação do administrador único, por deliberação de 30 de Mar-

ço de 2004, para o triénio em curso de 2003-2005:
Manuel de Orey Capucho, casado, Avenida de Álvaro Pais, lote BC,

12.º, Lisboa.

Averbamento n.º 1 — Apresentação n.º 16/050411.
Cessação de funções do administrador Manuel de Orey Capucho,

por ter renunciado em 5 de Janeiro de 2005.

Apresentação n.º 17/050411.
Nomeação do administrador único, por deliberação de 28 de Janeiro

de 2005, para o triénio em curso de 2003-2005.
Maria Palmira Jansen Verdades Viana Dias, casada, Rua de Antó-

nio Sérgio, 105-C, Cascais.

Está conforme o original.

26 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Graça Bicho
Martins. 2009317424

CENTRO DE BRIDGE DE LISBOA, S. A.
Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula

n.º 33 356; identificação de pessoa colectiva n.º 500048940; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 15; número e data da apresentação:
9/041029.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Averbamento n.º 1 — Apresentação n.º 9/041029.
Cessação de funções do administrador único, João Pedro Laranjeira

Rodrigues Cordeiro, por ter renunciado em 2 de Julho de 2003.

Está conforme o original.

26 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Graça Bicho
Martins. 2007285495

PLASTIZELA — INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 14 143; identificação de pessoa colectiva n.º 507275233; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 20/050411.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe por Adriano
Eira de Vasconcelos, casado, natural da freguesia de Pessegueiro do
Vouga, concelho de Sever do Vouga, residente na Rua de D. Maria II,
Edifício Terraços de Oliveira, 2.º, ala A, Oliveira de Frades, portador
do bilhete de identidade n.º 7393784, de 26 de Maio de 2004, emiti-
do pelos Serviços de Identificação Civil de Viseu, que intervém na
qualidade de procurador, em representação da sociedade comercial com
a denominação, Maquifer, Ltd., número de identificação de pessoa
colectiva 980137519, com sede em Gibraltar, suite 7, Hadfield House,
Library Street, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação PLASTIZELA — Indústria de
Plásticos, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Rua de Manuel Múrias,
2, freguesia de Benfica, concelho de Lisboa.

§ único. A sociedade, por simples deliberação da gerência, poderá
deslocar a sede social para outro local, dentro do mesmo concelho ou
para concelho limítrofe, bem como poderá criar agências, sucursais,
filiais ou outras formas locais de representação da sociedade, em qual-
quer ponto do País e estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em indústria, comércio, importa-
ção e exportação de plásticos.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros, representado por uma quota de igual valor nominal, pertencente
a ela sócia Maquifer, Ltd.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade ficará a cargo dos sócios ou não sócios que
vierem a ser nomeados em assembleia geral, ficando desde já nomea-
da gerente, Natércia Maria Pinto de Matos, divorciada, residente na
Rua do Eirô, Drizes, Várzea, São Pedro do Sul.

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

ARTIGO 5.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 e objecto, bem como no capital de sociedades
reguladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de
empresas e desde que, em sociedades por quotas, não fique na situação
de única sócia dessa sociedade.

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

26 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Graça Bicho
Martins. 2006343378

PRODUZPLÁS — TRANSFORMAÇÃO DE PLÁSTICOS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 14 142; identificação de pessoa colectiva n.º 507267680; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 19/050411.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, por Adriano
Eira de Vasconcelos, casado, natural da freguesia de Pessegueiro do
Vouga, concelho de Sever do Vouga, residente na Rua de D. Maria II,
Edifício Terraços de Oliveira, 2.º, ala A, Oliveira de Frades, portador
do bilhete de identidade n.º 7393784, de 26 de Maio de 2004, emiti-
do pelos Serviços de Identificação Civil de Viseu, que intervém na
qualidade de procurador, em representação da sociedade comercial com
a denominação Maquifer, Ltd., número de identificação de pessoa
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colectiva 980137519, com sede em Gibraltar, suite 7, Hadfield House,
Library Street, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação PRODUZPLÁS — Transfor-
mação de Plásticos, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Rua de Ma-
nuel Múrias, 2, freguesia de Benfica, concelho de Lisboa.

§ único. A sociedade, por simples deliberação da gerência, poderá
deslocar a sede social para outro local, dentro do mesmo concelho ou
para concelho limítrofe, bem como poderá criar agências, sucursais,
filiais ou outras formas locais de representação da sociedade, em qual-
quer, ponto do País e estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em reciclagem e transformação de
plásticos.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros, representado por uma quota de igual valor nominal, pertencente
a ela sócia Maquifer, Ltd.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade ficará a cargo dos sócios ou não sócios que
vierem a ser nomeados em assembleia geral, ficando desde já nomea-
da gerente, Natércia Maria Pinto de Matos, divorciada, residente na
Rua do Eirô, Drizes, Várzea, São Pedro do Sul.

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

ARTIGO 5.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 e objecto, bem como no capital de sociedades
reguladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de
empresas e desde que, em sociedades por quotas, não fique na situação
de única sócia dessa sociedade.

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

26 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Graça Bicho
Martins. 2008434397

MUFFLER — COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS
QUÍMICOS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 14 132; identificação de pessoa colectiva n.º 505909952; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 1/050406.

Certifico que foi registada a alteração do contrato quanto ao ar-
tigo 1.º, n.º 1, da sociedade em epígrafe, o qual passa a ter a seguinte
redacção:

1.º

1 — A sociedade com a firma MUFFLER — Comercialização de
Produtos Químicos, Unipessoal, L.da, com sede no Parque das Con-
chas, bloco 4, edifício 1, 8.º, C, lugar Alto do Lumiar, freguesia do
Lumiar, concelho e distrito de Lisboa.

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

Está conforme o original.

22 de Abril de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2009327632

MARIA ALTURAS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 14 117/050331; identificação de pessoa colectiva
n.º 507296621; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
050331.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe por Maria de
Lurdes Alturas Simões, número de identificação fiscal 169865630,
natural da freguesia de Campo Grande, concelho de Lisboa, divorcia-
da, residente na Praça das Casas Novas, 3-D, rés-do-chão, em Lisboa,
titular do bilhete de identidade n.º 9074883, emitido em 17 de Feve-
reiro de 2005 pelos Serviços de Identificação Civil de Lisboa, que se
rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Maria Alturas, Unipessoal, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Avenida de Óscar Monteiro
Torres, 63, freguesia de São João de Deus, concelho de Lisboa.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em comércio, importação, expor-
tação e representação de vestuário, acessórios de moda e calçado.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde a uma quota de igual valor nominal
titulada pela sócia.

ARTIGO 4.º

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Disposição transitória

ARTIGO 6.º

Fica desde já nomeada gerente a sócia.

Está conforme o original.

22 de Abril de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2009327608

MOBIFARM — MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA
E CONSULTORIA DE GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 12 758/031013; identificação de pessoa colectiva
n.º 506743764; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 2/
050331.

Certifico que foi registada a alteração do contrato quanto aos arti-
gos 1.º, n.º 1, e 2.º, da sociedade em epígrafe, os quais passam a ter a
seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma MOBIFARM — Sociedade de
Mediação Imobiliária, L.da

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em mediação imobiliária.

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

Está conforme o original.

22 de Abril de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2009327616
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CIUMAC — CONSULTORIA E PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS EM OUTSOURCING, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 14 141; identificação de pessoa colectiva n.º 507306058; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 18/050411.

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

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação CIUMAC — Consultoria e
Prestação de Serviços em Outsourcing, L.da, e tem a sua sede na Rua
de Alexandre Braga, 4, 1.º, direito, freguesia de São Jorge de Arroios,
concelho de Lisboa.

§ único. A sociedade, por simples deliberação da gerência, poderá
deslocar a sede social para outro local, dentro do mesmo concelho ou
para concelho limítrofe, bem como poderá criar agências, sucursais,
filiais ou outras formas locais de representação da sociedade em qual-
quer ponto do País e estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em prestação de serviços em
outsourcing com outras empresas, bem como consultoria, formação,
manutenção de instalações e equipamentos e quaisquer outras activi-
dades de apoio técnico, logístico ou administrativo.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros, representado por duas quotas, uma do valor nominal de 4500 eu-
ros, pertencente à sócia Vidroalu — Estruturas de Vidro e Alumínio,
L.da, e uma do valor nominal de 500 euros, pertencente ao sócio
Modesto da Silva Conceição.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, compete a sócios ou não sócios que
venham a ser nomeados em assembleia geral, ficando desde já no-
meado gerente o não sócio Alexandre Miguel dos Santos Matos Ve-
ríssimo, casado, residente na Avenida do Dr. António Rodrigues
Manito, 85, 6.º, em Setúbal.

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

ARTIGO 5.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 e objecto, bem como no capital de sociedades
reguladas por leis especiais e em agrupamentos complementares, e
desde que, em sociedades por quotas, não fique na situação de única
sócia dessa sociedade.

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

Para dirimir qualquer conflito emergente do presente contrato,
especialmente nas relações entre sócios, é competente o Centro de
Arbitragem da Projuris — Centro de Estudos Processuais Civil e Ju-
risdição, com exclusão de qualquer outro foro, submetendo-se as par-
tes aos respectivos estatutos e regulamentos.

Está conforme o original.

26 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Graça Bicho
Martins. 2006343386

CIDADE ATLÂNTICA — INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 14 140; identificação de pessoa colectiva n.º 507176634; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 12/050411.

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

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Cidade Atlântica — Investimen-
tos Imobiliários, S. A., tem a sua sede na Rua de Gomes Freire, 5, 1.º,
direito, freguesia da Pena, concelho de Lisboa.

2 — A administração da sociedade poderá abrir filiais, sucursais,
agências ou quaisquer outras formas de representação no País ou no
estrangeiro, bem assim deslocar a sede para qualquer outro local den-
tro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a compra e venda de bens imobiliá-
rio; revenda dos adquiridos para esse fim. Promoção imobiliária. Ad-
ministração, exploração e arrendamento de bens imobiliários por
conta própria. Consultoria para os negócios e a gestão.

ARTIGO 3.º

A sociedade poderá adquirir participações em outras sociedades,
ainda que com objecto distinto do seu, em sociedades reguladas por
leis especiais, em agrupamentos complementares de empresas, e cele-
brar quaisquer acordos com empresas nacionais ou estrangeiras.

II

Capital social

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 50 000 euros e encontra-se representado por 10 000 acções com
o valor nominal de 5 euros cada uma.

ARTIGO 5.º

1 — As acções serão nominativas ou ao portador e reciprocamen-
te convertíveis, cabendo ao accionista as despesas da conversão.

2 — Poderão ser emitidos títulos de 1, 5, 10, 50, 100 e mais ac-
ções.

3 — A pedido dos respectivos titulares, precedendo deliberação da
administração, as acções poderão ser convertidas em escriturais.

4 — A sociedade poderá adquirir e alienar acções e obrigações pró-
prias nos casos e condições previstos na lei.

ARTIGO 6.º

Dentro dos limites da lei, a sociedade poderá emitir qualquer título
de dívida legalmente permitido, designadamente obrigações convertí-
veis em acções.

III

Assembleia geral, administração e fiscalização

ARTIGO 7.º

1 — A assembleia geral, regularmente constituída, representa a
universalidade de todos os accionistas, contando-se por cada acção
um voto.

2 — Os accionistas poderão fazer-se representar nas assembleias
gerais pelo cônjuge, descendente ou ascendente, por outro accionista
ou por membro do conselho de administração.

3 — Os accionistas pessoas colectivas deverão comunicar, por es-
crito, ao presidente da mesa da assembleia geral o nome da pessoa
singular que as representa.

4 — O presidente da mesa da assembleia geral poderá convidar ou
autorizar os membros do conselho de administração e do conselho
fiscal a participar nas reuniões da assembleia geral.

ARTIGO 8.º

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

ARTIGO 9.º

A administração e representação da sociedade são exercidas por
um conselho constituído por três ou cinco membros, um dos quais
será o presidente, ou por um administrador único.
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ARTIGO 10.º

A sociedade obriga-se:
a) Pelas assinaturas, em conjunto, de dois membros do conselho de

administração;
b) Pela assinatura de um administrador-delegado, no âmbito das

competências delegadas;
e) Pela assinatura do administrador único;
d) Por um mandatário, nos termos do respectivo mandato.

ARTIGO 11.º

A fiscalização dos negócios sociais será exercida por um fiscal único
efectivo e por um suplente, eleitos pela assembleia geral dentro dos
limites da lei, podendo vir a ser acometida a um conselho fiscal, com-
posto por um presidente e dois vogais, que devem ser revisores oficiais
de contas.

IV

Disposições finais

ARTIGO 12.º

O mandato dos membros dos órgãos sociais é de três anos, sendo
permitida a reeleição de qualquer deles uma ou mais vezes.

ARTIGO 13.º

1 — A administração da sociedade fica expressamente autorizada a
praticar todos os actos e contratos, incluindo por escritura pública,
necessários ou convenientes à prossecução do objecto da sociedade,
entre a presente data e a data do registo da sociedade na conserva-
tória do registo comercial competente.

2 — A sociedade assuma e ratifica, desde já, nos termos do dispos-
to nos artigos 16.º e 19.º do Código das Sociedades Comerciais, todos
os direitos e obrigações derivados dos negócios jurídicos celebrados
pelos seus sócios antes da constituição, bem como os negócios jurídi-
cos celebrados nesse âmbito.

Para o triénio de 2005-2007 fica desde já designado como admi-
nistrador único o accionista Jacinto António da Silva Gameiro e para
fiscal único efectivo a sociedade Gonçalves & Fonseca, Sociedade
de Revisores Oficiais de Contas, inscrita sob o n.º 163, com sede na
Rua de Pedro Álvares Cabral, 6, rés-do-chão, Portela, Loures, re-
presentada por Joaquim Jesus Gonçalves, revisor oficial de contas,
inscrito sob o n.º 826, residente na Rua de Pedro Álvares Cabral, 6,
5.º, direito, Portela, Loures, e, para fiscal único suplente, o Dr.
Rogério Varandas Dias da Fonseca, revisor oficial de contas, inscri-
to sob o n.º 832, residente na Rua de Alves Redol, 9, 3.º, direito,
Póvoa de Santo Adrião.

Está conforme o original.

26 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Graça Bicho
Martins. 2010339045

MAXIAQUISIÇÕES — AQUISIÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO
E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS NOVOS E USADOS, S. A.
Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula

n.º 13 210; identificação de pessoa colectiva n.º 506888991; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 11/
050411.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Averbamento n.º 1 — Apresentação n.º 11/050411.
Deslocação da sede para a Rua de D. Jerónimo Osório, 11, 1.º,

freguesia de Santa Maria de Belém, Lisboa.

Está conforme o original.

26 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Graça Bicho
Martins. 2009456734

MASSA TENRA — ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 1967; identificação de pessoa colectiva n.º 502842954; inscri-
ção n.º 10; número e data da apresentação: 1/050411.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Apresentação n.º 1/050411.
Nomeação de gerente, por deliberação de 22 de Março de 2005, de

Emília Maria Conceição Godinho, casada, Calçada do Tojal, 71, 4.º,
direito, Lisboa.

Está conforme o original.

26 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Graça Bicho
Martins. 2006382250

MOREIRA, CRUZ & ALMEIDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 33 494; identificação de pessoa colectiva n.º 500540705; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 8/
050405.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Averbamento n.º 1 — Apresentação n.º 8/050405.
Cessação de funções da gerente Isabel de Matos Garcez Figueiredo,

por ter renunciado, em 16 de Março de 2005.

Está conforme o original.

22 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Graça Bicho
Martins. 2005646660

CRISTINA VELEZ, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 14 131; identificação de pessoa colectiva n.º 506476359; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 36/050405.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, por Cristina
Maria Dias do Carmo Velez, número de identificação fiscal 181772086,
divorciada, natural da freguesia de Benfica, concelho de Lisboa, resi-
dente na Rua dos Arneiros, 107, 2.º, esquerdo, Lisboa, titular do bi-
lhete de identidade n.º 6573267, de 24 de Outubro de 2000, emitido
pelos Serviços de Identificação Civil de Lisboa, que se rege pelo se-
guinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Cristina Velez, Unipessoal, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua dos Arneiros, 107, 2.º,
esquerdo, freguesia de Benfica, 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 comercialização de comida, venda
para fora de pratos previamente confeccionados. Venda de bebidas,
com e sem álcool

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 5000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal,
pertencente à sócia única.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência e a representação da sociedade pertencem à sócia
única ou a não sócios, a qual poderá não ser remunerada, conforme
aquela decidir.

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

3 — Fica desde já nomeada gerente a sócia.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar 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-
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mentares e ou empresas não coincida, no todo ou em parte, com aquele
que a sociedade está exercendo.

Está conforme o original.

22 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Graça Bicho
Martins. 2010338413

MP — MEDICINA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 14 146; identificação de pessoa colectiva n.º 503054216; ins-
crição n.º 4; número e data da apresentação: 9/050412.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Apresentação n.º 9/050412.
Alteração do contrato quanto ao artigo 1.º (corpo).
Sede: Lisboa, Rua da Cidade de Nova Lisboa, 45, freguesia de Santa

Maria dos Olivais.

Está conforme o original.

26 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Graça Bicho
Martins. 2007552965

CI LOG — GESTÃO LOGÍSTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 14 145; identificação de pessoa colectiva n.º 507308573; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 31/050412.

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

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma CI LOG — Gestão Logística, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua de D. Luís de Noronha,
22, 4.º, direito, freguesia de Nossa Senhora de Fátima, concelho de
Lisboa.

3 — Por simples deliberação da gerência, a sede social poderá ser
deslocada para qualquer outro lugar dentro do mesmo concelho ou
para concelho limítrofe, e esta poderá ainda constituir sucursais, fi-
liais, agências, delegações ou outras formas de representação no ter-
ritório nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

1 — A sociedade tem por objecto a gestão de operações logísticas.
2 — A sociedade poderá participar, nos termos da lei, no capital

social de qualquer outra sociedade, com objecto igual ou diferente,
incluindo a participação como sócio de responsabilidade ilimitada, e
em consórcios, sociedades reguladas por leis especiais ou agrupamen-
tos complementares de empresas.

ARTIGO 3.º

1 — A sociedade durará por tempo indeterminado.
2 — O exercício social tem o seu início no dia 1 de Janeiro e ter-

mina a 31 de Dezembro de cada ano.

CAPÍTULO II

Capital social, quotas, obrigações

ARTIGO 4.º

O capital social da sociedade é de 5000 euros, integralmente subs-
crito e realizado em dinheiro, e corresponde à soma de duas quotas,
cada uma no valor nominal de 2500 euros, sendo uma pertencente à
sócia Carla Sofia Marques de Jesus Fernandes e a outra pertencente à
sócia Isabel Margarida Marim Palma Viçoso.

ARTIGO 5.º

1 — Os sócios podem deliberar que lhes sejam exigidas prestações
suplementares de capital até ao montante global de 20 vezes o capi-
tal social.

2 — A sociedade poderá emitir obrigações ou quaisquer outros títu-
los negociáveis, nos termos e sob as condições previstas na lei.

ARTIGO 6.º

1 — A divisão ou cessão, total ou parcial, de quotas entre sócios é
livre, dependendo a cessão de quotas a terceiros do consentimento da
sociedade.

2 — Na cessão de quotas a terceiros é reconhecido direito de pre-
ferência aos sócios e à própria sociedade, sendo o mesmo deferido
por esta ordem.

3 — O sócio que pretender alienar a sua quota deverá informar a
sociedade e os restantes sócios, por carta registada com aviso de
recepção, precisando as quotas e respectivo valor nominal que pre-
tende alienar, o nome do terceiro adquirente e todas as condições
do negócio, nomeadamente o respectivo preço e condições de pa-
gamento.

4 — Quer o consentimento referido no n.º 1 deste artigo quer o
exercício do direito de preferência deverão ser comunicados ao sócio
cedente, por meio de carta registada com aviso de recepção, no pra-
zo máximo de 30 dias após a comunicação prevista no número pre-
cedente. Ultrapassado que seja este prazo, entende-se prestado o con-
sentimento solicitado e a renúncia ao exercício de direito de
preferência.

5 — Se mais de um sócio exercer o direito de preferência que lhe
assiste, a quota a ceder será dividida na proporção das quotas dos sócios
que exerçam o seu direito.

CAPÍTULO III

Gerência

ARTIGO 7.º

1 — A administração e representação da sociedade perante tercei-
ros competem ao gerente ou gerentes nomeados em assembleia geral.

2 — O gerente ou gerentes não serão remunerados, salvo se de outro
modo for deliberado em assembleia geral.

3 — A sociedade pode nomear um mandatário ou procurador para
a prática de determinados actos, conferindo para tanto procuração.

4 — A sociedade obriga-se em juízo e fora dele, quer activa quer
passivamente, com assinatura do gerente nomeado ou a assinatura
conjunta de dois gerentes nomeados, ou de procurador, dentro dos
limites da respectiva procuração.

ARTIGO 8.º

A sociedade, por deliberação da assembleia geral, poderá designar
um secretário, e respectivo suplente, ao qual caberá exercer as fun-
ções que legalmente lhe estão cometidas.

ARTIGO 9.º

1 — As assembleias gerais serão convocadas por qualquer gerente,
por sua iniciativa ou a pedido de algum sócio.

2 — Salvo quando a lei exija outras formalidades ou estabeleça
prazo mais longo, as assembleias gerais serão convocadas por meio
de carta registada, expedida com a antecedência mínima de 10 dias, a
qual deverá indicar a ordem de trabalhos.

3 — A representação voluntária de um sócio, em deliberação que
admita tal representação, pode ser conferida a qualquer pessoa.

ARTIGO 10.º

1 — A sociedade, por deliberação da assembleia geral a realizar no
prazo de 90 dias contados do conhecimento do respectivo facto,
poderá amortizar qualquer quota nos casos seguintes:

a) Por acordo de sócios;
b) Por penhora, arresto ou qualquer outro acto que implique a ar-

rematação ou a adjudicação extrajudicial a pessoa estranha;
c) Por partilha judicial ou extrajudicial de quota, na parte em que

não for adjudicada ao seu titular ou a um seu descendente;
d) Por infracção do sócio em outorgar a escritura de cessão da sua

quota, depois de os sócios ou a sociedade terem declarado preferir na
cessão, de harmonia com o disposto no artigo 6.º do pacto social.

2 — A contrapartida da amortização da quota, nos casos previstos
nas alíneas b), c) e d) do n.º 1, se a lei não dispuser de outro modo,
será igual ao valor da quota segundo o último balanço legalmente
aprovado.

ARTIGO 11.º

1 — Os lucros apurados em cada ano têm a aplicação deliberada
pelos sócios em assembleia geral, depois de deduzida a parte destinada
à constituição ou reintegração do fundo de reserva legal nos termos
legais.
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2 — A assembleia geral pode deliberar a não distribuição dos lucros
apurados em cada exercício.

3 — Podem ser autorizados adiantamentos sobre os lucros, desde
que observadas as disposições legais aplicáveis.

ARTIGO 12.º

A sociedade dissolve-se nos termos previstos na lei.

3 — Ficam desde já nomeados como gerentes da sociedade a enge-
nheira Carla Sofia Marques de Jesus Fernandes, casada, residente na
Rua de D. Luís de Noronha, 22, 4.º, direito, em Lisboa, e a enge-
nheira Isabel Margarida Marim Palma Viçoso, residente na Rua do
Dr. António Loureiro Borges, 8, 10.º, esquerdo, em Algés.

Está conforme o original.

26 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Graça Bicho
Martins. 2010339274

MACRODIGIT — COMÉRCIO ELECTRÓNICO
INTERNACIONAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 14 144; identificação de pessoa colectiva n.º 507276590; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 18/050412.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, entre Marina
Oliveira Borges Dias de Carvalho, casada, natural da freguesia da Cova
da Piedade, concelho de Almada, com residência profissional na Ave-
nida da Liberdade, 129, 3.º, sala A, Lisboa, que outorga na qualidade
de procuradora subestabelecida das sociedades Park Avenue Engineering
Group Corp., sociedade de responsabilidade limitada, com sede social
em cinco Commercial Centre Square, Alofi, Niue, Nova Zelândia, e
registada sobre o n.º 007189, e da Delamare Holding Corporation,
sociedade de responsabilidade limitada, com sede social em cinco
Commercial Centre Square, Alof, Niue, Nova Zelândia, e registada
sobre o n.º 007188, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

Denominação

A sociedade adopta a denominação de MACRODIGIT — Comér-
cio Electrónico Internacional, L.da

ARTIGO 2.º

Objecto

A sociedade tem por objecto: industrialização, elaboração, comer-
cialização, importação e exportação, armazenagem, embalagem e
venda a nível nacional e internacional de todo o tipo de electrodo-
mésticos; actividade de promoção, marketing e prospecção de mer-
cados para os produtos acima especificados; compra de imóveis para
revenda; gestão da sua própria carteira de títulos; aquisição, cessão e
exploração temporária ou definitiva, a qualquer título, de direitos de
propriedade intelectual ou industrial, incluindo serviços de assistência
técnica; comissões e consignações; comércio de importação e expor-
tação.

ARTIGO 3.º

Participações

A sociedade poderá adquirir participações em sociedades com ob-
jecto diferente do seu, em sociedades reguladas por leis especiais, agru-
pamentos complementares de empresas, consórcios e associações em
participação, por simples deliberação da gerência.

ARTIGO 4.º

Sede social

A sociedade tem a sede social à Avenida da Liberdade, 129, 3.º,
sala A, freguesia de São José, concelho de Lisboa, podendo ser deslo-
cada dentro do concelho de Lisboa ou para concelho limítrofe por
simples deliberação da gerência.

ARTIGO 5.º

Capital social

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro, dividido em duas quotas iguais no valor nominal de 2500 eu-
ros cada, pertencentes a cada uma das sócias.

ARTIGO 6.º

Cessão de quotas

A cessão de quotas a favor de sócios, ou não sócios, bem como a
sua divisão para esse fim, são livres.

ARTIGO 7.º

Assembleias gerais

1 — A convocatória para as reuniões da assembleia geral será feita
por carta registada com a antecedência mínima de 15 dias, sempre
que a lei não imponha outro prazo ou diversas formalidades.

2 — Os sócios poderão fazer-se representar, mesmo por estranhos,
na assembleia geral, seja ordinária, extraordinária ou universal, ou em
deliberações por escrito, mantendo-se válido o mandato conferido para
o efeito enquanto não for revogado.

3 — As normas dispositivas da lei poderão ser derrogadas por de-
liberação dos sócios.

ARTIGO 8.º

Distribuição dos lucros

Após a constituição ou reintegração do fundo de reserva legal, os
lucros apurados em cada exercício terão a aplicação que for decidida
em assembleia geral anual dos sócios, a qual deliberará por maioria
simples dos votos e sem sujeição a qualquer limite mínimo de distri-
buição obrigatória.

Poderão ser feitos aos sócios adiantamentos sobre lucros no decur-
so de qualquer exercício, nos termos do Código das Sociedades Co-
merciais.

ARTIGO 9.º

Gerência

1 — A gerência da sociedade é confiada a um ou mais gerentes,
sócios ou não sócios, que forem nomeados em assembleia geral.

2 — O exercício do cargo de gerente é dispensado de caução e sem
remuneração.

3 — A gerência dispõe dos mais amplos poderes de gestão social e
representará a sociedade em juízo ou fora dele, activa e passivamente.

4 — A sociedade fica vinculada nos seus actos e contratos:
a) Pela assinatura de um gerente;
b) Pela assinatura de procurador ou procuradores no âmbito dos

poderes que lhes forem atribuídos.
5 — Aos gerentes fica, expressamente, vedado obrigar a sociedade

em actos ou contratos estranhos aos negócios sociais.

ARTIGO 10.º

Dissolução e liquidação

A sociedade dissolve-se e liquida-se nos termos da lei, sendo liqui-
datários os gerentes.

Disposições transitórias

1 — Fica desde já nomeado gerente Heliodoro Gouveia Rodrigues,
solteiro, maior, com residência profissional na Avenida de Arriaga,
50, 2.º, sala 1, freguesia da Sé, concelho do Funchal.

Está conforme o original.

26 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Graça Bicho
Martins. 2010339150

PASTELARIA GARE SETE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 14 002; identificação de pessoa colectiva n.º 507170687; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 8/
050412.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Averbamento n.º 1 — Apresentação n.º 8/050412.
Cessação de funções do gerente Mário do Carmo Gonçalves, por

ter renunciado, em 20 de Janeiro de 2005.

Está conforme o original.

26 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Graça Bicho
Martins. 2007569060
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MILISLAND — PROMOÇÃO IMOBILIÁRIA, S. A.
Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula

n.º 13 938; identificação de pessoa colectiva n.º 507185390; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 18/050131.

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

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma MILISLAND — Promoção Imobiliá-
ria, S. A.

ARTIGO 2.º

1 — A sociedade tem a sua sede no Edifício Campo Grande,
Campo Grande, 28, 8.º, A, freguesia do Campo Grande, concelho
de Lisboa.

2 — Por simples deliberação do conselho de administração, poderá
a sede social ser transferida dentro do mesmo concelho ou para con-
celho limítrofe, o qual poderá, ainda, criar filiais, sucursais, agências,
ou quaisquer outras formas de representação social.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto a promoção imobiliária; compra, venda
e compra para revenda de imóveis; construções e urbanizações.

ARTIGO 4.º

A sociedade poderá ainda participar no capital social de outras
sociedades, com igual ou diferente objecto social do seu, mesmo que
regidas por leis especiais, bem como em agrupamentos complemen-
tares de empresas.

CAPÍTULO II

Capital social, acções, obrigações e lucros

ARTIGO 5.º

1 — O capital social é de 50 000 euros, encontrando-se realizado
apenas quanto a 30 %, devendo os restantes 70 % ser realizados pe-
los accionistas no prazo máximo de um ano contado da data de rea-
lização da escritura pública de constituição da sociedade, sendo repre-
sentado em 10 000 acções ordinárias no valor nominal de 5 euros cada
uma.

2 — As acções serão escriturais ou tituladas, nominativas ou ao
portador, registadas ou não, e reciprocamente convertíveis a pedido
de qualquer accionista, a cargo de quem ficam as respectivas despesas
de conversão.

3 — Enquanto não se mostrarem integralmente liberadas, as ac-
ções serão nominativas.

4 — Na falta de indicação em contrário dos accionistas ou de im-
pedimento legal, todas as acções serão emitidas ao portador.

5 — As acções, quando escriturais, seguem o regime previsto na lei
comercial e no Código dos Valores Mobiliários.

6 — As acções, quando tituladas, serão representadas por títulos de
1, 10, 50, 100, 500, 1000 ou mais acções.

ARTIGO 6.º

O capital social poderá ser aumentado até 500 000 euros, por uma
ou diversas vezes, através de entradas em dinheiro, por deliberação da
administração, mediante parecer prévio favorável do fiscal único, a
qual fixará, ainda, a forma, condições do aumento de capital, poden-
do decidir livremente sobre o diferimento das respectivas entradas,
nos termos permitidos por lei.

ARTIGO 7.º

1 — A sociedade poderá amortizar acções nos seguintes casos:
a) Por acordo entre o titular e a sociedade;
b) Se o respectivo titular usar do direito à informação que a lei lhe

confere para daí retirar vantagens que, directa ou indirectamente,
causem prejuízo à sociedade ou a qualquer outro accionista;

c) Se as acções forem afectadas por qualquer procedimento ou di-
ligência judicial que, directa ou indirectamente, possa envolver a sua
transmissão forçada, limitação de posse ou exercício dos respectivos
direitos sociais;

d) Em caso de declaração de falência do titular.
2 — A deliberação da amortização deverá ser tomada em assem-

bleia geral no prazo máximo de um ano a contar da data do conhe-

cimento formal pela sociedade do facto que fundamenta a amorti-
zação.

3 — As acções serão sempre amortizadas pelo respectivo valor
nominal.

ARTIGO 8.º

A sociedade poderá emitir quaisquer tipos de obrigações, nos ter-
mos da lei e nas condições que, para elas, vierem a ser fixadas pelo
conselho de administração, o qual fica, para tanto, a dispor de plenos
poderes.

ARTIGO 9.º

Os lucros de cada exercício poderão, ou não, ser distribuídos, tendo
a finalidade que para eles vier a ser aprovada em assembleia geral, por
maioria dos votos, presentes ou representados, sem observância do
imperativo contido no n.º 1 do artigo 294.º do Código das Sociedades
Comerciais.

ARTIGO 10.º

O administrador único ou o conselho de administração poderá de-
cidir, mediante consentimento prévio do fiscal único, efectuar, no
segundo trimestre de cada ano, um adiantamento sobre os lucros dis-
tribuíveis nas condições legais.

CAPÍTULO III

Assembleia geral

ARTIGO 11.º

A assembleia geral é constituída pelos accionistas com direito a
voto ou detentores de títulos de subscrição que, até oito dias antes da
data prevista para a realização da reunião, tenham:

a) As respectivas acções registadas na sociedade, se forem nomi-
nativas;

b) As acções ao portador registadas ou depositadas em cofres so-
ciais ou de instituições de crédito, devendo, neste caso, apresentar ao
presidente da mesa da assembleia geral carta emitida pela instituição
em causa, comprovativa do depósito ou registo das acções.

ARTIGO 12.º

Os accionistas podem fazer-se representar por outros accionistas
ou, mesmo, por quaisquer terceiros, não accionistas, desde que entre-
guem na sociedade, até oito dias antes da data prevista para a realiza-
ção da reunião, para conferência pelo presidente da mesa da assem-
bleia geral, o respectivo instrumento de representação.

ARTIGO 13.º

A cada acção corresponde um voto, cabendo ao presidente da mesa
da assembleia geral determinar a forma do exercício do voto.

ARTIGO 14.º

A mesa da assembleia geral será constituída por um presidente e
um secretário, eleitos por períodos de quatro anos, podendo ser ree-
leitos, sendo que, em caso de impedimento de ambos, a assembleia
geral designará quem os substitua durante o impedimento.

ARTIGO 15.º

A assembleia geral poderá, por maioria simples dos votos, afastar
a aplicação de qualquer norma dispositiva do Código das Sociedades
Comerciais, cabendo-lhe, ainda, deliberar sobre a remuneração e pres-
tação de caução, ou ausência das mesmas, pelos membros dos órgãos
sociais, ficando, desde já, dispensados de prestar caução os membros
que forem designados no contrato de sociedade.

CAPÍTULO IV

Administração

ARTIGO 16.º

A sociedade será gerida por um administrador único ou por um
conselho de administração, composto por um número ímpar de mem-
bros, com um mínimo de três e um máximo de sete, eleitos em as-
sembleia geral por períodos de quatro anos, podendo ser reeleitos, a
qual poderá, ainda, eleger um administrador suplente.
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ARTIGO 17.º

O administrador único ou o conselho de administração têm as fun-
ções e competências que lhe estão atribuídas por lei e pelos presentes
estatutos, nomeadamente as especificadas no artigo 406.º do Código
das Sociedades Comerciais, devendo reunir, pelo menos, uma vez em
cada mês.

ARTIGO 18.º

A sociedade obriga-se com a assinatura do administrador único ou,
no caso de a sociedade ser gerida por um conselho de administração,
pela assinatura conjunta de dois administradores ou de um administra-
dor se o mesmo dispuser de delegação específica do conselho de ad-
ministração para a prática do acto ou de categorias de actos, ou, ain-
da, de um procurador com poderes para o acto ou categoria de actos.

ARTIGO 19.º

O administrador único ou o conselho de administração podem cons-
tituir terceiros como representantes ou procuradores da sociedade para
actos ou categorias específicas de actos.

CAPÍTULO V

Fiscalização

ARTIGO 20.º

A fiscalização da sociedade fica a cargo de um fiscal único, eleito
em assembleia geral, sendo, ainda, eleito um suplente, por períodos
de quatro anos, podendo ser reeleitos, tendo as funções e competên-
cias que são legalmente cometidas.

Disposições transitórias

ARTIGO 21.º

Valendo como deliberação de assembleia geral, fica desde já desig-
nado, para o exercício de funções no quadriénio de 2004-2007, am-
bos inclusive, o seguinte administrador único:

Virgílio Manuel Cândido Costa, casado, número de identificação
fiscal 170684900, residente na Rua Nova dos Mercadores, lote 30.707,
1.º, direito, freguesia de Santa Maria dos Olivais, em Lisboa.

ARTIGO 22.º

Fica desde já o administrador único atrás eleito autorizado, nos
termos da alínea b) do n.º 4 do artigo 277.º do Código das Sociedades
Comerciais, a proceder a levantamentos da conta bancária aberta em
nome da sociedade, nos termos do n.º 3 do artigo 277.º do Código das
Sociedades Comerciais, a fim de fazer face às despesas relacionadas
com a constituição da sociedade, nomeadamente emolumentos nota-
riais e de registo, bem como as inerentes à instalação e início da ac-
tividade social e, ainda, à aquisição referida no artigo seguinte deste
contrato.

ARTIGO 23.º

Fica também desde já autorizado o administrador único a, mesmo
antes do registo definitivo do contrato de sociedade, adquirir para a
sociedade e com destino a revenda, pelo preço de 15 000 euros, nos
demais termos que entender por convenientes, a fracção autónoma
designada pelas letras AH no edifício 8B2, correspondente ao estacio-
namento n.º 40, no piso -1, do prédio urbano, em regime de proprie-
dade horizontal, sito na Via de Moscavide, lote 4.34.01, freguesia de
Santa Maria dos Olivais, descrito na 8.ª Conservatória do Registo
Predial de Lisboa sob o n.º 2568, da freguesia de Santa Maria dos Oli-
vais, inscrito na matriz urbana da freguesia de Santa Maria dos Oli-
vais sob o artigo 3790.

Está conforme o original.

26 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Graça Bicho
Martins. 2009325133

PRITECHE — EMPRESA DE TRABALHO TEMPORÁRIO,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 13 600; identificação de pessoa colectiva n.º 507071603; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 38/
050412.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Averbamento n.º 1 — Apresentação n.º 38/050412.
Deslocação da sede para a Avenida de São João de Deus, loja 23-C,

freguesia de São João de Deus, concelho de Lisboa.

Está conforme o original.

26 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Graça Bicho
Martins. 2010339282

CASA DOS PANOS DE R. MECADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 34 182/630730; identificação de pessoa colectiva
n.º 500448906; inscrição n.º 13; número e data da apresentação:
31/050408.

Certifico que foi registada a alteração do contrato quanto ao ar-
tigo 4.º (corpo) da sociedade em epígrafe, o qual passa a ter a seguin-
te redacção:

4.º

A gerência da sociedade e sua representação em juízo e fora dele,
activa e passivamente, ficam a cargo de ambos os sócios, com ou
sem remuneração, conforme for deliberado em assembleia geral, vin-
culando-se a sociedade em todos os seus actos e contratos com a as-
sinatura de dois gerentes, ficando-lhes, porém, expressamente proibi-
do assinar, em nome da sociedade, fianças, abonações, letras de favor
ou quaisquer outros actos ou contratos estranhos aos negócios sociais.

§ único. (Mantém-se.)

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

Está conforme o original.

26 de Abril de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2009324234

CELTRADE — EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 2391; identificação de pessoa colectiva n.º 501293612; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 2; números e data
das apresentações: 26 e 27/050412.

Certifico que o texto que se segue é transcrição das inscrições aci-
ma referidas:

Averbamento n.º 1 — Apresentação n.º 26/050412.
Cessação de funções do gerente Fortunato José Biscais Paiva Abran-

tes, por ter renunciado, em 27 de Dezembro de 2003.

Apresentação n.º 27/050412.
Nomeação de gerente, por deliberação de 27 de Dezembro de 2003,

de João Gil de Oliveira Paiva Abrantes, solteiro, maior, Rua de
Abranches Ferrão, 7, 8.º, Lisboa.

Está conforme o original.

26 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Graça Bicho
Martins. 2010339010

CALYON — ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO
EM PORTUGAL

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 14 036/050302; identificação de pessoa colectiva
n.º 980311349; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 21/
050302.

Certifico que foi constituída a representação permanente em epí-
grafe, que se rege pelo seguinte contrato:

1 — Apresentação n.º 21/050302.
Constituição de representação permanente.
Firma: CALYON — Corporate and Investment Bank.
Sede: 9, Quai du Président Paul Doumer — 92920 Paris La Défense

cedex, França.
Objecto: a participação em qualquer transacção bancária ou finan-

ceira, designadamente:
Receber fundos, conceder empréstimos, adiantamentos, crédito,

financiamento, prestar garantias, efectuar cobranças, pagamentos,
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reembolsos; prestar serviços de aconselhamento em questões finan-
ceiras, em especial em matéria de financiamento, endividamento,
subscrição, emissões, investimento, aquisições, transferências, fusões,
reestruturações; prestar serviços de custódia, gestão, compra, venda,
troca, corretagem e arbitragem cambial respeitantes a todos e quais-
quer títulos, direitos de subscrição, produtos financeiros, derivados,
moeda, mercadorias, metais preciosos e todas e quaisquer espécies de
valores mobiliários; prestação de todos e quaisquer serviços de inves-
timento e serviços relacionados definidos no Código Monetário e
Financeiro Francês e em qualquer legislação subsequente ou regula-
mentos que deles resultem; estabelecimento e participação em quais-
quer empresas, associações, sociedades, através de subscrição, compra
de acções ou de direitos de subscrição de acções, fusão ou por qualquer
outro modo; participação em transacções, comerciais ou industriais,
relativas a valores mobiliários ou bens imóveis, directa ou indirecta-
mente relacionadas com alguma ou todas as actividades supra-referi-
das ou similares a estas ou com elas relacionadas.

Sede do escritório: Lisboa, Avenida do Engenheiro Duarte Pacheco,
Amoreiras, torre 1, 15.º, freguesia de Santa Isabel.

Estatutos sociais

TÍTULO I

Forma, denominação, objecto social, sede social, duração

ARTIGO 1.º

Forma

A sociedade é uma sociedade de responsabilidade limitada (socie-
dade anónima de direito francês) com um conselho de administração.
É regulada pela legislação e regulamentação aplicáveis às instituições
de crédito e às sociedades anónimas de direito francês e pelos presen-
tes estatutos.

ARTIGO 2.º

Denominação

A sociedade adopta a firma CALYON — Corporate and Investment
Bank.

ARTIGO 3.º

Objecto social

A sociedade tem como objecto social, a prosseguir em França ou
no estrangeiro:

A participação em qualquer transacção bancária ou financeira, de-
signadamente:

Receber fundos, conceder empréstimos, adiantamentos, crédito,
financiamento, prestar garantias, efectuar cobranças, pagamentos,
reembolsos;

Prestar serviços de aconselhamento em questões financeiras, em
especial em matéria de financiamento, endividamento, subscrição,
emissões, investimento, aquisições, transferências, fusões,
reestruturações;

Prestar serviços de custódia, gestão, compra, venda, troca, corre-
tagem e arbitragem cambial respeitantes a todos e quaisquer títulos,
direitos de subscrição, produtos financeiros, derivados, moeda, mer-
cadorias, metais preciosos e todas e quaisquer espécies de valores
mobiliários.

A prestação de todos e quaisquer serviços de investimento e servi-
ços relacionados definidos no Código Monetário e Financeiro Fran-
cês e em qualquer legislação subsequente ou regulamentos que deles
resultem;

O estabelecimento e a participação em quaisquer empresas, associa-
ções, sociedades, através de subscrição, compra de acções ou de direi-
tos de subscrição de acções, fusão ou por qualquer outro modo;

A participação em transacções, comerciais ou industriais, relativas
a valores mobiliários ou bens imóveis, directa ou indirectamente re-
lacionadas com alguma ou todas as actividades supra-referidas ou si-
milares a estas ou com elas relacionadas;

A prática dos actos acima referidos poderá ter lugar em nome pró-
prio ou de terceiro ou em associação e por qualquer outra forma.

ARTIGO 4.º

Sede social

A sociedade tem a sua sede social em 9, Quai du Président Paul
Doumer — 92920 Paris La Défense cedex, França.

ARTIGO 5.º

Duração

A sociedade exercerá a sua actividade até 25 de Novembro de 2064,
excepto se ocorrer a sua dissolução antecipada ou o prolongamento
da sua duração.

TÍTULO II

Capital social — acções

ARTIGO 6.º

Capital social

A sociedade tem o capital social registado de 3 119 771 484 euros.
O capital encontra-se dividido em 115 547 092 acções, integralmente
subscritas com o valor nominal de 27 euros cada uma.

ARTIGO 7.º

Cessão e transmissão de acções

I — A venda ou transmissão de acções entre accionistas ou côn-
juges, ascendentes ou descendentes, não está sujeita a qualquer res-
trição.

O supradisposto é igualmente aplicável às transmissões de acções
efectuadas para pessoa contratada como administrador até ao número
de acções necessário para ocupar o cargo.

II — Excepto nos casos mencionados no ponto I supra, nenhuma
pessoa, singular ou colectiva (de ora em diante designada por adqui-
rente), poderá tornar-se accionista da sociedade ou titular de algum
direito destacado das acções ou a elas inerente por qualquer forma (de
ora em diante designada por aquisição) se essa pessoa singular ou
colectiva não for previamente aprovada pelo presidente do conselho
de administração nos seguintes termos:

1) O pedido de aprovação do adquirente deverá ser notificado à
sociedade através de instrumento extrajudicial ou por carta registada
com aviso de recepção, indicando o primeiro e último nome e o
endereço do adquirente, o número de acções objecto da aquisição, o
preço proposto e os termos em que irá ocorrer a venda. A aprovação
deverá assumir a forma de notificação ou abstenção de qualquer deci-
são por um período de três meses a contar da data do pedido.

A decisão de aprovação deverá ser tomada pelo presidente do con-
selho de administração. A decisão não necessita de ser fundamentada
e a não aprovação da aquisição não poderá em qualquer circunstância
motivar qualquer reclamação.

O alienante deverá ser informado da decisão por carta registada
com aviso de recepção no prazo de 15 dias a contar da recepção da
notificação.

No caso de não aprovação, o alienante deverá, no prazo de 10 dias
a contar da data da recepção da decisão, e utilizando o procedimento
supradescrito, informar se pretende ou não desistir da venda ou ces-
são proposta.

2) No caso de o alienante não desistir da cessão proposta, o pre-
sidente do conselho de administração ficará obrigado a, no prazo de
três meses a contar da data da notificação da não aprovação, provi-
denciar a aquisição das acções por outros accionistas ou por terceiros,
ou, com o consentimento do alienante, pela sociedade com o intuito
de reduzir o seu capital social.

Para esse efeito, o presidente do conselho de administração deverá
informar os accionistas da alienação proposta, por carta registada com
aviso de recepção, convidando cada um deles a indicar o número de
acções que pretende adquirir.

As propostas de aquisição das acções deverão ser enviadas pelos
accionistas ao presidente do conselho de administração, por carta
registada ou certificada com aviso de recepção, no prazo de 10 dias a
contar da data da recepção da notificação. A atribuição aos accionis-
tas interessados na aquisição das acções a serem transmitidas deverá
ser determinada pelo presidente do conselho de administração de for-
ma proporcional à participação de cada um dos accionistas interessa-
dos no capital social e até ao limite das acções que se propuseram
adquirir.

3) Se não for enviada ao presidente do conselho de administração
qualquer proposta de compra das acções no prazo supra-referido ou
se as propostas apresentadas não cobrirem a totalidade das acções, o
presidente do conselho de administração poderá providenciar a aqui-
sição por terceiros das acções disponíveis;

4) Com o acordo do alienante, as acções poderão igualmente ser
adquiridas pela sociedade. O presidente do conselho de administração
deverá obter tal acordo, mediante envio de carta registada com aviso
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de recepção, à qual o alienante deverá responder no prazo de 10 dias
a contar da recepção.

No caso de chegarem a acordo, o conselho de administração deve-
rá, sob proposta do seu presidente, convocar uma assembleia geral
extraordinária de accionistas com o propósito de deliberar sobre a
amortização das acções e a correspondente redução do capital social.
A convocatória da assembleia deverá ser enviada com a antecedência
suficiente por forma a garantir que o prazo de três meses seja obser-
vado tal como definido infra.

Em todos os casos de aquisição ou amortização acima descritos, o
preço a pagar pelas acções será definido de acordo com o estabeleci-
do no ponto 6 infra.

5) Se todas as acções não tiverem sido todas adquiridas ou amorti-
zadas no prazo de três meses a contar da data da notificação da não
aprovação, o alienante poderá efectuar a transmissão da totalidade
das acções ao adquirente inicial, não obstante as propostas de compra
de parte das acções que eventualmente tiverem sido feitas.

O período de três meses poderá ser alargado por decisão judicial
emitida em processo sumário pelo Tribunal Comercial, não podendo
ser objecto de recurso por iniciativa da sociedade, devendo o accio-
nista alienante e o adquirente ser convocados para assistir à audiên-
cia.

6) No caso das acções a transmitir serem adquiridas por accionistas
ou por terceiros, o presidente do conselho de administração deverá
notificar o alienante do primeiro e último nome e do endereço do(s)
comprador(es).

No caso de as partes não chegarem a acordo, o preço a pagar pelas
acções será determinado nos termos estabelecidos no artigo 1843-4 do
Código Civil Francês.

Os custos da avaliação por perito serão divididos em partes iguais
pelo comprador e pelo vendedor.

7) No prazo de oito dias a contar da data da determinação do pre-
ço, o alienante deverá ser notificado, por carta registada com aviso
de recepção, para no prazo de 15 dias desistir da venda proposta ou,
caso contrário, para comparecer na sede social da sociedade para re-
ceber o pagamento do preço, o qual não vencerá juros, e para assinar
o documento de transmissão das acções. No caso de não comparecer
na sede social no prazo de 15 dias supra-referido, ou não notificar a
sociedade da sua intenção de desistir da venda dentro desse prazo, a
transmissão ao adquirente ou aos adquirentes deverá ser formalizada
de acordo com as instruções do presidente do conselho de administra-
ção ou por pessoa especificamente autorizada para tal, com efeitos a
partir da data da formalização da referida venda.

8) O estipulado no presente artigo aplica-se a toda e qualquer for-
ma de transmissão da titularidade de acções, onerosa ou não, por
documento particular ou qualquer outra forma, mesmo quando a trans-
missão for efectuada em hasta pública por ordem judicial ou na se-
quência de uma decisão particular, e quer essa transmissão seja volun-
tária ou forçada. Estas regras aplicar-se-ão em particular às
contribuições para o capital social, contribuições parciais em espécie,
fusões, cisões e transferências gerais de propriedade.

9) O estabelecido no presente artigo relativamente a aprovações,
aplica-se também à transmissão de direitos de atribuição de acções no
caso de aumento de capital por incorporação de reservas, lucros ou
prémios de emissão. Aplicam-se igualmente no caso de transmissão
de direitos de subscrição de acções relacionados com um aumento de
capital por entradas em dinheiro ou renúncia individual aos direitos
de subscrição a favor de beneficiários designados.

Em qualquer dos casos, a aprovação e as condições que regulam a
amortização de acções estabelecidas no presente artigo aplicam-se a
todas as acções subscritas, e o prazo concedido ao presidente do con-
selho de administração para notificar terceiros subscritores da sua
aceitação ou rejeição como accionistas será de três meses a contar da
data da conclusão final do aumento de capital.

No caso de amortização de acções, o preço será igual ao valor das
novas acções determinado nos termos do disposto no artigo 1843-4 do
Código Civil.

10) No caso de atribuição de acções na sequência de distribuição
dos activos de uma sociedade que detenha essas acções, a atribuição
de acções a pessoas que não sejam accionistas da sociedade deverá ser
sujeita ao processo de aprovação supradescrito.

Em consequência, qualquer proposta de atribuição de acções a ou-
tras pessoas que não sejam accionistas dará origem a um pedido de
aprovação pelo liquidatário da sociedade nos termos do disposto no
parágrafo 1, supra.

Caso não seja notificada ao liquidatário a decisão do presidente do
conselho de administração no prazo de três meses a contar da data do
pedido de aprovação, tal pedido deverá ser considerado como apro-
vado.

No caso de recusa de aprovação de determinados destinatários da
atribuição de acções, o liquidatário poderá, no prazo de 30 dias a contar

da notificação dessa recusa, alterar as atribuições de modo a submeter
apenas os destinatários que foram aprovados.

No caso de serem rejeitados todos os destinatários propostos, bem
como no caso de não serem alteradas as atribuições pelo liquidatário
dentro do prazo supra-referido, as acções atribuídas aos accionistas
não aprovados terão de ser adquiridas à sociedade em liquidação ou
amortizadas nos termos do disposto nos parágrafos 2 a 4 supra. Caso
não ocorra essa aquisição ou amortização da totalidade das acções
abrangidas pela rejeição, no prazo estabelecido no ponto 5, supra, a
distribuição poderá ser completada de acordo com a proposta subme-
tida.

III — A transmissão da titularidade das acções por herança ou re-
sultante de liquidação de comunhão matrimonial não está sujeita a
qualquer restrição.

ARTIGO 8.º

Direitos e obrigações inerentes às acções

Cada acção confere, no que diz respeito à titularidade dos activos
da sociedade, à distribuição de lucros e do bónus de liquidação, um
direito proporcional ao número de acções existentes, tendo em con-
ta, quando aplicável, amortizações, realização integral ou parcial do
capital, o valor nominal das acções e os direitos sobre outras catego-
rias de acções.

Todas as acções representativas do capital social, presentes e futu-
ras, deverão invariavelmente ser tratadas de forma igual no que con-
cerne a responsabilidades fiscais. Como consequência, todas as taxas
e impostos que, por qualquer razão, se tornem exigíveis somente quanto
a certas acções em resultado da sua amortização, seja durante a exis-
tência da sociedade ou no momento da sua liquidação, deverão ser
distribuídas por todas as acções representativas do capital no momento
da amortização, de maneira a que todas as acções, presentes ou futu-
ras, confiram aos seus titulares, tendo em conta, quando aplicável, o
seu valor nominal e não amortizado e os direitos de acções de outras
categorias, as mesmas vantagens e o direito a receber o mesmo valor
líquido.

Nos casos em que seja necessária a titularidade de mais do que uma
acção para o exercício de qualquer direito, a titularidade de uma única
acção, ou de um número de acções em número inferior ao requerido,
não deverá conferir qualquer direito no que respeita à sociedade, sen-
do da responsabilidade dos accionistas agruparem-se e, quando aplicá-
vel, adquirirem o necessário número de acções.

TÍTULO III

Administração da sociedade

ARTIGO 9.º

Composição do conselho de administração

A sociedade é administrada por um conselho de administração com-
posto por um mínimo de seis e um máximo de 20 membros. Pelo
menos 6 administradores serão nomeados pela assembleia geral de ac-
cionistas, de acordo com o disposto no artigo L. 225-18 da Lei Fran-
cesa das Sociedades ou em legislação subsequente que dela resulte, e
dois deverão ser eleitos pelos trabalhadores de acordo com o disposto
nos artigos L. 225-27 a L. 225-34 da Lei Francesa das Sociedades ou
em legislação subsequente que dela resulte.

As seguintes pessoas podem igualmente assistir às reuniões do con-
selho de administração com funções de aconselhamento:

Quando aplicável, um ou mais censeurs (membros do conselho de
administração sem direito de voto) nomeados de acordo com o ar-
tigo 16.º infra;

Um membro do comité d’entreprise (comissão de trabalhadores),
nomeado pela referida comissão.

1 — Administradores nomeados pela assembleia geral de accio-
nistas:

Estes administradores deverão ser nomeados, reconduzidos ou des-
tituídos nos termos da legislação em vigor.

Os administradores são eleitos por períodos de três anos. No en-
tanto, qualquer administrador nomeado para substituir outro, cujo
mandato não tenha ainda terminado, deverá exercer funções apenas
pelo período que resta até ao termo do mandato do seu antecessor.

No caso de vacatura resultante de morte ou renúncia, ou de outros
casos legalmente previstos, tais vagas poderão ser ocupadas proviso-
riamente através de cooptação, nos termos da legislação em vigor.

2 — Administradores eleitos pelos trabalhadores:
Dois membros deverão ser nomeados pelos trabalhadores: um de-

verá ser nomeado pelos trabalhadores de nível executivo (cadres), o
outro pelas restantes categorias de trabalhadores.
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Em qualquer dos casos, o número de membros eleitos deste modo
não pode exceder um terço dos membros nomeados pela assembleia
geral.

Estes membros devem ser eleitos nos termos da legislação em vi-
gor ou, caso não seja possível, de acordo com as determinações do
presidente da comissão executiva após consulta junto dos sindicatos
representados na sociedade.

Estes administradores são eleitos por períodos de três anos.
Ficando um destes lugares vagos em virtude de morte, renúncia,

afastamento ou termo do contrato de trabalho de um administrador
eleito pelos trabalhadores, a vaga deverá ser preenchida de acordo
com a legislação em vigor e o novo administrador deverá iniciar fun-
ções de imediato. Se a substituição se mostrar impossível, a eleição
desses membros deverá ter lugar no prazo de três meses.

Em qualquer caso, o período durante o qual um administrador elei-
to pelos trabalhadores poderá exercer funções deverá ser limitado ao
período que resta até ao termo do seu contrato de trabalho.

ARTIGO 10.º

Disposições comuns a ambas as categorias
de administradores

Durante o exercício das suas funções, os administradores deverão
possuir, pelo menos, uma acção da sociedade.

Um administrador que atinja os 65 anos deverá ser automaticamente
considerado como tendo renunciado no encerramento da assembleia
geral anual de accionistas seguinte ao seu 65.º aniversário.

No entanto, este mandato poderá ser renovado em circunstâncias
especiais, anualmente, até ao limite de cinco vezes, desde que o nú-
mero de administradores que tenham atingido os 65 anos não exceda
um terço do número total dos administradores. Se o número de admi-
nistradores não for divisível por três, a terça parte deverá ser cal-
culada por excesso.

ARTIGO 11.º

Funcionamento do conselho de administração

O conselho de administração deverá reunir-se com a periodicidade
exigida pelo interesse da sociedade, e quando convocado pelo presi-
dente ou por qualquer pessoa a quem o conselho de administração
tenha dado poderes para tal efeito.

Se nenhuma reunião tiver tido lugar por mais de dois meses, os
administrados que perfaçam, pelo menos, um terço dos membros do
conselho de administração podem requerer ao presidente a convoca-
ção de uma reunião para apreciação de uma ordem de trabalhos espe-
cífica.

Se aplicável, o presidente da comissão executiva poderá requerer
ao presidente do conselho de administração a convocação de uma
reunião do conselho de administração para apreciação de uma ordem
de trabalhos específica.

O presidente do conselho de administração está obrigado a obede-
cer a qualquer pedido que lhe seja efectuado nos termos dos dois pa-
rágrafos anteriores.

As reuniões do conselho de administração deverão ter lugar na sede
social da sociedade ou em qualquer outro lugar indicado na convoca-
tória da reunião.

As convocatórias das reuniões podem ser feitas por qualquer meio,
incluindo oralmente.

Para que as deliberações tomadas nessas reuniões sejam válidas, terão
de estar presentes, pelo menos, metade dos membros do conselho de
administração.

Qualquer membro do conselho de administração poderá emitir uma
procuração a favor de outro membro para que o represente numa
reunião daquele órgão. Cada administrador não poderá representar mais
do que um outro administrador numa determinada reunião.

Para o cálculo do quórum e da maioria, os administradores que
participem numa reunião do conselho de administração através de
meios de comunicação à distância, tais como videoconferência, deve-
rão ser considerados como presentes na reunião. A forma e as condi-
ções de utilização desses meios deverá ser determinada com referên-
cia aos regulamentos em vigor ou, se estes forem insuficientes, pelas
instruções do conselho de administração. No entanto, o número de
administradores que participam desta forma na reunião não pode
exceder um terço dos administradores que formam o quórum.

As deliberações são tomadas por maioria dos votos dos administra-
dores presentes e representados. Em caso de empate, o presidente
terá voto de qualidade.

Os administradores, bem como qualquer outra pessoa convocada
para estar presente nas reuniões do conselho de administração, está
sujeita a um dever de discrição relativamente ao funcionamento do
conselho de administração, bem como à informação de natureza con-

fidencial ou classificada como confidencial pelo presidente do conse-
lho de administração.

ARTIGO 12.º

Registo de presenças e actas das reuniões
do conselho de administração

Deverá ser arquivado na sede social um registo de presenças, o qual
deverá ser assinado pelos administradores presentes em cada reunião
do conselho de administração.

As reuniões do conselho de administração deverão ser registadas
em acta lavrada nos termos da legislação em vigor.

Essas actas deverão ser assinadas pelo membro do conselho que
preside à reunião e por pelo menos mais um administrador. No caso
do membro que preside à reunião estar impossibilitado de assinar a
acta, esta deverá ser assinada por pelo menos dois administradores.

A cópia ou extracto de acta de reunião faz prova suficiente do
número de administradores em funções e da sua presença ou repre-
sentação por procuração.

Cópias ou extractos das actas das reuniões, deverão ser validamente
certificadas pelo presidente e vice-presidente do conselho de admi-
nistração, pelo presidente da comissão executiva ou por qualquer sig-
natário devidamente autorizado para o efeito.

No decurso de liquidação, essas cópias ou extractos deverão ser
certificados por um único liquidatário.

ARTIGO 13.º

Poderes do conselho de administração

O conselho de administração determinará a política de negócios da
sociedade e assegurará a sua devida implementação. Sujeito aos pode-
res expressamente atribuídos às assembleias gerais de accionistas e
dentro dos limites definidos pelo objecto social, o conselho de admi-
nistração deverá tomar em consideração qualquer assunto relativo ao
funcionamento correcto da sociedade e deverá deliberar sobre qual-
quer assunto relevante no decorrer das suas reuniões.

O conselho de administração poderá levar a cabo qualquer investi-
gação ou certificação que considere adequada. O presidente do conse-
lho de administração ou o presidente da comissão executiva estão
obrigados a fornecer a cada um dos administradores toda a informa-
ção requerida para a prossecução das funções que lhes tenham sido
atribuídas.

O conselho de administração poderá deliberar a constituição de
comissões para análise de assuntos que o conselho ou o seu presidente
lhes submeterão. O conselho deverá determinar os membros e os
poderes dessas comissões, devendo estas actuar sob a responsabilidade
do conselho.

Excepto se directamente estabelecido por lei, o conselho poderá
delegar qualquer dos seus poderes a qualquer pessoa ou comissão que
entender, através de uma autorização especial e para um ou mais actos
específicos, com ou sem a possibilidade de subdelegação.

O conselho de administração deverá deliberar se a gestão da socie-
dade cabe ao presidente do conselho de administração ou ao presiden-
te da comissão executiva.

Em termos gerais, ao conselho de administração são atribuídos todos
os poderes previstos pela legislação em vigor.

ARTIGO 14.º

Remuneração dos administradores

Os administradores poderão receber como remuneração pela sua
actividade, a título de salário de administrador, uma soma fixa anual
cujo montante deverá ser determinado em assembleia geral ordinária,
sendo aplicável até decisão em contrário.

O conselho de administração deverá distribuir pelos seus membros,
da forma que entender, o montante total dos salários dos administra-
dores, da forma que entender.

Poderá também atribuir uma remuneração excepcional no que diz
respeito a atribuições ou mandatos confiados aos administradores. Esta
remuneração está sujeita às disposições legais que regulam os negó-
cios com partes relacionadas.

Adicionalmente, o presidente e o vice-presidente ou vice-presidentes
poderão receber uma remuneração cujo montante será determinado
pelo conselho de administração.

ARTIGO 15.º

Presidente do conselho de administração

O conselho de administração deverá eleger o seu presidente de entre
os seus membros. O conselho deverá determinar a duração do seu
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mandato, o qual não poderá exceder o tempo do seu mandato como
administrador.

O conselho de administração poderá eleger um ou mais vice-presi-
dentes. Deverá igualmente determinar a duração dos seus mandatos,
os quais não poderão exceder os respectivos mandatos como admi-
nistradores.

O presidente representará o conselho de administração. Este deve-
rá organizar e coordenar o trabalho do conselho dando conta dessas
actividades à assembleia geral. Deverá assegurar que os órgãos sociais
funcionem de forma satisfatória, assegurando, em particular, que os
administradores estão em posição de prosseguir as suas atribuições.

Em termos gerais, são ser atribuídos ao presidente todos os pode-
res previstos na lei.

Como excepção ao disposto no artigo 9.º, parágrafo 2, dos presen-
tes estatutos, a idade limite para o exercício das funções de presiden-
te do conselho de administração é fixada em 67 anos, excepto quan-
do o presidente do conselho de administração seja também presidente
da comissão executiva da sociedade.

O presidente do conselho de administração deverá beneficiar do
disposto no artigo 9.º, parágrafo 3.

ARTIGO 16.º

Administração

O presidente do conselho de administração, ou outra pessoa nomeada
pelo conselho de administração para o cargo de presidente da comis-
são executiva, será responsável pela administração da sociedade. Sob
proposta do presidente da comissão executiva, o conselho de admi-
nistração poderá nomear uma ou mais pessoas para o assessorar, exer-
cendo estes as funções de directores-gerais adjuntos.

1 — Presidente da comissão executiva:
Dentro dos limites definidos pelo objecto social e sujeito aos pode-

res expressamente atribuídos por lei às assembleias gerais e ao conse-
lho de administração, ao presidente da comissão executiva serão atri-
buídos os mais amplos poderes para agir em nome da sociedade em
todas as circunstâncias.

O presidente da comissão executiva deverá representar a sociedade
nas suas relações com terceiros, em especial no que concerne a pro-
cedimentos legais.

Tendo em conta o objecto social, e de acordo com a lei, fianças,
endossos e outras garantias prestadas a favor de terceiros deverão ser
concedidas pelo presidente da comissão executiva.

O presidente da comissão executiva pode decidir a constituição de
comissões para análise de assuntos que lhes entenda submeter para
obtenção da sua opinião. O presidente da comissão executiva deter-
minará quais os membros e os poderes dessas comissões.

O presidente da comissão executiva poderá delegar os seus poderes
a quaisquer pessoas ou comissões que entender, através de uma auto-
rização especial e para um ou mais actos específicos, com ou sem
possibilidade de subdelegação desses poderes.

Sendo o presidente da comissão executiva membro do conselho de
administração, o seu mandato não poderá exceder o seu mandato como
administrador.

A idade limite para o exercício das funções de presidente da comis-
são executiva é fixada em 65 anos.

Sendo o presidente do conselho de administração responsável pela
gestão da sociedade, o disposto neste artigo é-lhe aplicável.

2 — Directores-gerais adjuntos:
O número de directores-gerais adjuntos é limitado a um máximo de

cinco.
Quando forem nomeados, o âmbito e duração dos poderes de cada

director-geral adjunto deverão ser definidas pelo conselho de admi-
nistração, com o acordo do presidente da comissão executiva.

Relativamente a terceiros, os directores-gerais adjuntos deverão
beneficiar dos mesmos poderes que sejam atribuídos ao presidente da
comissão executiva.

ARTIGO 17.º

Censeurs (membros do conselho sem direito de voto)

Sob proposta do seu presidente, o conselho de administração pode-
rá nomear uma ou mais pessoas colectivas ou singulares como
censeurs (membros do conselho sem direito de voto).

Os censeurs são eleitos por períodos de três anos. O seu mandato
terminará no encerramento da assembleia geral ordinária de aprova-
ção das contas do ano financeiro anterior que tenha lugar no ano
durante o qual o mandato dos censeurs expira.

Cada censeur poderá ser afastado do exercício das suas funções a
qualquer momento pelo conselho de administração sob proposta do
seu presidente.

Dependendo da agenda, os censeurs são convocados para assistir às
reuniões do conselho de administração e às assembleias gerais de ac-

cionistas, e podem, se para tal forem convidados pelo presidente do
conselho de administração, tomar parte nos processos decisórios com
funções de aconselhamento.

Os censeurs poderão ser remunerados, sendo o montante de tal
remuneração definido pelo conselho de administração.

TÍTULO IV

Auditoria da sociedade

ARTIGO 18.º

Revisor de contas

Os revisores de contas deverão ser nomeados em assembleia geral
para levarem a cabo as funções estabelecidas na lei, no momento e
nos termos do disposto na legislação em vigor.

Os revisores de contas poderão ser reconduzidos no exercício das
suas funções.

Os revisores de contas serão remunerados no montante determina-
do de acordo com o disposto na legislação em vigor.

TÍTULO V

Assembleias gerais

ARTIGO 19.º

Composição — natureza das reuniões

As assembleias gerais são constituídas por todos os accionistas,
independentemente do número de acções que cada um deles possua.

As assembleias gerais regularmente constituídas devem representar
todos os accionistas. As deliberações tomadas em assembleia geral de
acordo com a legislação em vigor vinculam todos os accionistas.

As assembleias gerais são designadas como assembleias gerais ex-
traordinárias quando deliberarem sobre qualquer alteração aos estatu-
tos sociais; são designadas como assembleias gerais ordinárias em to-
dos os outros casos.

As assembleias especiais de accionistas podem ter lugar com a par-
ticipação dos titulares de determinadas categorias de acções, se as
houver, para deliberar sobre as alterações aos direitos inerentes a es-
sas categorias de acções.

Essas assembleias especiais de accionistas são convocadas e funcio-
nam do mesmo modo que as assembleias gerais extraordinárias.

ARTIGO 20.º

Reuniões

As assembleias gerais são convocadas de acordo com o disposto na
legislação em vigor.

As reuniões têm lugar na sede social da sociedade ou em qualquer
outro lugar indicado na convocatória da assembleia.

As assembleias gerais são presididas pelo presidente do conselho de
administração ou, na sua ausência, pelo vice-presidente do conselho
de administração ou por um administrador nomeado pelo presidente
do conselho de administração para esse efeito. Se tal não for possí-
vel, a assembleia geral elegerá a pessoa que a irá presidir à reunião.

A ordem de trabalhos será determinada pelo autor da convocatória
da assembleia. Apenas as propostas do autor da convocatória da as-
sembleia ou de accionistas poderão ser incluídas na ordem de trabalhos.

Cada accionista em assembleia geral ordinária ou extraordinária terá
um número de votos proporcional à fracção do capital social da so-
ciedade correspondente às acções por si detidas ou representadas, desde
que essas acções não estejam privadas do direito de voto.

O conselho de administração pode deliberar que os accionistas que
participem na assembleia através de videoconferência ou por outros
meios de comunicação à distância que lhes permitam ser identificados
de forma satisfatória, sejam considerados como presentes pessoalmente
na reunião para fins de cálculo do quórum e da maioria deliberativa,
desde que o tipo e as condições de utilização desses meios sejam com-
patíveis com a legislação em vigor.

ARTIGO 21.º

Assembleias gerais ordinárias

As assembleias gerais ordinárias realizam-se de acordo com as re-
gras relativas a quórum e maiorias deliberativas previstas na legisla-
ção em vigor.
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Os accionistas são convocados anualmente para uma assembleia
geral ordinária.

A assembleia geral ordinária anual apreciará o relatório do conse-
lho de administração e dos revisores de contas.

Deverão ser discutidas, aprovadas ou ajustadas as contas anuais e as
contas anuais consolidadas, se as houver, e determinada a forma como
os lucros líquidos do ano respectivo serão aplicados.

Deverão ser nomeados os revisores de contas.
Deverão ser apreciadas quaisquer outras propostas constantes da

ordem de trabalhos que não caiam no âmbito das assembleias gerais
extraordinárias.

Adicionalmente a esta assembleia geral anual, podem ser convoca-
das assembleias gerais extraordinárias em circunstâncias excepcionais.

ARTIGO 22.º

Assembleias gerais extraordinárias

As assembleias gerais extraordinárias realizam-se de acordo com as
regras relativas ao quórum e às maiorias deliberativas previstas na
legislação em vigor.

As assembleias gerais extraordinárias podem efectuar todas e quais-
quer alterações aos estatutos.

ARTIGO 23.º

Actas

As assembleias gerais de accionistas deverão ficar registadas em actas
elaboradas em registo especial ou em páginas soltas numeradas. Essas
actas deverão ser assinadas pelos accionistas que forem nomeados para
secretariar a reunião.

Poderão ser facultadas a terceiros documentos comprovativos de
qualquer assembleia geral através de cópias ou extractos devidamente
certificados como verdadeiros pelo presidente do conselho de admi-
nistração, vice-presidente do conselho de administração, secretário
da assembleia geral ou um funcionário da sociedade a quem sejam
atribuídos poderes para tal por alguma das pessoas atrás referidas.

TÍTULO V

Contabilidade da sociedade

ARTIGO 24.º

Ano contabilístico

O ano contabilístico inicia-se a 1 de Janeiro e termina a 31 de
Dezembro.

ARTIGO 25.º

Documentos contabilísticos

No final de cada ano contabilístico, o conselho de administração
deverá elaborar um relatório detalhado dos activos e passivos e das
contas anuais e, adicionalmente, deverá preparar um relatório de ges-
tão da sociedade de acordo com a legislação em vigor.

ARTIGO 26.º

Aplicação e distribuição de lucros

I — Proveitos líquidos no ano contabilístico — reserva estatutá-
ria — lucro distribuível:

Os montantes previstos na legislação em vigor deverão ser retira-
dos dos proveitos líquidos do ano contabilístico, do qual serão deduzi-
das quaisquer perdas transitadas de anos anteriores, se aplicável.

O saldo, ao qual poderá ser adicionado qualquer lucro obtido tran-
sitado de anos anteriores, constituirá o lucro distribuível.

II — Aplicação de lucro distribuível — distribuirão de proveitos
acumulados:

1) Proveitos acumulados e criação de reservas — em assembleia
geral ordinária poderão ser retirados do lucro distribuível quaisquer
montantes para resultados transitados ou para uma ou mais reservas.
Essas reservas deverão estar disponíveis para a aplicação que lhe seja
determinada por assembleia geral de accionistas sob proposta do con-
selho de administração e em particular para amortização ou redução
do capital social através de reembolso ou amortização de acções;

2) Dividendos — o saldo do lucro distribuível será distribuído pelos
accionistas de forma proporcional à sua participação no capital so-
cial da sociedade;

3) Distribuição de reservas — a assembleia geral poderá deliberar a
distribuição de montantes retirados das reservas das quais possam li-

vremente dispor. Em tal caso, a deliberação correspondente deverá
designar expressamente a reserva a partir da qual serão feitos os pa-
gamentos;

4) Limitações à distribuição — com excepção dos casos de redução
do capital social, não haverá qualquer distribuição aos accionistas se a
situação líquida for, ou se torne em consequência dessa distribuição,
inferior à soma do capital social e das reservas que, nos termos da
legislação em vigor, não possam ser distribuídas;

5) Distribuição de carteiras de títulos — em assembleia geral ordi-
nária poderá ser deliberado aplicar, sob proposta do conselho de ad-
ministração, para efeitos de toda e qualquer distribuição de lucros ou
reservas, títulos negociáveis que integram a carteira da sociedade,
sujeitos a uma obrigação por parte dos accionistas de se agruparem na
medida do necessário de modo a obterem o número de títulos preten-
dido.

III — Pagamento de dividendos:
A forma de pagamento dos dividendos deliberado em assembleia

geral deverá ser especificada pela assembleia geral ou, caso tal não
seja possível, pelo conselho de administração, mas o prazo de paga-
mento estatuído na legislação em vigor é imperativo.

A assembleia geral convocada para deliberar sobre o relatório e
contas do ano contabilístico poderá atribuir a cada accionista, para a
totalidade ou parte de qualquer dividendo final ou intercalar distri-
buído, a opção pelo pagamento desse dividendo final ou intercalar em
dinheiro ou em acções.

TÍTULO VII

Dissolução — liquidação

ARTIGO 27.º

Salvo disposição legal em contrário, no termo da duração da socie-
dade ou no caso de dissolução anterior a esse termo, deverá ser deter-
minado em assembleia geral de accionistas o método de liquidação e
nomeado um ou mais liquidatários cujos poderes serão determinados
pela assembleia geral.

Está conforme o original.

21 de Março de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2009316568

CHAPLAKE — INVESTIMENTOS TURÍSTICOS, S. A.
Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula

n.º 779; identificação de pessoa colectiva n.º 501802630; inscri-
ção n.º 6; número e data da apresentação: 15/050228.

Certifico que foi registada a alteração do contrato quanto aos arti-
gos 1.º e 6.º, n.º 1, da sociedade em epígrafe, os quais passam a ter a
seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade continua a adoptar a denominação de
CHAPLAKE — Investimentos Turísticos, S. A., tem a sua sede na
Rua do Dr. Eduardo Neves, 9, 7.º, freguesia de Nossa Senhora de Fá-
tima, concelho de Lisboa.

2 — A sociedade, se o achar conveniente, poderá abrir ou encerrar
agências, filiais ou quaisquer outras formas de representação, em qual-
quer localidade e em qualquer país, ou mudar a sua sede dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe, por simples deliberação
da sua administração.

ARTIGO 6.º

1 — A administração da sociedade, bem como a sua representação,
em juízo e fora dele, compete a um conselho de administração, com-
posto por três membros efectivos e um suplente, eleitos por um perí-
odo de quatro anos, pela assembleia geral, a qual designará o presidente.

Fiscalização — compete a um fiscal único, que terá um suplente,
eleitos por quatro anos, sendo permitida a sua reeleição.

Mais certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição
acima referida:

Apresentação n.º 16/050228.
Nomeação dos órgãos sociais, por deliberação de 2 de Fevereiro de

2005, para o quadriénio de 2003-2006.
Conselho de administração: Joseph Edward Chappell, presidente;

David Tyrell Lakeman, William Edward Johns, Dominic Joseph
Chappell, todos casados e residentes em Oasis Club, 29, Marbella,
Málaga, Espanha (suplente).
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Fiscal único: Sousa Santos & Associados — Sociedade de Revisores
Oficiais de Contas, Avenida de Guerra Junqueiro, 26, 1.º, esquerdo,
Lisboa; Paulo Jorge Macedo Gambôa, solteiro, maior, Praceta de
Manuel Faria, 4, 1.º, C, Queluz, revisor oficial de contas suplente.

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

Está conforme o original.

22 de Março de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2011334217

CLÍNICA BERLIM HORIZONTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 14 137/050408; identificação de pessoa colectiva
n.º 507300335; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
050408.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe por Sandra
Maria Toscano dos Santos Barra, contribuinte fiscal n.º 167238167,
natural da freguesia de Pontével, concelho do Cartaxo, e marido, Mário
José de Oliveira Nunes Barra, contribuinte fiscal n.º 198360525, na-
tural de Abrantes, freguesia de São João, concelho de Abrantes, casa-
dos sob o regime da comunhão de adquiridos, residentes na Rua de
Santo António da Bolonha, Casal da Serra, torre 9, 3.º, C, Póvoa de
Santa Iria, Vila Franca de Xira, titulares dos bilhetes de identidade,
respectivamente, n.os 9814845, de 15 de Junho de 2004, e 9597498,
de 23 de Novembro de 2004, ambos emitidos pelos Serviços de Iden-
tificação Civil de Lisboa, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Clínica Berlim Horizonte, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Avenida de Berlim, Edifício
Lisboa Horizonte, bloco 8, letra D, loja C, freguesia de Santa Maria
dos Olivais, concelho de Lisboa.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em prestação de cuidados de saúde
e especialidades médicas.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social é de 10 000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais no
valor nominal de 5000 euros cada, tituladas uma por cada sócio.

2 — Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 100 000 euros.

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 sócios ou a não sócios.

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

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

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras 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

Fica desde já nomeada gerente a sócia Sandra Maria Toscano dos
Santos Barra.

Está conforme o original.

26 de Abril de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2009327659

CIPS — COMÉRCIO INTERNACIONAL DE PRODUTOS
DE SILVICULTURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 68 541; identificação de pessoa colectiva n.º 501991263; ins-
crição n.º 11; número e data da apresentação: 7/050412.

Certifico que foi registada a alteração do contrato quanto aos arti-
gos 4.º, n.º 1, e 13.º, n.os 2 e 6, alínea a), e nomeação, da sociedade
em epígrafe, os quais passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

1 — O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos
demais valores constantes do activo social, é de 84 795 euros e 64 cên-
timos e corresponde à soma de três quotas, uma de 42 397 euros e
82 cêntimos, e outra de 21 198 euros e 91 cêntimos, ambas perten-
centes à sócia Helena Maria Von Bonhorst Silva, e outra de 21 198 eu-
ros e 91 cêntimos, pertencente à sócia Ana Paula Viana de Oliveira
Carvalho.

ARTIGO 13.º

2 — São gerentes as sócias Helena Maria Von Bonhorst Silva e
Ana Paula Viana de Oliveira Carvalho, já designadas.

6 — a) Pelas assinaturas, em conjunto, de dois gerentes, ou de um
gerente e um procurador.

Gerente designada em 12 de Janeiro de 2005: Ana Paula Viana de
Oliveira Carvalho.

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

Está conforme o original.

26 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Graça Bicho
Martins. 2009327691

PORTUCHINA — HOTELARIA E SERVIÇOS
DE TRADUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 14 120; identificação de pessoa colectiva n.º 507228782; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 1/050401.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe por Sun
Zhichao, número de identificação fiscal 207915261, natural da Re-
pública Popular da China, casado no regime da comunhão geral, resi-
dente na Rua de Luís de Camões, 123, em Lisboa, titular do bilhete de
identidade n.º 14314973, de 25 de Janeiro de 2005, emitido em Lis-
boa nos Serviços de Identificação Civil, que outorga por si e na qua-
lidade de procurador de sua mulher, Zhu Xiaowei, que também é co-
nhecida por Xiaowei Zhu, número de identificação fiscal 219205922,
natural da República Popular da China, de nacionalidade chinesa, ca-
sada com ele, outorgante, no dito regime, e com ele residente, o que
tudo verifiquei por uma procuração que arquivo, que se rege pelo se-
guinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma PORTUCHINA — Hotelaria e
Serviços de Tradução, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua de Luís de Camões, 123-B,
freguesia de Alcântara, concelho de Lisboa.

3 — Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo ain-
da ser criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de
representação, no território nacional ou no estrangeiro.
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ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em restauração, hotelaria e simila-
res: importação, exportação e comércio a retalho e por grosso de
grande variedade de artigos, nomeadamente vestuários, calçados, aces-
sórios de moda, artigos e utilidades para o lar, brinquedos, perfumes,
artigos de higiene e limpeza, artigos electrónicos, produtos alimenta-
res e bebidas, ferramentas e materiais para construção, artigos de re-
lojoaria. Prestação de serviços de lavandaria e engomadoria, tradu-
ções, interpretações, comércio de mobiliário e artigos de decoração.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais, do
valor nominal de 2500 euros cada uma e uma de cada sócio.

2 — Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 50 000 euros.

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

ARTIGO 4.º

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

2 — Para vincular a sociedade é necessária a intervenção de um
gerente.

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

4 — 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-
lanço aprovado.

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

ARTIGO 8.º

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

Está conforme o original.

21 de Abril de 2005. — A Ajudante-Segunda, Maria da Graça Bicho
Martins. 2009327470

PYRAMID CITY IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
DE VESTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 14 121; identificação de pessoa colectiva n.º 507309626; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 2/050401.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, entre:
1.º Francisco Maria Pedro Borrego Sabino, contribuinte fiscal

n.º 190408634, natural de Moçambique, solteiro, maior, residente na
Rua do Norte, 36, 2.º, Encarnação, Lisboa, portador do bilhete de
identidade n.º 8871506, emitido em 5 de Abril de 2001, pelos Servi-
ços de Identificação Civil em Lisboa;

2.º João Miguel Alexandre Borrego, contribuinte fiscal
n.º 226278247, natural de Moçambique, solteiro, maior, residente na
referida Rua do Norte, 36, 2.º, Encarnação, Lisboa, portador do bi-
lhete de identidade n.º 12268709, emitido em 6 de Agosto de 2004,
pelos Serviços de Identificação Civil em Lisboa,
que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Pyramid City Importação e Ex-
portação de Vestuário, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua do Norte, 36, 2.º, freguesia
da Encarnação, concelho de Lisboa.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio, importação, expor-
tação, representação de vestuário e acessórios de moda, calçado, brin-
quedos, produtos audiovisuais, artigos de papelaria, tabacaria, brindes,
produtos alimentares e de mercearia incluindo vinhos, flores,
marroquinarias, artigos de pele, artigos de decoração, artigos eléctri-
cos e electrónicos, materiais de artes decorativas, artigos de hotela-
ria, artigos de joalharia e bijutaria e mobiliário.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente subs-
crito e realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas
iguais do valor nominal de 2500 euros cada uma e uma de cada sócio.

ARTIGO 4.º

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

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

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 Francisco Maria Pedro
Borrego Sabino.

Está conforme o original.

22 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Graça Bicho
Martins. 2009327489

COBACO — CORREIA BARROS CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 9985; identificação de pessoa colectiva n.º 505144000; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 5; números e data
das apresentações: 4 e 5/050412.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Averbamento n.º 1 — Apresentação n.º 4/050412.
Cessação de funções dos gerentes, Anabela Pereira Mendes Correia

Barros e José Manuel Duarte Barros, por terem renunciado, em 31 de
Março de 2005.
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Mais certifico que foi registada a alteração do contrato quanto aos
artigos 4.º, e 5.º, n.º 1, da sociedade em epígrafe, os quais passam a
ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos demais
valores constantes da escrita social, é de 100 000 euros e corresponde
à soma de três quotas: uma do valor nominal de 50 000 euros, titula-
da pelo sócio Eduardo Martins Mendes Correia, e uma do valor no-
minal de 30 000 euros e outra do valor nominal de 20 000 euros,
ambas tituladas pelo sócio Bruno Correia Barros, sendo que a primei-
ra é bem próprio do mesmo.

ARTIGO 5.º

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

Gerente designado, em 31 de Março de 2005: Eduardo Martins
Mendes Correia.

Está conforme o original.

26 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Graça Bicho
Martins. 2009327683

CHAVIMÓVEL — SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 3060; identificação de pessoa colectiva n.º 503091332; inscri-
ção n.º 7; número e data da apresentação: 14/050404.

Certifico que foi registada a redução do capital de 1 397 500 euros
para 250 000 euros, tendo o artigo 3.º a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 250 000 euros, integralmente realizado em
dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais de 125 000 euros
cada, pertencentes uma a cada um dos sócios, Manuel Gomes de Sousa
Paiva e Ema Paula Martins Antunes Paiva.

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

Está conforme o original.

2 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Graça Bicho
Martins. 2010338243

MERCOCIBER — COMUNICAÇÃO E MULTIMÉDIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 6008; identificação de pessoa colectiva n.º 503835528; inscri-
ções n.os 2 e 3; números e data das apresentações: 32 e 33/050412.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Apresentação n.º 32/050412.
Dissolução.
Apresentação n.º 33/050412.
Encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 31 de Março de 2005.

Está conforme o original.

26 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Graça Bicho
Martins. 2010338952

CICLONE PORTUGAL — ARQUITECTURA,
CONSULTORIA E SERVIÇOS AGRÍCOLAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 7309; identificação de pessoa colectiva n.º 503135666; inscri-
ção n.º 9; número e data da apresentação: 34/050412.

Certifico que foi registada a alteração do contrato quanto ao ar-
tigo 2.º, da sociedade em epígrafe, o qual passa a ter a seguinte redac-
ção:

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na realização de projectos e con-
sultoria nas áreas da agricultura, silvicultura, cinegética e conservação

de recursos naturais, bem como a realização de projectos de arquitec-
tura e engenharia.

Como actividade secundária, a sociedade poderá efectuar com-
pras e vendas de imóveis, revenda dos adquiridos para esse fim,
bem como a administração, recuperação, arrendamento e gestão
de imóveis.

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

Está conforme o original.

26 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Graça Bicho
Martins. 2010339231

PORTFOLIO MANAGERS — SOCIEDADE GESTORA
DE PATRIMÓNIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 9483; identificação de pessoa colectiva n.º 504955438; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 24/050412.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Apresentação n.º 24/050412.
Nomeação dos órgãos sociais, por deliberação de 5 de Abril de 2004,

para o quadriénio de 2004-2007.
Conselho de administração: João Filipe de Brion Ramires Sanches,

presidente; Sofia Alexandra de Souto Martins Ventosa, Rua do Bairro
Novo, 28, Casais de São Martinho, Sobral de Monta Agraço; Filipe
José de Campos Rodrigues Prieto.

Fiscal único, Victor Franco e Lisboa Nunes, Sociedade de Revisores
Oficiais de Contas; Neves, Azevedo Rodrigues e Batalha, Sociedade
de Revisores Oficiais de Contas, suplente.

Está conforme o original.

26 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Graça Bicho
Martins. 2005055620

MICRODRIVE — INFORMÁTICA E SISTEMAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 9524; identificação de pessoa colectiva n.º 504891103; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 16/
050412.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Averbamento n.º 1 — Apresentação n.º 16/050412.
Deslocação da sede para a Estrada da Luz, 70-C, freguesia de São

Domingos de Benfica, concelho de Lisboa.

Está conforme o original.

26 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Graça Bicho
Martins. 2010339215

MARIA ANTONIETA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 10 432; identificação de pessoa colectiva n.º 505696797; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 28/050412.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Apresentação n.º 28/050412.
Dissolução.

Está conforme o original.

26 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Graça Bicho
Martins. 2010339258

PLURIBUS II INTERNACIONAL — GESTÃO
DE UNIDADES DE SAÚDE, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 9326/000708; identificação de pessoa colectiva n.º 504540256;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 5/050407.
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Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Apresentação n.º 5/050407.
Nomeação dos órgãos sociais, por deliberação de 31 de Março de

2004, para o quadriénio de 2004-2007.
Conselho de administração: João Baptista Pinto Colarinha, presi-

dente; João Manuel Bispo Pereira e Carla Patrícia Farias da Fonseca
Neves.

Fiscal único, Fonseca Barros & Associados — Sociedade de Revi-
sores Oficiais de Contas, Avenida da República, 50, 8.º, Lisboa; João
Guilherme Melo de Oliveira, casado, Rua de D. Garcia de Noronha,
112, São Domingos de Rana, revisor oficial de contas, suplente.

Está conforme o original.

26 de Abril de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2010338758

CARAVELA GEST, SGPS, S. A.
Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula

n.º 7651/981118; identificação de pessoa colectiva n.º 504278290;
inscrição n.º 9; número e data da apresentação: 13/050407.

Certifico que foi registada a redução do capital de 2 714 300 euros
para 50 000 euros, tendo o artigo 5.º ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 5.º

O capital da sociedade, integralmente subscrito e realizado, é de
50 000 euros e está representado por 10 000 acções, com o valor no-
minal de 5 euros cada.

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

26 de Abril de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2009317009

MDT — MÁQUINAS DE DISTRIBUIÇÃO DE TABACO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 7013/980327; identificação de pessoa colectiva n.º 504122860;
inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 19/050407.

Certifico que foi registada a dissolução e encerramento da liquidação
da sociedade supra. Data da aprovação das contas: 3 de Março de 2005.

Está conforme o original.

26 de Abril de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2010338863

PÁTEO DOS SABORES — EXPLORAÇÃO DE SIMILARES
DE HOTELARIA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 6102/970404; identificação de pessoa colectiva n.º 503857661;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 7; números e data
das apresentações: 29 e 30//050407.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Averbamento n.º 1 — Apresentação n.º 29/050407.
Cessação de funções da gerente Cátia Alexandra de Almeida Cor-

reia, por ter renunciado, em 16 de Novembro de 2004.

Mais certifico que foi registada a alteração do contrato quanto ao
artigo 5.º da sociedade em epígrafe, o qual passa a ter a seguinte re-
dacção:

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade é exercida pela sócia Maria Mercês Fer-
reira de Andrade, desde já designada gerente, sendo suficiente a sua
assinatura para obrigar a sociedade em todos os actos e contratos.

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

Está conforme o original.

26 de Abril de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2010338200

CLÍNICA DE SANTA MARIA DE BELÉM, S. A.
Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula

n.º 1577/900326; identificação de pessoa colectiva n.º 502385766;
inscrição n.º 21; número e data da apresentação: 34/050407.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Apresentação n.º 34/050407.
Nomeação dos órgãos sociais, por deliberação de 16 de Março de

2004, para o triénio de 2004-2006:
Conselho de administração:
José de Mello — Saúde, SGPS, S. A., que nomeou para exercer o

cargo em nome próprio Maria Inês Rosa Dias Murteira Bleck, casa-
da, Rua da Lapa, 1056, 2.º, direito, Lisboa, presidente.

Luís Alberto Paulino Pinhão.
Maria Madalena Ponces de Carvalho Vigeant Gomes Correia Ne-

ves, casada, Estrada de Benfica, 457, 2.º, direito, Lisboa.
Lusitânia, Companhia de Seguros, S. A., que nomeou para exercer

o cargo em nome próprio, José de Matos Torres.
Montepio Geral, Associação Mutualista, que nomeou para exercer

o cargo em nome próprio Ludovico Lázaro Morgado Cândido.
João Filipe Lopes dos Santos Lucas, divorciado.
Henrique Augusto Pereira Moreira, Rua do Professor Queiroz Ve-

loso, 39, Lisboa.
Conselho fiscal:
Fernando Vassalo Namorado Rosa, presidente.
Jorge Gutierrez de Lima.
João Augusto & Associados — Sociedade de Revisores Oficiais de

Contas, S. A.
Ferreira, Pereira & Associados — Sociedade de Revisores Oficiais

de Contas, S. A., Edifício Monumental, Avenida da Praia da Vitória,
71-A, Lisboa, suplente.

Está conforme o original.

26 de Abril de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2010338855

LOURES

VOXGO — CENTRO EDITORIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 20 175/
20050408; identificação de pessoa colectiva n.º P 507219490;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 7/20050408.

Certifico que, por escritura de 25 de Fevereiro de 2005, exarada de
fl. 24 a fl. 26 do livro n.º 1277-C do 14.º Cartório Notarial de Lis-
boa, foi constituída a sociedade em epígrafe por José Luís Loureiro e
Fernando Fernandes Nogueira Batista, que se rege pelo seguinte con-
trato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma VOXGO — Centro Editorial, L.da

ARTIGO 2.º

A sociedade tem a sua sede na Estrada de Santa Iria, Edifício Megape,
na freguesia de Santa Iria de Azóia, concelho de Loures, podendo a
gerência instalar escritório ou qualquer outra forma de representação
em qualquer local do território nacional.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto serviços de edição, publicação,
marketing e distribuição de livros, revistas e produtos editados.

§ único. A sociedade poderá, nos termos previstos na lei, adquirir
e alienar participações em sociedades com objecto diferente do refe-
rido no corpo deste artigo, em sociedades reguladas por leis especiais,
bem como associar-se com outras pessoas jurídicas.

ARTIGO 4.º

O capital social é de 25 000 euros, está integralmente realizado em
dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais de 12 500 euros
cada uma, pertencendo uma a cada um dos sócios, José Luís Loureiro
e Fernando Fernandes Nogueira Batista.

ARTIGO 5.º

Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de capi-
tal até ao montante de 300 000 euros, bem como poderão os mesmos
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efectuar à sociedade os suprimentos de que esta necessite, nos termos
que forem estabelecidos em assembleia geral.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas, parcial ou total, entre sócios ou a favor de
terceiros, carece do consentimento da sociedade, caso em que os res-
tantes sócios e, depois a sociedade, terão direito de preferência nessa
transmissão na proporção das respectivas quotas.

ARTIGO 7.º

À sociedade é permitido efectuar amortização de quotas, quando
estas hajam sido penhoradas, arrestadas, apreendidas ou quando, por
qualquer motivo deva proceder-se à sua arrematação, adjudicação ou
venda em qualquer processo judicial, por morte de qualquer dos sócios
ou com o consentimento dos sócios.

§ único. A quota amortizada poderá figurar como tal no balanço da
sociedade, que poderá vir a aliená-la, posteriormente, total ou par-
cialmente.

ARTIGO 8.º

A gerência da sociedade é exercida por um ou mais gerentes eleitos
ou nomeados em assembleia geral entre os sócios ou estranhos, com
a remuneração que for fixada em assembleia geral.

§ 1.º Para a sociedade ficar obrigada é necessária a assinatura de
dois gerentes.

§ 2.º É interdito aos gerentes assinar, em nome da sociedade, quais-
quer actos, contratos ou documentos alheios ao objecto da sociedade,
designadamente letras de favor, avales e fianças.

§ 3.º A sociedade poderá nomear mandatários para fins especifica-
dos em procuração bastante.

§ 4.º Ficam desde já nomeados gerentes os sócios José Luís Loureiro
e Fernando Fernandes Nogueira Batista.

ARTIGO 9.º

A convocação das assembleias gerais far-se-á por meio de carta
registada com aviso de recepção com o mínimo de 15 dias de antece-
dência, sempre que a lei não exija outras formalidades.

Está conforme o original.

18 de Abril de 2005. — A Ajudante, Maria Madalena de Matos
Correia de Azevedo. 2007533006

SINTRA

ÁREA LIMPA — SERVIÇOS DE LIMPEZA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 18 337;
identificação de pessoa colectiva n.º 505813440; data do depósito:
040623.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2003.

24 de Maio de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Lapas Ferreira. 3000175381

SDM — SOLUÇÕES INFORMÁTICAS
E ADMINISTRATIVAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 11 959/
602; identificação de pessoa colectiva n.º 503903019; inscrição
n.º 3; número e data da apresentação: 5/050411.

Certifico que foi aumentado o capital social de 4987,98 para
5000 euros, tendo alterado o artigo 3.º do contrato que ficou com a
seguinte redacção:

3.º

O capital social é de 5000 euros, totalmente realizado em dinhei-
ro, correspondendo à soma de quatro quotas, sendo uma de
4002,40 euros, pertencente ao sócio Manuel dos Santos, outra de
498,80 euros, pertencente à sócia Maria Manuela dos Reis Santos, e
duas de 249,40 euros cada uma, pertencendo uma ao sócio Rui Pe-
dro dos Reis dos Santos e outra ao sócio Bruno Miguel dos Reis dos
Santos.

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

13 de Abril de 2005. — O Segunda-Ajudante, Fernando Manuel
Pereira Coimbra Fernandes. 1000284567

FROTEMPO — EMPRESA DE TRABALHO TEMPORÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 22 303/
050404; identificação de pessoa colectiva n.º 507229592; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 8/050404.

Certifico que entre Ieró Baldé e Sado Bari foi constituída a socie-
dade comercial em epígrafe, que se rege pelo contrato em anexo.

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma FROTEMPO — Empresa de Tra-
balho Temporário, L.da, e tem a sua sede na Rua de Augusto Casi-
miro, 10, 1.º, B, freguesia de Cacém, concelho de Sintra.

2 — Por 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 encerrar sucursais e outras for-
mas de representação social, no País ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

1 — O objecto social consiste em cedência temporária de traba-
lhadores para utilização de terceiros utilizadores, podendo ainda de-
senvolver actividades de selecção, orientação e formação profissio-
nal, consultadoria e gestão de recursos humanos.

2 — A sociedade poderá adquirir participações como sócia de res-
ponsabilidade limitada em sociedades com objecto diverso do seu, em
sociedades reguladas por leis especiais e associar-se em agrupamentos
complementares de empresas.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais de 2500 euros,
pertencentes uma a cada um dos sócios.

2 — Os sócios poderão fazer suprimentos à sociedade, nos termos
e condições que forem fixadas em assembleia geral.

ARTIGO 4.º

1 — Apenas a divisão e cessão de quotas entre sócios é livremente
permitida.

2 — A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento
prévio da sociedade, à qual, em primeiro lugar, e aos sócios não ce-
dentes, em segundo, é conferido o direito de preferência na cessão a
título oneroso.

ARTIGO 5.º

1 — A administração e representação da sociedade, remunerada ou
não, será exercida por sócios ou não sócios, tudo conforme for deli-
berado em assembleia geral.

2 — Fica, porém, desde já designado gerente o sócio Ieró Baldé.
3 — A sociedade fica vinculada pela intervenção de um gerente.
4 — A sociedade poderá constituir mandatários para determinados

actos ou categorias de actos.
5 — É expressamente proibido aos gerentes vincular a sociedade

em cauções, avales, letras de favor, fianças ou quaisquer outros actos
estranhos ao objecto social.

ARTIGO 6.º

1 — As reuniões da assembleia geral, quando a lei não exigir outras
formalidades ou prazos, serão convocadas por meio de cartas regista-
das, dirigidas aos sócios, com a antecedência mínima de 15 dias.

2 — Os sócios podem fazer-se representar nas assembleias gerais
por procuradores.

11 de Abril de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Lapas Ferreira. 2010235517

D. S. O. — DESPORTO, SAÚDE E OSTEOPATIA — CENTRO
OSTEOPÁTICO E CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO FÍSICA
NAS ÁREAS DA SAÚDE E DESPORTIVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 22 306/
050405; identificação de pessoa colectiva n.º 507277651; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 1/050405.
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Certifico que entre Osvaldo Soares Vitória, Luiz Carlos Filgueira e
Nelson Manuel Frade Alegre foi constituída a sociedade comercial em
epígrafe, que se rege pelo contrato seguinte:

1.º

1 — A sociedade adopta a firma D. S. O. — Desporto, Saúde e
Osteopatia — Centro Osteopático e Clínica de Recuperação Física nas
Áreas da Saúde e Desportiva, L.da, e tem a sua sede na Estrada Prin-
cipal, 78, Alfaquiques, freguesia de São João das Lampas, concelho de
Sintra.

2 — A gerência poderá deslocar a sua sede para outro local dentro
do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como abrir ou
encerrar filiais, sucursais ou quaisquer outras formas de representação,
no País ou no estrangeiro.

2.º

A sociedade tem por objecto: centro de osteopatia. Clínica de re-
cuperação física na área da saúde e desportiva. Organização de semi-
nários, congressos e acções de formação na área da osteopatia e na
sua relação com outros ramos da saúde.

3.º

1 — O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
15 000 euros e corresponde à soma de três quotas: uma de 5000 eu-
ros, pertencente ao sócio Osvaldo Soares Vitória; outra de 5000 eu-
ros, pertencente ao sócio Luiz Carlos Filgueira; uma de 5000 euros,
pertencente ao sócio Nélson Manuel Frade Alegre.

2 — Poderá ser exigida aos sócios a realização de prestações suple-
mentares de capital, até ao montante de 250 000 euros, na propor-
ção das suas quotas, nas condições a deliberar em assembleia geral.

4.º

1 — A gerência, com ou sem remuneração, conforme vier a ser
deliberado em assembleia geral, compete a sócios e a não sócios.

2 — Para que a sociedade se considere validamente obrigada é su-
ficiente a intervenção de dois gerentes.

3 — Ficam, desde já, nomeados gerentes os sócios Osvaldo Soares
Vitória e Nélson Manuel Frade Alegre.

5.º

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

6.º

É permitida a participação da sociedade em agrupamentos comple-
mentares de empresas, bem como no capital social de outras socieda-
des, ainda que com objecto diferente do seu, ou reguladas por lei es-
pecial.

7.º

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

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

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

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

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

2 — A contrapartida da amortização, salvo no caso de acordo
com o titular, em que valerá o princípio da vontade das partes, e
no caso da apreensão judicial, em que se aplicará o regime legal,
será igual ao valor que para a quota resultar do último balanço
aprovado.

11 de Abril de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Lapas Ferreira. 2003208909

MANUEL F. DUARTE — TRANSPORTES,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 22 314/
050406; identificação de pessoa colectiva n.º 507295382; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 19/050406.

Certifico que, por Manuel Fernando Branco da Silva Duarte, foi
constituída a sociedade comercial em epígrafe, que se rege pelo con-
trato seguinte:

1.º

1 — A sociedade adopta a firma Manuel F. Duarte — Transportes,
Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Rua dos Morzelos, 45, em
Odrinhas, freguesia de São João das Lampas, concelho de Sintra.

2 — Por simples deliberação da gerência pode a sede ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como se-
rem criadas delegações e filiais ou outras formas locais de representação,
no País ou no estrangeiro.

2.º

1 — A sociedade tem por objecto o transporte de mercadorias.
2 — A sociedade poderá participar no capital social de outras so-

ciedades, ainda que com objecto diferente do seu, e associar-se em
agrupamentos complementares de empresas.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
50 000 euros e corresponde a uma quota do mesmo valor, pertencen-
te ao sócio Manuel Fernando Branco da Silva Duarte.

4.º

1 — A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
vier a ser deliberado em assembleia geral, compete ao sócio Manuel
Fernando Branco da Silva Duarte e ainda ao não sócio Guilherme Filipe
Justino, casado, residente na Rua de 11 de Março, lote 16, Bairro
Novo, em Vila Verde, Sintra, desde já nomeados gerentes.

2 — Para obrigar a sociedade é suficiente a intervenção do sócio
Manuel Fernando Branco da Silva Duarte ou a intervenção conjunta
dos dois gerentes.

5.º

O sócio fica autorizado a celebrar negócios com a sociedade, na
prossecução do seu objecto social.

11 de Abril de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Lapas Ferreira. 2004896701

IMAJE — TECNOLOGIAS DE CODIFICAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 13 512/
980821; identificação de pessoa colectiva n.º 501922091; inscri-
ção n.º 17; número e data da apresentação: 2/050405.

Certifico que foi depositada a acta de que consta a nomeação do
gerente, Jordi Roma Molet, por deliberação de 25 de Março de 2004.

11 de Abril de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Lapas Ferreira. 2006733893

WORLDB — GESTÃO E SOLUÇÕES
INFORMÁTICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 18 800/
020403; identificação de pessoa colectiva n.º 505992795; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 5/050405.

Certifico que foi depositada a escritura de que consta a dissolução
e encerramento da liquidação da sociedade em epígrafe, sendo a data
da aprovação das contas: 23 de Dezembro de 2004.

11 de Abril de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Lapas Ferreira. 2010206363

DESAFIO CABELEIREIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 18 856/
020415; identificação de pessoa colectiva n.º 506090124; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 11/050405.

Certifico que foi depositada a escritura de que consta a dissolução
e encerramento da liquidação da sociedade em epígrafe, sendo a data
da aprovação das contas: 6 de Janeiro de 2005.

11 de Abril de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Lapas Ferreira. 2010206371
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FÁBRICA DO SOM — ESTÚDIO DE GRAVAÇÃO
E PRODUÇÃO ÁUDIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 15 194/
000127; identificação de pessoa colectiva n.º 504794191; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 12/050405.

Certifico que foi depositada a escritura de que consta a dissolução
e encerramento da liquidação da sociedade em epígrafe, sendo a data
da aprovação das contas: 6 de Janeiro de 2005.

11 de Abril de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Lapas Ferreira. 2010206380

MULTITECTOS — DECORAÇÕES INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 10 776/
960510; identificação de pessoa colectiva n.º 503647861; número
e data da apresentação: 13/050406.

Certifico que foi deslocada a sede da sociedade em epígrafe para,
Rua da Itália, 2, 3.º, direito, freguesia de Belas.

11 de Abril de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Lapas Ferreira. 2004813601

LERUMANE — OURIVESARIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 22 311/
050406; identificação de pessoa colectiva n.º 507277309; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 2/050406.

Certifico que entre Nelson José Tempero Laureano e Rui Manuel
Inácio da Silva foi constituída a sociedade comercial em epígrafe, que
se rege pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma LERUMANE — Ourivesarias, L.da,
e tem a sua sede na Praça da Cidade Omura, 29, 3.º, direito, Casal do
Cotão, freguesia de São Marcos, concelho de Sintra.

2 — A sociedade, por simples deliberação da gerência, poderá des-
locar a sua sede dentro do mesmo concelho ou para concelhos limí-
trofes, assim como criar filiais, sucursais, agências, delegações ou quais-
quer outras formas de representação quer em Portugal quer no
estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto social a exploração de estabelecimen-
tos para a comercialização de objectos de ourivesaria, joalharia, relo-
joaria, brindes, artigos de desporto, material óptico, jogos e brinque-
dos, bem como a representação de fabricantes e comerciantes destes
artigos e a importação e exportação dos mesmos.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros e corresponde à soma de duas quotas, uma do valor nominal de
3500 euros, pertencente ao sócio Nélson José Tempero Laureano, e
outra do valor nominal de 1500 euros, pertencente ao sócio Rui
Manuel Inácio da Silva.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade incumbe aos sócios Nélson José Tem-
pero Laureano e Rui Manuel Inácio da Silva, que ficam desde já desig-
nados gerentes, com ou sem remuneração conforme for deliberado
em assembleia geral.

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

ARTIGO 5.º

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

12 de Abril de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Lapas Ferreira. 2011393965

JOSÉ AMARAL — CABELEIREIROS,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 22 312/
050406; identificação de pessoa colectiva n.º 507295765; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 4/050406.

Certifico que por José António Vicente Amaral foi constituída a
sociedade comercial em epígrafe, que se rege pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma José Amaral — Cabeleireiros,
Sociedade Unipessoal, L.da, contribuinte n.º 507295765.

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua da Professora Filomena
Rola, 2, em Agualva-Cacém, concelho de Sintra.

3 — Por simples deliberação da gerência pode a sede ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços de cabe-
leireiro, esteticista, massagista, pedicura, manicura e afins, e venda de
produtos de cabeleireiro.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 5000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal,
pertencente ao sócio único.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência e a representação da sociedade, pertencente aos
gerentes, com ou sem remuneração, conforme o sócio deliberar.

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

3 — Fica desde já nomeado gerente o sócio.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

Que José António Vicente Amaral não é sócio de qualquer outra
sociedade unipessoal.

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 coincidam, no todo ou em parte, com
aquele que a sociedade está exercendo.

12 de Abril de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Lapas Ferreira. 2010207971

VILA FRANCA DE XIRA

LUÍS M. R. SANCHES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 1884/890307; identificação de pessoa colectiva
n.º 502119322; inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 4/
050216.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

Aumento de capital e alteração parcial do contrato.
Montante do aumento: 95 072,12 euros, subscrito quanto a

80 048,08 euros, por Luís Manuel Ramos Sanches em reforço da sua
quota de 12 469,95 euros e quanto a 15 024,04 euros, por Ana do
Rosário Brito Romão Ramos Sanches em reforço da sua quota de
2493,99 euros.

Teor dos artigos alterados: 1.º e 3.º

1.º

A sociedade continua com a firma Luís M. R. Sanches, L.da, e tem
a sede na Avenida de Antero de Quental, 9, loja 3, Bairro da Chepsi,
freguesia de Póvoa de Santa Iria, concelho de Vila Franca de Xira.
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3.º

O capital social, já integralmente realizado em dinheiro, é de
125 000 euros, dividido em quatro quotas a saber: uma quota no valor
de 92 518,03 euros e outra no valor de 7481,97 euros, ambas em nome
do sócio Luís Manuel Ramos Sanches; uma quota no valor de
17 018,03 euros e outra no valor 7481,97 euros, ambas em nome da
sócia Ana do Rosário Brito Romão Ramos Sanches.

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

Está conforme o original.

22 de Abril de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Helena Selas
Gonçalves Bento. 2006932209

ACÁCIO NUNES MORGADO — ESTUQUES,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 6756/050311; identificação de pessoa colectiva
n.º 507262204; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
050311.

Certifico que foi constituída por Acácio Nunes Morgado, a socie-
dade em epígrafe, que se rege pelos artigos constantes do seguinte
contrato:

1.º

A sociedade adopta o tipo de sociedade unipessoal por quotas.

2.º

A sociedade adopta a firma Acácio Nunes Morgado — Estuques,
Unipessoal, L.da

3.º

A sede da sociedade é na Rua de Eduardo Veiga Araújo, Vivenda
Morgado, Bairro dos Quintais, freguesia de Póvoa de Santa Iria, con-
celho de Vila Franca de Xira.

1 — A gerência poderá deslocar a sede social dentro do mesmo
concelho ou para concelhos limítrofes.

2 — Poderá também a gerência abrir ou extinguir delegações, fi-
liais, sucursais e agências em território nacional ou estrangeiro.

4.º

O objecto social consiste em: construção civil, estucagem.

5.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
já entrado na caixa social é de 5000 euros e corresponde a uma única
quota de 5000 euros, pertencente ao sócio Acácio Nunes Morgado.

6.º

A gerência da sociedade pertence ao sócio Acácio Nunes Morgado,
sendo suficiente a sua assinatura para obrigar a sociedade em todos os
seus actos e contratos.

7.º

Os negócios jurídicos, que deverão servir à prossecução do objecto
social, entre o único sócio e a sociedade, ficam desde já autorizados.

Está conforme o original.

17 de Março de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Helena Selas
Gonçalves Bento. 2007569000

PORTALEGRE
PORTALEGRE

COOPERATIVA DE HABITAÇÃO ECONÓMICA
DA FONTEDEIRA, C. R. L.

Conservatória do Registo Comercial de Portalegre. Matrícula n.º 26;
identificação de pessoa colectiva n.º 501985565; inscrição n.º 8;
número e data da apresentação: 1/080405.

Certifico, com referência à cooperativa em epígrafe, que foi depo-
sitada a fotocópia da acta da assembleia geral de 17 de Março de

2005 com a designação da direcção e do conselho fiscal para o trié-
nio de 2005-2007, assim constituídos:

Direcção: presidente, Rui Fernando Antão da Silva, casado, Rua
Nova, 2, Fortios, Portalegre; tesoureiro, Mário Militão Frutuoso,
casado, Rua da Fonte Fria, 10, Salão Frio, Ribeira de Nisa, Portalegre;
secretário, João Pedro Barreto Mourão Pereira Costa, solteiro, maior,
Rua de 31 de Janeiro, 68, 2.º, Portalegre.

Conselho fiscal: presidente, Francisco Afonso Cid Carreteiro, ca-
sado, Rua da Cidade Vila do Conde, 17, 2.º, esquerdo, Portalegre; 1.º vo-
gal, Maria João Petas Chaparro Bandeiras, casada, Rua da Cidade Vila
do Conde, 17, 2.º, direito, Portalegre; 2.º vogal, Paulo José da Rosa
Cardoso, casado, Rua da Cidade Vila do Conde, 15, 1.º, direito, Por-
talegre.

Data da deliberação: 17 de Março de 2005.

Conferida. Está conforme.

19 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Almerinda Fernanda
do Carmo Ribeiro Almeida. 2008808599

CAFÉ FLOR DO PLANALTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portalegre. Matrícula n.º 1279;
identificação de pessoa colectiva n.º P 507225066; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 1/110405.

Certifico que entre Marco Filipe Batista Nabais, solteiro, maior,
residente na Rua de Olinda Sardinha, 6-C, 2.º, direito, Bairro dos
Covões, Portalegre, e Nuno Filipe Videira Tavares Janeiro, solteiro,
maior, residente na Rua de Josefina Nunes da Silva, 1, Bairro dos
Covões, Portalegre, foi constituída a sociedade em epígrafe que se
rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Café Flor do Planalto, L.da

2.º

A sociedade estabelece a sede na Rua de Josefina Nunes da Silva, 1,
no Bairro dos Covões, em Portalegre.

3.º

A sociedade tem por objecto a exploração de snack-bar, café,
petiscos, pastelaria e jogos da Santa Casa e o comércio de artigos de
papelaria.

4.º

O capital social é de 5000 euros e representa-se por duas quotas
iguais do valor nominal de 2500 euros, uma de cada sócio e as respec-
tivas entradas ficam, nesta data, realizadas em dinheiro.

5.º

1 — A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, pertence a ambos os sócios, desde já
designados gerentes.

2 — A sociedade vincula-se com a assinatura de dois gerentes.

6.º

A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementares até
ao décuplo do capital social.

Conferida. Está conforme.

20 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Almerinda Fernanda
do Carmo Ribeiro Almeida. 2008808602

INGLÊS A BRINCAR — CLUBE DE INGLÊS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portalegre. Matrícula n.º 1016;
identificação de pessoa colectiva n.º 505078244; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 2 e inscrição n.º 5; números e data das apre-
sentações: 2 e 3/200405.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que José Antó-
nio de Moura Mendes Gil, cessou funções de gerente, por renúncia.

Data: 8 de Setembro de 2002.
Foi designada gerente a sócia Eugénia Maria dos Reis Correia

Moura, casada, Rua de São Bartolomeu, 56, rés-do-chão, esquerdo,
Portalegre.
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Data da deliberação: 31 de Agosto de 2002.

Conferida. Está conforme.

22 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Almerinda Fernanda
do Carmo Ribeiro Almeida. 2008808734

LÚCIA & JOANA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portalegre. Matrícula n.º 894;
identificação de pessoa colectiva n.º 504029045; inscrição n.º 6;
número e data da apresentação: 1/130405.

Certifico que a sociedade em epígrafe alterou o artigo 3.º do res-
pectivo contrato, que ficou com a seguinte redacção:

3.º

A sociedade tem por objecto o comércio a retalho de brinquedos e
jogos e a exploração e gestão de restaurantes.

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

Conferida. Está conforme.

21 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Almerinda Fernanda
do Carmo Ribeiro Almeida. 2008808629

PORTO
GONDOMAR

GT3 — GABINETE TÉCNICO DE ENGENHARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 56 944/050419; identificação de pessoa colectiva
n.º 505797330; inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 10/
19042005.

Certifico que foram alterados os artigos 1.º, o corpo do 2.º e 4.º da
sociedade em epígrafe, que ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade tem a firma GT3 — Gabinete Técnico de Engenha-
ria, L.da, e tem a sua sede na Estrada Exterior da Circunvalação, 662,
3.º, sala 1, freguesia de Rio Tinto, concelho de Gondomar.

ARTIGO 2.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
25 000 euros, dividido em duas quotas, sendo uma do valor nominal
de 15 000 euros, pertencente ao sócio Nuno Alexandre Dias Justo Pi-
mentel Parreira, e outra do valor nominal de 10 000 euros, perten-
cente ao sócio Filipe Manuel Martins Semedo Trindade.

ARTIGO 4.º

Os gerentes serão, de futuro, exonerados e nomeados em assem-
bleia geral e nomeados em assembleia geral, e o seu mandato durará
até que seja expressamente revogado pelo mesmo órgão social. A
gerência fica afecta aos sócios Nuno Alexandre Dias Justo Pimentel
Parreira, já designado gerente e ao sócio Filipe Manuel Martins Se-
medo Trindade, desde já designado gerente.

§ 1.º Os gerentes serão remunerados ou não, conforme deliberado
em assembleia geral.

§ 2.º A sociedade obriga-se pela intervenção de um gerente.

Está conforme.

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

20 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria Rodri-
gues. 2008265803

ALA NUN’ÁLVARES DE GONDOMAR
Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 2/

910121; identificação de pessoa colectiva n.º 501132325; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 5/050426.

Certifico que foram designados os seguintes membros dos órgãos
sociais para o ano de 2005, por deliberação de 10 de Dezembro de
2004:

Direcção: presidente, João Nuno Lopes Ferreira, casado; vice-pre-
sidentes, Cosme Lucílio Nogueira Pontes, casado, Mário Pedro Frei-
tas Couto, solteiro maior, Paulo Jorge Rabaça Vaz, casado, Sérgio
Adriano Oliveira Perro Neves, casado; secretário, Rosalina Fernanda
Vieira Santos, solteira, maior; tesoureiro, Manuel Mário Jesus Olivei-
ra, casado; vogais: Celso José Dias dos Santos, solteiro, maior, Do-
mingos Sousa Vigário, Gabriel Ferreira Torres, Joaquim Ferreira Cas-
tro, Jorge André Martins Neves Sousa, Jorge Carlos O. Carvalho
Nogueira, José Adelino Nunes Soares, Mário Cardoso Moreira Couto,
Pedro Nuno Cardoso Gome Silva, Valentim Lopes Castro e Horácio
Silva Matos, todos casados; suplentes: António Alberto Jesus Olivei-
ra, António Costa Oliveira, José Moreira Silva, todos casados.

Conselho fiscal: presidente, Fernando Francisco Martins Oliveira,
casado; secretário, Serafim Costa Oliveira, casado; relator, David
Torres Garrido, casado.

Está conforme.

26 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2004586281

BOA RODA — MONTAGENS DE PNEUS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 55 324/20010628; identificação de pessoa colectiva
n.º 505475642; número e data da apresentação: 4/050427.

Certifico que foi efectuada a dissolução e encerramento da liquida-
ção, da sociedade em epígrafe, cujo extracto da inscrição é a seguinte:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 3 de Fevereiro de 2005.

Está conforme.

27 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2008271196

A. MONTEIRO & A. COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 9258/
980112; identificação de pessoa colectiva n.º 504067818; número
e data da apresentação: 6/050427.

Certifico que foi efectuada a dissolução e encerramento da liquida-
ção da sociedade em epígrafe, cujo extracto da inscrição é a seguinte:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 22 de Abril de 2005.

Está conforme.

27 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2008271226

MOURA & VALDEMAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 25 596/800904; identificação de pessoa colectiva
n.º 500846243; número e data da apresentação: 121/20040630.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe do ano
2003.

20 de Outubro de 2004. — O Segundo-Ajudante, Mário Augusto
Amorim. 2008608808

EXCESSO INFORMÁTICO — INFORMÁTICA
E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 55 484/20010831; identificação de pessoa colectiva
n.º 505646323; número e data da apresentação: 3/050426.

Certifico que foi efectuada a dissolução e encerramento da liquida-
ção da sociedade em epígrafe, cujo extracto da inscrição é a seguinte:

Dissolução e encerramento da liquidação.
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Data da aprovação das contas: 31 de Março de 2005.

Está conforme.

26 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2008264165

ONUS — MEIOS DE PUBLICIDADE
E COMUNICAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 55 215/20010507; identificação de pessoa colectiva
n.º 505271249; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 5/
050426.

Certifico que foram alterados os artigos 1.º e 2.º da sociedade em
epígrafe, que ficaram com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma ONUS — Meios de Publicidade e
Comunicação, L.da, e tem a sua sede na Rua de Nossa Senhora do
Amparo, 324, 5.º, direito, frente, na freguesia de Rio Tinto, do con-
celho de Gondomar.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste na actividade de concepção e realização
de campanhas publicitárias, utilizando todos os meios de comunica-
ção. Actividades de gestão de espaços publicitários. Arranjo e manu-
tenção de painéis publicitários, publicidade aérea e aluguer de máqui-
nas e equipamentos e comércio a retalho de artigos médicos e
ortopédicos.

Está conforme.

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

26 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2008265641

FÉLIX MARTINS MARQUES, SUCESSORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 19 085/710129; identificação de pessoa colectiva
n.º 500110727; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 1/050426.

Certifico que foi alterada a sede social da sociedade em epígrafe,
cujo extracto da inscrição é o seguinte:

Sede: Rua de Barreiros, 151, Aguiar, São Cosme, Gondomar.

Está conforme.

26 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2008265900

OUROGOLD — METAIS PRECIOSOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 56 952/050426; identificação de pessoa colectiva
n.º P507315898; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
4/050426.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que fica a
reger-se pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma OUROGOLD — Metais Precio-
sos, L.da, e tem sede na Rua de 25 de Abril, 299, loja D, rés-do-chão,
freguesia e concelho de Gondomar.

2 — A gerência poderá deslocar a sede da sociedade dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe, bem como poderá criar filiais,
delegações ou quaisquer outras formas de representação social

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste na actividade de comercialização, impor-
tação e exportação de metais preciosos, pedras preciosas e semipre-
ciosas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros e está dividido em duas quotas iguais de 2500 euros, pertencentes
cada uma delas a cada um dos sócios, António Paulo dos Santos Car-
valho e Ana Augusta de Mesquita Coelho.

ARTIGO 4.º

A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementares ao
capital até ao montante global de cinco vezes o valor do capital so-
cial.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade, para a qual, em primeiro lugar, e para os sócios não ceden-
tes, em segundo, fica reservado o direito de preferência

ARTIGO 6.º

1 — A administração e representação da sociedade será exercida
por um ou mais gerentes a designar em assembleia geral, remunerados
ou não, conforme for deliberado pelos sócios.

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

3 — Ficam, desde já, designados gerentes os sócios, António Paulo
dos Santos Carvalho e Ana Augusta de Mesquita Coelho.

4 — A gerência poderá, designadamente:
a) Comprar e vender quaisquer bens de natureza móvel, incluindo

viaturas automóveis;
b) Celebrar quaisquer contratos de locação financeira mobiliária ou

aluguer de longa duração;
c) Tomar de arrendamento quaisquer imóveis, bem como rescindir

os respectivos contratos;
d) Adquirir, por trespasse, quaisquer estabelecimentos comerciais.
5 — Fica expressamente proibido aos gerentes obrigar a sociedade

em quaisquer actos ou contratos estranhos aos negócios sociais, de-
signadamente abonações, letras de favor, avales, fianças e outras obri-
gações.

ARTIGO 7.º

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

em juízo, falência, insolvência ou cessão gratuita;
c) Falência, interdição, inabilitação permanente ou morte do sócio.

ARTIGO 8.º

Por falecimento de qualquer dos sócios, a sociedade continuará com
os sócios sobrevivos e com os herdeiros do falecido, os quais nomearão
um que a todos represente, enquanto a quota permanecer indivisa.

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.

Declararam finalmente os outorgantes sob sua responsabilidade:
a) Que a totalidade do capital foi depositado hoje, na agência do

Finibanco, S. A., agência de Chaves, nos termos do artigo 202.º do
Código das Sociedades Comerciais;

b) Que os gerentes designados ficam, desde já, autorizados a proce-
der ao levantamento do capital social depositado nos termos do ar-
tigo 202.º do Código das Sociedade Comerciais, a fim de fazer face às
despesas com a constituição e a aquisição de bens e equipamentos para
instalação e início da sociedade.

Está conforme.

26 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria Rodri-
gues. 2008271188

ANTÓNIO DE SOUSA RAMOS & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 9553/
370215; identificação de pessoa colectiva n.º 500026750; número
e data da apresentação: PC-14/050422.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe do ano
de 2004.

26 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria Rodri-
gues. 2008260054
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FRANCISCONTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 7865/
970102; identificação de pessoa colectiva n.º 503799785; número
e data da apresentação: PC-13/050422.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe do ano
de 2004.

26 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria Rodri-
gues. 2008281965

JOSÉ MARIA DAS NEVES MONTEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 55 119/20010215; identificação de pessoa colectiva
n.º 505328534; número e data da apresentação: PC-12/050422.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe do ano
de 2004.

26 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria Rodri-
gues. 2008282007

RICARDO RAMOS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 56 595/040317; identificação de pessoa colectiva
n.º 506913686; número e data da apresentação: PC-11/050422.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe do ano
de 2004.

26 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria Rodri-
gues. 2008260046

ATITUDE — COMÉRCIO DE MOBILIÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 56 506/20031113; identificação de pessoa colectiva
n.º 506760359; número e data da apresentação: PC-9/050422.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe do ano
de 2004.

26 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria Rodri-
gues. 2008260038

JOAQUIM NUNES & SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 22 556/770217; identificação de pessoa colectiva
n.º 500648379; número e data da apresentação: PC-10/050422.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe do ano
de 2004.

26 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria Rodri-
gues. 2008281990

TECNOKIDS — INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 9163/
971219; identificação de pessoa colectiva n.º 504041797; número
e data da apresentação: PC-8/050422.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe do ano
de 2004.

26 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria Rodri-
gues. 2008281930

MÓVEIS SANTOS BISPO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 55 791/20020213; identificação de pessoa colectiva
n.º 505936054; número e data da apresentação: PC-7/22042005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe do ano
de 2004.

22 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria Rodri-
gues. 2008260020

FÁBRICA DE MÓVEIS GIESTAS DE VALBOM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 16 024/640916; identificação de pessoa colectiva
n.º 500107084; número e data da apresentação: PC-4/22042005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe do ano
de 2004.

22 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria Rodri-
gues. 2008281922

J. TEIXEIRA RAMOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 7481/
960913; identificação de pessoa colectiva n.º 503717037; número
e data da apresentação: PC-5/22042005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe do ano
de 2004.

22 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria Rodri-
gues. 2008281957

BARBOTÁXI, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 56 290/20030325; identificação de pessoa colectiva
n.º 506457656; número e data da apresentação: PC-6/22042005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe do ano
de 2004.

22 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria Rodri-
gues. 2008281973

ELÍSIO MENDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 2707/
921202; identificação de pessoa colectiva n.º 503081876; número
e data da apresentação: PC-3/22042005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe do ano
de 2004.

22 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria Rodri-
gues. 2008281914

AURORA & CARVALHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 9938/
980525; identificação de pessoa colectiva n.º 504178580; número
e data da apresentação: PC-1/22042005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe do ano
de 2004.

22 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria Rodri-
gues. 2008281981
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GIESTA RAMOS & ASSOCIADOS — CONSULTORES
DE ARQUITECTURA E ENGENHARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 55 301/20010618; identificação de pessoa colectiva
n.º 505425386; número e data da apresentação: PC-2/22042005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe do ano
de 2004.

22 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria Rodri-
gues. 2008281949

DIAS FERREIRA & SOUSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 22 612/970309; identificação de pessoa colectiva
n.º 500640912; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4;
números e data das apresentações: 6 e 7/050422.

Certifico que Joaquim Martins de Sousa cessou funções de gerente,
por renúncia, e foi designada gerente, Rosa de Oliveira Pinto, por
deliberação de 18 de Dezembro de 1992.

Está conforme.

22 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2008271099

BARBOSA & ASSOCIADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 58 368/970520; identificação de pessoa colectiva
n.º 503907545; número e data da apresentação: 2/050422.

Certifico que foi efectuada a dissolução e encerramento da liquida-
ção da sociedade em epígrafe, cujo extracto da inscrição é o seguinte:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 11 de Abril de 2005.

Está conforme.

22 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2008271080

GIROBRIQUE — CONSTRUÇÃO CIVIL,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 56 951/050422; identificação de pessoa colectiva
n.º 507328434; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 8/
050422.

Certifico que Anabela Ferraz Pinto constituiu a sociedade em epí-
grafe, que fica a reger-se pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma GIROBRIQUE — Construção Civil,
Unipessoal, L.da

2 — Tem a sua sede na Rua de D. Afonso Henriques, 35, 1.º, sala 4,
freguesia de Rio Tinto, concelho de Gondomar.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste em construção civil e obras públicas, pro-
moção imobiliária, compra e venda de imóveis e revenda dos adqui-
ridos para esse fim.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros, representado por uma quota de igual valor nominal, pertencente
à outorgante.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, que poderá não ser remunerada, e a
sua representação em juízo ou fora dele, competem a um ou mais
gerentes nomeados por decisão da sócia, ficando desde já nomeada
gerente ela sócia única.

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

3 — Em ampliação dos seus poderes normais, os gerentes podem:
a) Comprar, trocar e ou vender bens móveis ou imóveis, para e da

sociedade;
b) Dar e tomar de arrendamento, independentemente do prazo,

quaisquer locais, alterar e rescindir os respectivos contratos, adquirir
ou alienar, por trespasse, e tomar ou ceder, em exploração, quaisquer
estabelecimentos;

c) Dividir, dar ou receber em dação em cumprimento bens de qual-
quer natureza, incluindo veículos automóveis;

d) Comprar, vender, trocar ou locar veículos automóveis; e
e) Confessar, desistir e transigir em juízo.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A sócia poderá fazer à sociedade os suprimentos que ela carecer,
até ao montante e nas condições que forem decididos por si.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá exigir à sócia prestações suplementares de ca-
pital, não podendo, contudo, essas prestações ser superiores, no seu
conjunto, ao décuplo do capital social.

ARTIGO 8.º

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

Está conforme.

26 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria Rodri-
gues. 2008265919

MENDES & PEREIRA SOUSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 56 950/20050421; identificação de pessoa colectiva
n.º P507328914; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
6/20050421.

Certifico que Vítor Manuel Pereira de Sousa e Alda da Conceição
Oliveira Mendes, constituíram a sociedade em epígrafe, que fica a
reger-se pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Mendes & Pereira Sousa, L.da

2 — Tem a sua sede na Rua da Quinta Campainha, 236-C, rés-do-
-chão, esquerdo, freguesia de Rio Tinto, concelho de Gondomar.

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, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na recepção, distribuição, trans-
porte de cartas, encomendas, lubrificantes e outros produtos simila-
res, bem como de pequenas mercadorias, comércio de artigos postais
e selos dos correios.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas iguais, do valor nominal de
2500 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

2 — Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de
capital até ao montante global de 50 000 euros.

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

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.

22 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria Rodri-
gues. 2008265897

GANDRA & ALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 56 949/20040421; identificação de pessoa colectiva
n.º P507208161; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
5/20050421.

Certifico que Paulo Joaquim Moura de Castro Gandra e Maria Eu-
génia André Pereira Alves Gandra, constituíram a sociedade em epí-
grafe, que fica a reger-se pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Gandra & Alves, L.da, com sede na Rua
de Eduardo Castro Gandra, 15, freguesia de São Pedro da Cova, con-
celho de Gondomar.

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

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste no fabrico e comércio de produtos de
pastelaria e padaria; exploração de cafetaria e outros estabelecimen-
tos de restauração.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e está dividido em duas quotas iguais do valor nominal de
2500 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

2 — Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global correspondente a 20 vezes o capital
social.

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

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, será exercida por sócios ou não só-
cios, ficando desde já nomeados gerentes ambos os sócios.

2 — Para validamente representar e obrigar a sociedade, em to-
dos os seus actos e contratos, é suficiente a assinatura de um ge-
rente.

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.

Está conforme.

22 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria Rodri-
gues. 2008265889

IS’ELAN — GESTÃO DE CONDOMÍNIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 56 948/21042005; identificação de pessoa colectiva
n.º P507198387; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
4/21042005.

Certifico que Isabel Maria Teixeira Roriz Ramos, Angelina Maria
Pinto Madureira e Francisco Manuel Gouveia Pinto Sousa, constitu-
íram a sociedade em epígrafe que fica a reger-se pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma IS’ELAN — Gestão de Condomí-
nios, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua do Infante D. Henrique,
290, freguesia de Rio Tinto, concelho de Gondomar.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em única e exclusivamente explo-
rar a franquia loja do condomínio, mediante a prática de administra-
ção de condomínios e gestão de arrendamentos; prestação de serviços
de manutenção e limpeza para os mesmos.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros e corresponde à soma de três quotas, uma do valor nominal de
2500 euros, pertencente à sócia Angelina Maria Pinto Madureira, e
duas iguais do valor nominal de 1250 euros, pertencentes uma a cada
um dos restantes sócios.

ARTIGO 4.º

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

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

3 — A gerência fica desde já autorizada a alienar, onerar, adquirir,
tomar e dar em locação bens móveis e imóveis sujeitos a registo, sem
prévia deliberação dos sócios.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

obrigações sociais;
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d) No caso de morte do sócio a quem sucedam herdeiros legitimá-
rios;

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

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

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

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

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

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

ARTIGO 8.º

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

Está conforme.

22 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria Rodri-
gues. 2008265862

MADEIPOÇAS — MADEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 56 945/19042005; identificação de pessoa colectiva
n.º P507072480; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
11/050419.

Certifico que Vítor Manuel Moreira Poças, Carlos Alexandre Mo-
reira Poças e Albino Rogério Moreira Poças, constituíram a socie-
dade em epígrafe, que fica a reger-se pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma MADEIPOÇAS — Madeiras, L.da, e
tem a sua sede na Avenida de José Joaquim Ferreira, 101, freguesia de
Melres, concelho de Gondomar.

§ único. A sociedade poderá, por simples deliberação da gerência,
transferir a sede social para qualquer outro local do concelho de Gon-
domar ou seus concelhos limítrofes, bem como criar ou encerrar su-
cursais, delegações ou qualquer outra forma local de representação,
onde e quando julgar conveniente.

2.º

1 — A sociedade tem por objecto o comércio e indústria de madei-
ras e derivados.

2 — A sociedade poderá, por simples deliberação da gerência, as-
sociar-se assim como deter participações sociais em outras sociedades
ou cooperativas, nacionais e internacionais, como forma indirecta do
exercício de actividades económicas.

3.º

1 — O capital social é de 30 000 euros e está dividido em três quotas
iguais de 10 000 euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios.

2 — Cada sócio realizou nesta data 50 % da sua quota em dinheiro
devendo os restantes 50 % serem realizados, também em dinheiro,
no prazo de um ano a contar destra data.

4.º

É livre a transmissão, total ou parcial, de quotas entre sócios, fi-
cando proibida a cessão a estranhos.

5.º

1 — A sociedade poderá amortizar quotas ou partes de quotas nos
seguintes casos:

a) Por acordo com o proprietário ou tratando-se de quota adquiri-
da pela sociedade;

b) Quando adjudicada ao cônjuge não sócio em partilha resultante
de divórcio ou separação judicial de pessoas e bens;

c) Se o sócio que a possuir for julgado interdito, falido ou insolven-
te ou se a quota de qualquer dos sócios for dada em penhor, penhora-

da, arrolada ou arrestada, sem que, nestes últimos dois casos, seja
deduzida oposição judicialmente julgada procedente pelo respectivo
sócio;

d) Quando algum dos sócios prejudicar a sociedade no seu bom nome
ou no seu património;

e) Quando qualquer sócio, sem que para tal tenha sido autorizado
em assembleia geral, se dedique ao exercício de actividade concorren-
te com a sociedade, quer por si quer por interposta pessoa;

f) Venda ou adjudicação judiciais.
2 — Salvo disposição legal em contrário, a contrapartida da amor-

tização é:
a) No caso da alínea a), o valor acordado entre as partes;
b) Nos restantes casos o valor do último balanço aprovado.
3 — A amortização terá de ser deliberada no prazo de 90 dias a

contar do conhecimento do facto que a permita.
4 — A amortização considera-se realizada, desde a data da assem-

bleia geral que a deliberar, podendo, em qualquer caso, o pagamento
do valor da quota ser efectuado a pronto ou em seis prestações tri-
mestrais e iguais, conforme a assembleia geral decidir.

5 — A amortização deliberada nos termos do disposto na alínea e)
do n.º 1, não exclui o direito da sociedade ser indemnizada pelos da-
nos sofridos.

6.º

1 — A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme
vier a ser deliberado em assembleia geral, fica afecta por todos os
sócios que, desde já, ficam nomeados gerentes.

2 — Sem prejuízo do disposto no artigo 261.º do Código das Socie-
dades Comerciais a sociedade fica obrigada com a assinatura conjunta
de dois gerentes. No entanto, e para actos de mero expediente, é
suficiente a assinatura de um só gerente.

3 — Nos termos do n.º 2 do artigo 246.º do Código das Sociedades
Comerciais, fica desde já estabelecido que compete à gerência as se-
guintes matérias:

a) Designação de membros do órgão de fiscalização, quando a so-
ciedade dele tenha necessidade;

b) Alienação ou oneração de bens imóveis, alienação, a oneração
e a locação de estabelecimento;

c) A subscrição ou aquisição de participações noutras sociedades e
a sua alienação ou oneração.

7.º

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

8.º

1 — A sociedade dissolver-se-á nos casos e nos termos previstos
na lei e ainda mediante deliberação da assembleia geral convocada para
esse fim.

2 — Em caso de morte ou interdição de qualquer dos sócios, a
sociedade continuará com os herdeiros representantes do falecido ou
interdito. Enquanto a quota do sócio falecido ou interdito estiver
indivisa os seus herdeiros ou representantes deverão escolher um só,
de entre todos, que os represente na sociedade.

9.º

Todas as omissões ou lacunas serão interpretadas e supridas por
deliberação dos sócios, nos termos legalmente admissíveis, e pelas
disposições legais aplicáveis.

Está conforme.

20 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria Rodri-
gues. 2008265811

ALBINO COSTA & IRMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 22 330/761124; identificação de pessoa colectiva
n.º 500337845; número e data da apresentação: PC-1/050419.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe do ano
de 2004.

20 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria Rodri-
gues. 2008265676
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LEAL & COELHO — ANDAIMES E CONSTRUÇÃO
CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 56 946/20050420; identificação de pessoa colectiva
n.º P507261879; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
4/20050420.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que fica a
reger-se pelo seguinte contrato.

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Leal & Coelho — Andaimes e Cons-
trução Civil, L.da, com sede na Rua de Santa Filomena, 32, 3.º, direi-
to, da freguesia de Fânzeres, concelho de Gondomar.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sede poderá ser trans-
ferida para qualquer outro local dentro do mesmo concelho ou para
concelhos limítrofes, assim como poderão ser criadas sucursais, filiais
ou outras formas de representação que os negócios justifiquem.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto montagem de andaimes, prestação de
serviços de construção civil.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
15 000 euros e corresponde à soma de duas quotas de valor nominal
de 7500 euros cada, que pertencem uma a cada um dos sócios, José
Carlos Pereira Leal e Júlia Manuela Nogueira Coelho Leal.

§ único. Poderão ser exigidas prestações suplementares de capital
até ao décuplo do capital social

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, dispensada de caução, remunerada ou não,
conforme o deliberado em assembleia geral, fica confiada a ambos os
sócios, que desde já ficam nomeados gerentes.

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

ARTIGO 5.º

A divisão e cessão de quotas é livre entre os sócios, porém, para
estranhos, depende do consentimento da sociedade à qual fica reser-
vado o direito de preferência, em primeiro lugar e aos sócios não
cedentes, em segundo lugar, o qual deverá ser exercido no prazo de
30 dias após a comunicação, por escrito, do sócio cedente.

§ único. No caso do exercício do direito de preferência, a quota
será paga ao sócio cedente pelo valor constante do último balanço
aprovado.

ARTIGO 6.º

Aos gerentes é expressamente proibido usar a firma social em ac-
tos ou documentos estranhos aos negócios sociais, tais como abona-
ções, letras de favor, fianças e outros semelhantes.

20 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria Rodri-
gues. 2004603178

INSPECTRO — INSPECÇÃO DE INSTALAÇÕES
DE COMBUSTÍVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 56 484/20031020; identificação de pessoa colectiva
n.º 506726967; inscrição n.º 11; número e data da apresentação:
3/050420.

Certifico que foi designado gerente o sócio João Vítor Sobral de
Freiras, por deliberação de 5 de Novembro de 2004.

Está conforme.

20 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria Rodri-
gues. 2008265820

MÍSTILINEO — MÓVEIS E DECORAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 56 947/20050420; identificação de pessoa colectiva

n.º P507160584; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
5/050420.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que fica a
reger-se pelo seguinte contrato.

1.º

A sociedade adopta a firma MÍSTILINEO — Móveis e Decora-
ção, L.da

2.º

1 — A sociedade tem a sua sede na Rua do Pinheiro, 863, freguesia
de Jovim, concelho de Gondomar.

2 — Por simples deliberação da gerência e sem necessidade de au-
torização de qualquer outro órgão social, poderá ser transferida a sede
social para outro local do mesmo concelho ou concelho limítrofe,
bem como serem criadas sucursais, agências, delegações ou outras
formas locais de representação no território nacional ou estrangeiro.

3.º

A sociedade tem por objecto o fabrico e comercialização de mobi-
liário e acessórios; decoração de interiores.

4.º

1 — O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de quatro quotas, sendo duas do valor
nominal de 2000 euros cada uma, pertencentes uma a cada um dos
sócios António José Ribeiro de Vasconcelos e Maria Manuela Barbo-
sa Soares Vasconcelos, e duas do valor nominal de 500 euros cada
uma, pertencentes uma a cada um dos sócios Elsa Maria Soares de
Vasconcelos e Pedro Ricardo Soares Vasconcelos.

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

5.º

1 — A sociedade é administrada e representada por dois gerentes,
com ou sem remuneração, conforme for deliberado em assembleia
geral.

2 — A sociedade fica obrigada pela intervenção de dois gerentes.
3 — Ficam desde já designados gerentes os sócios Elsa Maria Soa-

res de Vasconcelos e Pedro Ricardo Soares Vasconcelos.
4 — A remuneração da gerência poderá consistir, total ou parcial-

mente, em participações nos lucros da sociedade.

6.º

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

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.

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.

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.

Está conforme.

20 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria Rodri-
gues. 2008271072

ATLANTICRES — COMÉRCIO DE INERTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 10 490/981012; identificação de pessoa colectiva
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n.º 504269607; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 7;
números e data das apresentações: 8 e 10/20042005.

Certifico que foi alterado o artigo 4.º, n.º 1, da sociedade em epí-
grafe, que ficou com a seguinte redacção.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência e representação da sociedade será remunerada ou
não, conforme for deliberado em assembleia geral, e fica a cargo de
dois gerentes.

Declaram, ainda, que nomeiam gerentes da sociedade os sócios José
Maria Moreira Ribeiro e Maria da Conceição Gonçalves Batista.

Mais certifico que Mário da Costa Xavier cessou funções de gerente,
por renúncia, em 1 de Agosto de 2003.

Está conforme.

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

20 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria Rodri-
gues. 2003000275

COSMETICLINE — VENDA DE PRODUTOS
E MOBILIÁRIO PARA CABELEIREIRO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 13 368/20000726; identificação de pessoa colectiva
n.º 505063689; número e data da apresentação: 1/050421.

Certifico que foi efectuada a dissolução e encerramento da liquida-
ção da sociedade em epígrafe, cujo extracto da inscrição é o seguinte:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 26 de Janeiro de 2005.

Está conforme.

21 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria da Costa
Castro Rodrigues. 2008261786

MERCAFAR — DISTRIBUIÇÃO FARMACÊUTICA, S. A.
Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula

n.º 56 371/20030612; identificação de pessoa colectiva
n.º 504482254; número e data da apresentação: PC. 7/050420.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas, da sociedade em epígrafe, do
ano 2003.

20 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2008271030

AMÉRICO PINTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 21 205/750219; identificação de pessoa colectiva
n.º 500311234; inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 3/
21042005.

Certifico que o capital social da sociedade em epígrafe foi alterado
de 2992,79 euros para 5000 euros, tendo sido alterado o artigo 3.º,
que ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital da sociedade, integralmente realizado, é de 5000 euros,
sendo a quota do sócio António da Silva Pinto de 3333 euros e a
quota da sócia Albertina Branca das Neves Pinto, de 1667 euros.

Está conforme.

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

21 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria Rodri-
gues. 2008263509

MÓVEIS CUNHADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 8514/
970626; identificação de pessoa colectiva n.º 503930580; número
e data da apresentação: PC. 6/050420.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas, da sociedade em epígrafe, do
ano 2004.

20 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2003484370

SERAFIM PINTO CABELEIREIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 3671/
930906; identificação de pessoa colectiva n.º 503053090; número
e data da apresentação: PC. 5/050420.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas, da sociedade em epígrafe, do
ano 2004.

20 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2003484361

SUSANA & LICÍNIO — ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 55 818/20020118; identificação de pessoa colectiva
n.º 505916584; número e data da apresentação: PC. 4/050420.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas, da sociedade em epígrafe, do
ano 2004.

20 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2003484280

DIVERNANDO — EXPLORAÇÃO E COMÉRCIO DE MÁ-
QUINAS DE DIVERSÃO ELÉCTRICAS E ELECTRÓNI-
CAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 56 624/040416; identificação de pessoa colectiva
n.º 504872699; número e data da apresentação: PC. 1/050420.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas, da sociedade em epígrafe, do
ano 2004.

20 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2003484272

BENTO & MORONES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 7227/
960703; identificação de pessoa colectiva n.º 503675742; número
e data da apresentação: PC. 2/050420.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas, da sociedade em epígrafe, do
ano 2004.

20 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2003484345

AFONSO SOUTO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 55 819/20020605; identificação de pessoa colectiva
n.º 506374505; número e data da apresentação: PC. 3/050420.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas, da sociedade em epígrafe, do
ano 2004.

20 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2003484299
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LOUSADA

ARCAPEÇAS — COMÉRCIO DE PEÇAS
AUTOMÓVEIS, L.DA

Sede: Arcas, Cristelos, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 971/
980619; identificação de pessoa colectiva n.º 504171020; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 12/050124.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, o capital foi
aumentado em mais 140 024,04 euros em dinheiro e subscrito em
partes iguais por ambos os sócios e foi alterado o contrato, passando
o artigo 3.º a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
150 000 euros, formado por duas quotas iguais de 75 000 euros cada,
uma de cada um dos sócios, Delfim Ribeiro de Magalhães e Maria
Emília da Cunha Pinho.

Foi depositado o texto completo do contrato da sociedade, na sua
redacção a actualizada, na pasta respectiva.

Está conforme o original.

14 de Março de 2005. — O Primeiro-Ajudante, António Dias
Machado. 2008231780

MAIA

GRASUMOS — COMÉRCIO DE BEBIDAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 57 553/
20030709; identificação de pessoa colectiva n.º 506454223; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e data
das apresentações: 16 e 17/050408.

Certifico que Ricco Hermann Heberlein cessou funções de gerente,
em 4 de Março de 2005, por renúncia, tendo sido alterado o artigo 3.º,
que fica com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e está dividido em duas quotas: uma do valor nominal de
4750 euros, pertencente ao sócio Luís Pedro Martins Pimenta, e outra
do valor nominal de 250 euros, pertencente à sócia D. C. N. —
Beers — Distribuidora de Cervejas do Norte, L.da

Está conforme.

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

14 de Abril de 2005. — A Ajudante Principal, Ana Mafalda Ma-
galhães Basto. 2010178866

IMOCOPENHAGA — SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S. A.
Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 56 307/

20011016; identificação de pessoa colectiva n.º 504985523; aver-
bamento n.º 2 à inscrição n.º 14 e inscrição n.º 15; números e data
das apresentações: 31 e 32/050408.

Certifico que foram depositadas as cartas e acta de onde consta a
cessação de funções dos administradores António Manuel Gonçalves
Maia Miranda, Sara Isabel Passos Miranda e Lídia Castro Marques da
Silva, em 24 de Fevereiro de 2005, por renúncia, e a designação dos
administradores, até termo do mandato em curso:

Presidente, Avelino Pedro Pinto, casado, residente na Avenida do
Brasil, 646, 2.º, Porto; vogais: Joaquim Maria Ladeiras Bastardo, ca-
sado, residente na Avenida do Brasil, 772, 2.º, Porto, e Manuel Bar-
ros Rodrigues da Silva, divorciado, residente no lugar do Burgal, Min-
delo, Vila do Conde, em 24 de Fevereiro de 2005.

Está conforme.

14 de Abril de 2005. — A Ajudante Principal, Ana Mafalda Ma-
galhães Basto. 2010178882

D. C. N.-BEERS — DISTRIBUIDORA DE CERVEJAS
DO NORTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 1764/
931202; identificação de pessoa colectiva n.º 503110469.

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

Apresentação n.º 11/20050408 — Inscrição n.º 13 — Averbamento
n.º 1.

Cessação de funções do gerente Ricco Hermann Heberlein, em 4 de
Março de 2005, por renúncia.

Apresentações n.os 12 e 13/20050408 — Inscrição n.º 20.
Alteração do contrato.
Artigo alterado: 4.º, que passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
75 000 euros, representado por duas quotas, sendo: uma de 74 500 eu-
ros, pertencente ao sócio Luís Pedro Martins Pimenta, e uma de
500 euros, pertencente à sócia GRASUMOS — Comércio de Bebidas, L.da

O texto do pacto social actualizado encontra-se arquivado na res-
pectiva pasta.

Conferida, está conforme o original.

14 de Abril de 2005. — O Segundo-Ajudante, José Pedro David
Ferreira. 2010177223

GRANDE OPÇÃO — SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 10 771/
981222; identificação de pessoa colectiva n.º 504733451.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a documen-
tação referente à prestação de contas da sociedade em epígrafe, res-
peitante ao exercício do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

23 de Abril de 2005. — A Ajudante, Maria do Céu Silva Martins.
2010163028

200 À HORA — COMÉRCIO AUTOMÓVEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 3720/
930924; identificação de pessoa colectiva n.º 503065064.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a documen-
tação referente à prestação de contas da sociedade em epígrafe, res-
peitante ao exercício do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

16 de Abril de 2005. — A Ajudante, Maria do Céu Silva Martins.
2010175042

VYGON (PORTUGAL) — PRODUTOS MÉDICOS
E FARMACÊUTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 58 377/
20050112; identificação de pessoa colectiva n.º 503232785; ins-
crição n.º PC 71; data da apresentação: 050422.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas consolidadas do ano 2004.

23 de Abril de 2005. — A Ajudante Principal, Ana Mafalda Ma-
galhães Basto. 2010179447

PIPELIFE PORTUGAL — SISTEMAS DE TUBAGENS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 23 205/
771006; identificação de pessoa colectiva n.º 500694435; inscri-
ção n.º PC 73; data da apresentação: 050422.
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Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas consolidadas do ano 2004.

23 de Abril de 2005. — A Ajudante Principal, Ana Mafalda Ma-
galhães Basto. 2010179455

VISITA FORUM — SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 56 166/
20010821; identificação de pessoa colectiva n.º 505585324; ins-
crição n.º PC 69; data da apresentação: 050421.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas consolidadas do ano 2003.

23 de Abril de 2005. — A Ajudante Principal, Ana Mafalda Ma-
galhães Basto. 2008509494

TONSTRIX — COMÉRCIO DE PRODUTOS E ACESSÓRIOS
PARA CABELEIREIROS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 58 542/
20050408; identificação de pessoa colectiva n.º 506620220; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 29/20050408.

Certifico que por Sónia Patrícia Oliveira e Silva Soares, casada com
António Maria Pimentel Soares, foi constituída a sociedade em epí-
grafe, que fica a reger-se pelo contrato seguinte, e registada pela apre-
sentação e inscrição referidas:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma TONSTRIX — Comércio de Produtos
e Acessórios para Cabeleireiros, Unipessoal, L.da, com sede na Rua de
Sá e Melo, 563, freguesia de Gueifães, concelho da Maia.

§ 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 comércio de produtos e acessórios para
cabeleireiros, estética e perfumaria, bijutaria; comercialização de
mobiliário, montagem de lojas e decoração.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros, representado por uma quota de igual valor nominal, pertencente
à outorgante.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme res-
pectiva decisão, será exercida pela sócia ou por não sócios, ficando
aquela desde já nomeada gerente.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A sócia única fica desde já autorizada a fazer prestações suplemen-
tares de capital até ao montante global de 10 vezes o capital social.

ARTIGO 7.º

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

Conferida, está conforme.

14 de Abril de 2005. — O Segundo-Ajudante, José Pedro David
Ferreira. 2010177231

ALQUIMISTA DO CONHECIMENTO — CENTRO
DE ESTUDOS E FORMAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 58 541/
20050408; identificação de pessoa colectiva n.º 507258665; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 28/20050408.

Certifico que entre José André da Cruz Sequeira, solteiro, e Antó-
nio Manuel da Cruz Sequeira, casado na comunhão de adquiridos com
Jacinta Maria Jesus Teixeira, foi constituída a sociedade em epígrafe,
que fica a reger-se pelas cláusulas do contrato seguinte, e foi registada
pela apresentação e inscrição referidas:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Alquimista do Conhecimento — Cen-
tro de Estudos e Formação, L.da, e tem a sua sede na Rua de António
Oliveira Braga, 97, freguesia e 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 em formação e explicações em diversas
áreas como saúde, psicologia e ensino; consulta e tratamento na área
de psicologia e na área de cuidados médicos e enfermagem; apoio
domiciliário nos cuidados de higiene e saúde.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros e está dividido em duas quotas, uma do valor nominal de 2600 eu-
ros, pertencente ao sócio José André da Cruz Sequeira, e uma do valor
nominal de 2400 euros, pertencente ao sócio António Manuel da Cruz
Sequeira.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, será exercida por sócios ou não só-
cios, ficando desde já nomeados gerentes ambos os sócios.

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

ARTIGO 5.º

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

Conferida, está conforme.

14 de Abril de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Moura Lourenço. 2010174500

CLÍNICA DE ORTOPEDIA DR. NUNO ALEGRETE,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 58 536/
20050407; identificação de pessoa colectiva n.º 507316347; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 10/20050407.

Certifico que por Nuno Paulo Alegrete da Silva, casado na comu-
nhão de adquiridos com Marta João Rodrigues da Silva, foi consti-
tuída a sociedade em epígrafe, que fica a reger-se pelas cláusulas do
contrato seguinte, e foi registada pela apresentação e inscrição refe-
ridas:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Clínica de Ortopedia Dr. Nuno Alegre-
te, Unipessoal, L.da, com sede na Rua das Mimosas, 39, freguesia de
Milheirós, concelho da Maia.

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

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste na prestação de serviços médicos, no-
meadamente ortopedia e cirurgia.
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ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros, representado por uma quota de igual valor nominal, pertencente
ao outorgante.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme res-
pectiva decisão, será exercida pelo sócio ou por não sócios, ficando
desde já nomeados gerentes o sócio único e a não sócia Marta João
Rodrigues da Silva, casada, residente com o outorgante, contribuinte
fiscal n.º 217802869.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

O sócio fica autorizado a fazer prestações suplementares de capital
até ao montante global de 10 vezes o capital social.

ARTIGO 7.º

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

Conferida, está conforme.

12 de Abril de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Moura Lourenço. 2010174437

SCRIPTORIUM — CONSULTORIA E FORMAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 57 899;
identificação de pessoa colectiva n.º 503178616.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta todos os do-
cumentos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe
respeitantes ao ano de 2003.

Conferida, está conforme o original.

23 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Gracinda Maria
Geraldes S. Monteiro. 2010163494

TABACARIA VIDAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 58 087;
identificação de pessoa colectiva n.º 503947679.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta todos os do-
cumentos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe
respeitantes ao ano de 2003.

Conferida, está conforme o original.

23 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Gracinda Maria
Geraldes S. Monteiro. 2010163460

HOLDING ABÍLIO DE SÁ, SGPS, S. A.
Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 13 464.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta todos os do-
cumentos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe
respeitantes ao ano de 2003.

Conferida, está conforme o original.

23 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Gracinda Maria
Geraldes S. Monteiro. 2010163443

TECH M5 — CAPITAL, SGPS, S. A.
Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 57 192;

identificação de pessoa colectiva n.º 505412390.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta todos os do-
cumentos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe
respeitantes ao ano de 2003.

Conferida, está conforme o original.

23 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Gracinda Maria
Geraldes S. Monteiro. 2010163389

I. T. H. — INDÚSTRIA TECNOLÓGICA
DE EQUIPAMENTOS HIGIENE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 57 389;
identificação de pessoa colectiva n.º 506355551.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta todos os do-
cumentos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe
respeitantes ao ano de 2003.

Conferida, está conforme o original.

23 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Gracinda Maria
Geraldes S. Monteiro. 2005632970

TECH M5 — TECNOLOGIA PARA OPERADORES
DE REDES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 57 192;
identificação de pessoa colectiva n.º 505412403.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta todos os do-
cumentos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe
respeitantes ao ano de 2003.

Conferida, está conforme o original.

23 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Gracinda Maria
Geraldes S. Monteiro. 2010163370

FREITAS & DORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 37 719;
identificação de pessoa colectiva n.º 501358757.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta todos os do-
cumentos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe
respeitantes ao ano de 2003.

Conferida, está conforme o original.

23 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Gracinda Maria
Geraldes S. Monteiro. 2010163354

MONTANHÊS-COMERCIAL — PRODUTOS
ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 7517;
identificação de pessoa colectiva n.º 503725986.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta todos os do-
cumentos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe
respeitantes ao ano de 2003.

Conferida, está conforme o original.

23 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Gracinda Maria
Geraldes S. Monteiro. 2010163346

CLÍNICA VETERINÁRIA PICA & CURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 55 816/
20010405; identificação de pessoa colectiva n.º 505270927.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta todos os do-
cumentos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe
respeitantes ao ano de 2003.

Conferida, está conforme o original.

23 de Abril de 2005. — O Escriturário Superior, (Assinatura ilegí-
vel.) 2010159330
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CARNE DA QUINTA — INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE CARNES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 496/
910220; identificação de pessoa colectiva n.º 502499419.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta todos os do-
cumentos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe
respeitantes ao ano de 2003.

Conferida, está conforme o original.

23 de Abril de 2005. — O Escriturário Superior, (Assinatura ilegí-
vel.) 2010159314

CONSTRUÇÕES JOAQUIM MÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 4638/
940622; identificação de pessoa colectiva n.º 503222091.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta todos os do-
cumentos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe
respeitantes ao ano de 2003.

Conferida, está conforme o original.

23 de Abril de 2005. — O Escriturário Superior, (Assinatura ilegí-
vel.) 2004460580

REPROTEX — PRODUTOS QUÍMICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 57 110/
20021125; identificação de pessoa colectiva n.º 501289186.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta todos os do-
cumentos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe
respeitantes ao ano de 2003.

Conferida, está conforme o original.

23 de Abril de 2005. — O Escriturário Superior, (Assinatura ilegí-
vel.) 2002693404

FERNANDO DIAS PEREIRA — CLÍNICA DE MEDICINA
DENTÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 7045/
960502; identificação de pessoa colectiva n.º 503641782.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta todos os do-
cumentos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe
respeitantes ao ano de 2003.

Conferida, está conforme o original.

23 de Abril de 2005. — O Escriturário Superior, (Assinatura ilegí-
vel.) 2002997276

INVICTA DOCE — PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO
DE PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 57 470/
20030528; identificação de pessoa colectiva n.º 503908134.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta todos os do-
cumentos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe
respeitantes ao ano de 2003.

Conferida, está conforme o original.

23 de Abril de 2005. — O Escriturário Superior, (Assinatura ilegí-
vel.) 2004416912

OFFICE STORE — ARTIGOS E EQUIPAMENTOS
DE ESCRITÓRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 57 386/
20030407; identificação de pessoa colectiva n.º 504615432.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta todos os do-
cumentos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe
respeitantes ao ano de 2003.

Conferida, está conforme o original.

23 de Abril de 2005. — O Escriturário Superior, (Assinatura ilegí-
vel.) 2008495833

SISMA — COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 56 646/
20020312; identificação de pessoa colectiva n.º 506031217.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta todos os do-
cumentos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe
respeitantes ao ano de 2003.

Conferida, está conforme o original.

23 de Abril de 2005. — O Escriturário Superior, (Assinatura ilegí-
vel.) 2008508277

BEST OF — CONFECÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 57 993/
20040427; identificação de pessoa colectiva n.º 505106701.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta todos os do-
cumentos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe
respeitantes ao ano de 2003.

Conferida, está conforme o original.

23 de Abril de 2005. — O Escriturário Superior, (Assinatura ilegí-
vel.) 2008486311

NALDINHO & MOREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 43 804/
870512; identificação de pessoa colectiva n.º 501823093.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta todos os do-
cumentos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe
respeitantes ao ano de 2003.

Conferida, está conforme o original.

23 de Abril de 2005. — O Escriturário Superior, (Assinatura ilegí-
vel.) 2010159268

CÂNDIDO FERREIRA & J. MONTEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 58 537/
20050407; identificação de pessoa colectiva n.º 507220447; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 11/20050407.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que fica a
reger-se pelas cláusulas do contrato seguinte, e foi registada pela apre-
sentação e inscrição referidas:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Cândido Ferreira & J. Monteiro, L.da,
com sede na Rua da Cerfil, 23, 5.º, direito, traseiras, freguesia de
Nogueira, concelho da Maia.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sua sede poderá ser
transferida para outro local dentro do mesmo concelho ou de conce-
lhos limítrofes, assim como poderão ser criadas sucursais, filiais ou
outras formas de representação social em território nacional ou no
estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste no fabrico, transformação, comercializa-
ção, importação, exportação, distribuição e montagem de mobiliário,
nomeadamente metálico.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros, está dividido em duas quotas iguais do valor nominal de 2500 eu-
ros, 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 e não sócios,
ficando 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, é suficiente a assinatura de um gerente.

3 — Para além dos poderes normais, a gerência poderá, ainda:
a) Comprar, tomar e dar de aluguer ou arrendamento quaisquer

móveis e imóveis de e para a sociedade;
b) Adquirir viaturas automóveis, podendo assinar os competentes

contratos de leasing.
ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

Os sócios ficam autorizados a fazer prestações suplementares de capi-
tal até ao montante global correspondente a 100 vezes o capital social.

Conferida, esta conforme.

12 de Abril de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Moura Lourenço. 2010174445

MAIASPACE 2 — PAPELARIA E TABACARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 58 535/
20050407; identificação de pessoa colectiva n.º 507294297; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 9/20050407.

Certifico que entre Maria Luísa Moreira Coutinho e marido, Sérgio
Paulo Monteiro Pinto, casados na comunhão de adquiridos, foi cons-
tituída a sociedade em epígrafe, que fica a reger-se pelas cláusulas do
contrato seguinte, e foi registada pela apresentação e inscrição refe-
ridas:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma MAIASPACE 2 — Papelaria e Taba-
caria, L.da, e tem a sua sede no Centro Comercial Venepor, loja 15,
Rua de Simão Bolívar, 83, freguesia e 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 importação, exportação, representa-
ção e comercialização de uma grande variedade de produtos, nomea-
damente, livros, jornais, artigos de papelaria, revistas, material de
escritório, material óptico, fotográfico, relógios, artigos de ourivesa-
ria, brinquedos, jogos e artigos de decoração para o lar e tabaco.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e está dividido em duas quotas iguais do valor nominal de
2500 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.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, será exercida por sócios ou não só-
cios, ficando desde já nomeados gerentes ambos os sócios.

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

ARTIGO 5.º

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

Conferida, esta conforme.

11 de Abril de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Moura Lourenço. 2010174429

PÚBLICO — COMUNICAÇÃO SOCIAL, S. A.
Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 57 474/

20030530; identificação de pessoa colectiva n.º 502265094.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a documen-
tação referente à prestação de contas da sociedade em epígrafe res-
peitantes ao exercício do ano de 2003.

Conferida, esta conforme.

23 de Abril de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Moura Lourenço. 2010179366

CARVALHO & OPARA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 41 153/
860408; identificação de pessoa colectiva n.º 501655220.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a documen-
tação referente à prestação de contas da sociedade em epígrafe res-
peitantes ao exercício do ano de 2003.

Conferida, esta conforme.

23 de Abril de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Teresa da
Costa Martins Abrantes. 2010162730

TRANSPRESSO — TRANSPORTES DE CARGA
EXPRESSO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 1072/
881118; identificação de pessoa colectiva n.º 502065087.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a documen-
tação referente à prestação de contas da sociedade em epígrafe res-
peitantes ao exercício do ano de 2003.

Conferida, esta conforme.

23 de Abril de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Teresa da
Costa Martins Abrantes. 2010162722

FINEX CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 17 776/
681011; identificação de pessoa colectiva n.º 500070598.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a documen-
tação referente à prestação de contas da sociedade em epígrafe res-
peitantes ao exercício do ano de 2003.

Conferida, esta conforme.

23 de Abril de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Teresa da
Costa Martins Abrantes. 2010162714

LAGO AZUL — CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 45 921/
890621; identificação de pessoa colectiva n.º 502179112.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a documen-
tação referente à prestação de contas da sociedade em epígrafe res-
peitantes ao exercício do ano de 2003.

Conferida, esta conforme.

23 de Abril de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Teresa da
Costa Martins Abrantes. 2004510706

MOGOS — EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 5086/
941107; identificação de pessoa colectiva n.º 503335355.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a documen-
tação referente à prestação de contas da sociedade em epígrafe res-
peitantes ao exercício do ano de 2003.

Conferida, esta conforme.

23 de Abril de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Teresa da
Costa Martins Abrantes. 2004510676
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TÁXIS MARIANGELO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 56 346/
20011029; identificação de pessoa colectiva n.º 505785684.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a documen-
tação referente à prestação de contas da sociedade em epígrafe res-
peitantes ao exercício do ano de 2003.

Conferida, esta conforme.

23 de Abril de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Teresa da
Costa Martins Abrantes. 2004500158

LATIPAK — DECORAÇÃO E COMÉRCIO
INTERNACIONAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 55 995/
20010627; identificação de pessoa colectiva n.º 505436477.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a documen-
tação referente à prestação de contas da sociedade em epígrafe res-
peitantes ao exercício do ano de 2003.

Conferida, esta conforme.

23 de Abril de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Teresa da
Costa Martins Abrantes. 2010162706

ALINOR — EXTINTORES DO NORTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 5787/
971007; identificação de pessoa colectiva n.º 503982326.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a documen-
tação referente à prestação de contas da sociedade em epígrafe res-
peitantes ao exercício do ano de 2003.

Conferida, esta conforme.

23 de Abril de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Teresa da
Costa Martins Abrantes. 2010162692

CORCIN — CONSULTORES DE COMÉRCIO
INTERNACIONAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 57 257/
20030204; identificação de pessoa colectiva n.º 503236837.

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

Pela apresentação n.º 3/20050415 — averbamento n.º 1 à inscri-
ção n.º 11.

Cessação de funções do gerente Fernando Manuel Machado Fer-
reira Gomes, em 15 de Junho de 2003, por renúncia.

Pela apresentação n.º 4/20050415 — inscrição n.º 13.
Designação do gerente Tércio de Oliveira Soares Pinto, casado.
Data da deliberação: 15 de Junho de 2003.

Pela apresentação n.º 5/20050415 — averbamento n.º 1 à inscri-
ção n.º 13.

Cessação de funções do gerente Tércio de Oliveira Soares Pinto,
em 7 de Janeiro de 2005, por renúncia.

Pela apresentação n.º 1/20050419 — averbamento n.º 2 à inscri-
ção n.º 11 — (omitida em 15 de Abril de 2005).

Cessação de funções do gerente Luís Pedro Fernandes Martinho
Cristino, em 7 de Janeiro de 2005, por renúncia.

Pela apresentação n.º 6/20050415.
Designação dos gerentes João Garcia Pinto Oliveira, casado, resi-

dente na Zona Industrial da Maia I, sector VIII, lote 40, Maia, e Fer-
nando Garcia Pinto Oliveira, casado, residente na Avenida de
D. Manuel II, 1928, 2.º, Maia.

Data da deliberação: 7 de Janeiro de 2005.

Conferida, está conforme o original.

19 de Abril de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Moura Lourenço. 2010174844

TESTRANA — BALANÇAS E MÁQUINAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 58 539/
20050408; identificação de pessoa colectiva n.º 504099876.

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

Pela apresentação n.º 5/20050408 — inscrição n.º 3.
Alteração do contrato, com redenominação do capital:
Artigos alterados: o corpo do 1.º e o 3.º, que ficam com a seguinte

redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Testrana — Balanças e Máquinas, L.da,
e tem a sua sede Rua de Adelina Oliveira Cavadas Dias, 83, Zona
Industrial de Milheirós, da freguesia de Milheirós, concelho da Maia.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 7481 eu-
ros e 97 cêntimos, e está dividido em duas quotas, uma do valor no-
minal de 4987 euros e 98 cêntimos, pertencente ao sócio Carlos Gui-
marães Gonçalves, e outra do valor nominal de 2493 euros e
99 cêntimos, pertencente à sócia Dulce Maria Pereira Ribeiro Gon-
çalves.

O texto actualizado do pacto social ficou depositado na pasta res-
pectiva.

Conferida, está conforme o original.

15 de Abril de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Moura Lourenço. 2010174534

CIVIBRAL — SISTEMAS DE CONSTRUÇÃO, S. A.
Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 14 445/

600916; identificação de pessoa colectiva n.º 500187606.

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

Apresentação n.º 12/20050317 — Inscrição n.º 31.
Designação dos órgãos sociais para o quadriénio de 2005-2008.
Conselho de administração: presidente, António Manuel Paulo

Rocha, casado, residente na Rua de D. Cristóvão da Gama, 218, Por-
to; vogais: Aníbal Augusto Machado Matos, casado, residente na Rua
de Cândida de Sá Albergaria, 54, hab. 11, Porto, e Domingos Arman-
do Barbosa da Silva, casado, residente na Avenida da Pedra Verde, 32,
São Mamede de Infesta, Matosinhos.

Fiscal único: efectivo, Álvaro, Falcão & Associados, Sociedade de
Revisores Oficiais de Contas, representada por José Milheiro de Oli-
veira Barbosa, casado, com domicílio profissional na Rua de Antero
de Quental, 639, Porto; suplente, António Magalhães & Carlos San-
tos, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, representada por
António Monteiro de Magalhães, com domicílio profissional na Rua
do Campo Alegre, 606, 2.º, sala 201, Porto.

Data da deliberação: 29 de Dezembro de 2004.

Conferida, está conforme o original.

11 de Abril de 2005. — O Segundo-Ajudante, José Pedro David
Ferreira. 2010177207

OPTIMUS — TELECOMUNICAÇÕES, S. A.
Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 8639/

970730; identificação de pessoa colectiva n.º 503992692.

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

Pela apresentação n.º 1/20050408 — averbamento n.º 5 à inscri-
ção n.º 34.

Cessação de funções do vogal do conselho de administração Jean
Pierre Bony, em 31 de Dezembro de 2004, por renúncia.

Conferida, está conforme o original.

12 de Abril de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Moura Lourenço. 2010174453
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OPTIMUS TOWERING — GESTÃO DE TORRES
DE TELECOMUNICAÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 56 897/
20020723; identificação de pessoa colectiva n.º 505664798.

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

Pela apresentação n.º 2/20050408 — averbamento n.º 1 à inscri-
ção n.º 6.

Cessação de funções do vogal do conselho de administração Jean
Pierre Bony, em 31 de Dezembro de 2004, por renúncia.

Conferida, está conforme o original.

12 de Abril de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Moura Lourenço. 2010174461

SMRS — SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES
E REPARAÇÕES INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 58 200/
20040907; identificação de pessoa colectiva n.º 504399039.

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

Averbamento n.º 1 — Apresentação n.º 7/20050408 — Inscrição
n.º 8 — Averbamento n.º 1.

Cessação de funções do gerente João Manuel Lousa Martinho, em
4 de Fevereiro de 2005, por renúncia.

Apresentação n.º 8/20050408 — Inscrição n.º 9.
Designação do gerente Nelson António Esteves Augusto, solteiro,

residente na Rua de Afonso Domingues, 18, 2.º, direito, Alhos Vedros.
Data da deliberação: 4 de Fevereiro de 2005.

Conferida, está conforme o original.

14 de Abril de 2005. — O Segundo-Ajudante, José Pedro David
Ferreira. 2010177215

RLJ — TECNOLOGIAS DE COMUNICAÇÃO
E ÁUDIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 11 185/
990412; identificação de pessoa colectiva n.º 504785257.

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

Apresentação n.º 12/20050218 — Inscrição n.º 6.
Alteração do contrato.
Artigos alterados: 3.º e 7.º. n.º 1, que passam a ter a seguinte redac-

ção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros, dividido
em duas quotas, uma do valor nominal de 4750 euros, pertencente ao
sócio Peterson Canrobert da Cruz, e outra de 250 euros, pertencente
ao sócio Hugo Ricardo Dias Rodrigues.

ARTIGO 7.º

1 — A sociedade obriga-se pela assinatura de um gerente.

Designado gerente o sócio Peterson Canrobert da Cruz, em 19 de
Novembro de 2004, residente na Avenida de Joaquim Neves dos San-
tos, 1137, 2.º, esquerdo, Gueifões, Matosinhos.

O texto do pacto social actualizado encontra-se arquivado na res-
pectiva pasta.

Conferida, está conforme o original.

11 de Abril de 2005. — O Segundo-Ajudante, José Pedro David
Ferreira. 2010176685

M. C. F. & ARAÚJO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 58 413/
20050131; identificação de pessoa colectiva n.º 507209753.

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

Apresentação n.º 2/20050407 — Inscrição n.º 1 — Averbamento
n.º 1.

Cessação de funções da gerente Fernanda Maria Pereira Dias de
Araújo, em 4 de Março de 2005, por renúncia.

Apresentação n.º 3/20050407 — Inscrição n.º 3.
Designação do gerente José Santos Dias, designado em 4 de Março

de 2005, residente na Travessa de Cândido dos Reis, 154, Matosi-
nhos.

Conferida, está conforme o original.

11 de Abril de 2005. — O Segundo-Ajudante, José Pedro David
Ferreira. 2010176677

ABÍLIO DE SÁ — EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 2261/
780403; identificação de pessoa colectiva n.º 500752605.

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

Apresentação n.º 6/20050407 — Inscrição n.º 15.
Designação dos órgãos sociais para o quadriénio de 2005-2008.
Conselho de administração: presidente, Abílio de Sá Ribeiro, casa-

do, residente na Rua de Vitorino Nemésio, 85, Vermoim, Maia; vo-
gais: Arminda de Sá, viúva, residente na Rua de Sá e Melo, 456, 1.º,
Gueifães, Maia, e Isilda da Conceição de Jesus Santos Ribeiro, casada,
residente na Rua de Vitorino Nemésio, 85, Vermoim, Maia.

Fiscal único: efectivo, António Anjos F. Brandão & Associados —
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, representada por António
José dos Anjos, casado, residente na Rua do Campo Alegre, 1306, 2.º,
sala 207, Porto, suplente, Jónatas de Jesus Margarida, revisor oficial
de contas, casado, residente no Edifício Vila Nova II, Travessa do
Senhor de Matosinhos, 57-D, 3.º, esquerdo, Santa Marinha, Vila Nova
de Gaia.

Data da deliberação: 22 de Fevereiro de 2005.

Conferida, está conforme o original.

8 de Abril de 2005. — O Segundo-Ajudante, José Pedro David
Ferreira. 2010176693

HOLDING ABÍLIO DE SÁ, SGPS, S. A.
Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 13 464/

20000822.

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

Apresentação n.º 7/20050407 — Inscrição n.º 1 — Averbamento
n.º 1.

Recondução dos órgãos sociais para o quadriénio de 2005-2008.
Data da deliberação: 21 de Fevereiro de 2005.

Conferida, está conforme o original.

11 de Abril de 2005. — O Segundo-Ajudante, José Pedro David
Ferreira. 2010176715

SONAE INDÚSTRIA, S. G. P. S., S. A.
Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 1067/

910730; identificação de pessoa colectiva n.º 500204128.

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

Pela apresentação n.º 8/20050407 — Inscrição n.º 63.
Designação dos órgãos sociais para o quadriénio de 2005-2008:
Conselho de administração: presidente, Belmiro Mendes de Azeve-

do, casado, residente na Rua de Duarte Barbosa, 224, 5.º, A, Porto;
vogais: Carlos Francisco de Miranda Guedes Bianchi de Aguiar, casa-
do, residente na Rua de Duarte Barbosa, 364, 2.º, B, Porto; Christian
Günther Schwarz, casado, residente em Kalkstrasse, 7, D —
40885 Ratingen, Alemanha; José António Comesaña Portela, casa-
do, residente na Carretera Burgos, Portugal, quilómetro 119, Colónia
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Técnicos Tafisa, Chalet n.º 0, Valladolid, Espanha; Rui Manuel Gon-
çalves Correia, casado, residente na Rua de Moinho de Vento, 326,
Leça da Palmeira, Matosinhos; Louis Maurice Brassard, casado, resi-
dente em 575, de Chambly, Sherbrooke, Québec, J1J 2Y1, Canadá;
Duarte Paulo Teixeira de Azevedo, casado, residente na Rua do Ma-
rechal Saldanha, 1142, Porto; José Álvaro Cuervo Garcia, casado,
residente em Arapiles, 12, 7.º, B, 28015 Madrid, Espanha; Angel
Manuel Garcia Altozano, casado, residente em Pio XII, 102,
28036 Madrid, Espanha; Per Otto Knuts, casado, residente em
Lagsmansvägen 6, SE-444 48 Stenungsund, 4448 Sweden; e Knut
Thomas Alarik Nysten, casado, residente em Kauppalantie 23,
02700 Kauniainen, Finland.

Fiscal único: efectivo, Deloite & Associados, SROC, S. A., repre-
sentada por Jorge Manuel Araújo de Beja Neves, casado, residente na
Rua da Venezuela, 220, 10.º esquerdo, Porto, suplente, António Mar-
ques Dias, casado, revisor oficial de contas, residente na Rua de To-
más da Fonseca, 4, 1.º, esquerdo, Lisboa.

Data da deliberação: 5 de Abril de 2005.

Conferida, está conforme o original.

11 de Abril de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Moura Lourenço. 2010174410

MONTANHÊS-COMERCIAL — PRODUTOS
ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 7517/
960925; identificação de pessoa colectiva n.º 503725986.

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

Apresentações n.os 14-18/20050407 — Inscrição n.º 5.
Alteração do contrato.
Artigo alterado: 3.º
Capital: 200 000 euros, após reforço de 50 000 euros em dinheiro,

assim subscrito: Rui Morais Pires, 20 000 euros, Maria Leonor Pi-
nheiro Pires Gaspar Pires, 20 000 euros (antecedida pela unificação
das quotas de 45 000 euros e 15 000 euros), João Paulo Gaspar de
Morais Pires, casado com Emília Filomena Silva Faria Pires na co-
munhão geral, 5000 euros, e Rui Pedro Gaspar de Morais Pires, casa-
do com Marina Manuela Marques Lobo na comunhão de adquiridos,
com a criação de uma nova quota de 5000 euros, passando o
artigo alterado a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 200 000 euros, divi-
dido em cinco quotas: uma de 80 000 euros, pertencente ao sócio Rui
de Morais Pires, outra de 80 000 euros, pertencente à sócia Maria
Leonor Pinheiro Pires Gaspar Pires, uma de 20 000 euros, perten-
cente ao sócio João Paulo Gaspar de Morais Pires, uma de 15 000 eu-
ros e outra de 5000 euros, pertencentes ao sócio Rui Pedro Gaspar de
Morais Pires.

O texto do pacto social actualizado encontra-se arquivado na res-
pectiva pasta.

Conferida, está conforme o original.

12 de Abril de 2005. — O Segundo-Ajudante, José Pedro David
Ferreira. 2010176723

G. M. F. S. — GRUPO MÁRIO FERREIRA DA SILVA,
SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 58 531/
20050406; identificação de pessoa colectiva n.º 506905578.

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

Pela apresentação n.º 2/20050415 — inscrição n.º 2.
Designação dos membros dos órgãos sociais para o quadriénio de

2005-2008:
Conselho de administração: presidente, Mário Joaquim de Azevedo

Ferreira da Silva, casado; vogais: Rodrigo Neves Ferreira da Silva e
Mário Neves Ferreira da Silva, solteiros, todos residentes na Rua de
São Romão, 300, Maia.

Fiscal único: efectivo, Gregório, Carvalho & Costa, SROC, L.da,
representada por Rodrigo Mário de Oliveira Carvalho, casado, resi-

dente na Rua de António Gomes de Morais, 71, Madalena, Vila Nova
de Gaia; suplente, José Domingos da Silva Fernandes, casado, revisor
oficial de contas, residente na Rua de Cunha Júnior, 41-B, 1.º, sala 4,
Porto.

Data da deliberação: 15 de Janeiro de 2005.

Conferida, está conforme o original.

18 de Abril de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Moura Lourenço. 2010174836

PROMODECO — PROJECTO MOBILIÁRIO, DECORAÇÃO
E CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 2714/
921204; identificação de pessoa colectiva n.º 503013684.

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

Apresentação n.º 6/20050413 — Inscrição n.º 17.
Alteração do contrato.
Artigo alterado: n.º 1 do artigo 4.º, que passa a ter a seguinte re-

dacção:
ARTIGO 4.º

1 — À gerência são conferidos os mais amplos poderes para agir
em nome da sociedade e, nomeadamente:

a) Comprar, vender, para ou da sociedade, quaisquer veículos auto-
móveis;

b) Comprar e vender quaisquer bens móveis ou imóveis;
c) Tomar de arrendamento quaisquer locais, bem como alterar ou

rescindir os respectivos contratos;
d) Celebrar contratos de locação financeira;
e) Confessar, desistir e transigir em juízo e fora dele;
f) Adquirir, subscrever, alienar ou onerar participações noutras so-

ciedades.

O texto do pacto social actualizado encontra-se arquivado na res-
pectiva pasta.

Conferida, está conforme o original.

18 de Abril de 2005. — O Segundo-Ajudante, José Pedro David
Ferreira. 2010162218

PENEDO’S PARK — PADARIA CAFETARIA
E SIMILARES. L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 57 013/
20020926; identificação de pessoa colectiva n.º 506285227; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e data
das apresentações: 26 e 27/050408.

Certifico que Vítor Gonçalo Teixeira de Almeida e André Filipe
Teixeira de Almeida cessaram funções de gerentes em 16 de Março
de 2005, por renúncia, tendo sido alterados os artigos 3.º e 4.º, que
ficam com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
40 000 euros, dividido em duas quotas iguais de 20 000 euros, uma de
cada um dos sócios, José Fernando dos Santos Trindade Moreira e
Pedro Miguel Cruz da Rocha.

ARTIGO 4.º

1 — A sociedade é administrada e representada por ambos os só-
cios, já nomeados gerentes, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral.

2 — Para obrigar e representar validamente a sociedade, em todos
os actos e contratos, que envolvam obrigação ou responsabilidade para
a sociedade, é necessária a assinatura de dois gerentes, porém; nos
actos de mero expediente, é suficiente a assinatura de um gerente.

Está conforme.

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

14 de Abril de 2005. — A Ajudante Principal, Ana Mafalda Ma-
galhães Basto. 2010178874
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PENAFIEL

COELHO & BRITO — GESTÃO E CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 877/
931028; identificação de pessoa colectiva n.º 503078972.

Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas res-
peitantes ao ano de 2003, referente à sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

22 de Abril de 2005. — O Ajudante Principal, Artur Alberto de
Oliveira Araújo. 2003999035

ALVORADA — SOCIEDADE DE EMPREENDIMENTOS
HOTELEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 1056/
951004; identificação de pessoa colectiva n.º 503496359.

Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas res-
peitantes ao ano de 2004, referente à sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

20 de Abril de 2005. — O Ajudante Principal, Artur Alberto de
Oliveira Araújo. 2003992502

ISABEL & VANESSA — PADARIA E PASTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 1447/
990106; identificação de pessoa colectiva n.º 504581368.

Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas res-
peitantes ao ano de 2003, referente à sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

20 de Abril de 2005. — O Ajudante Principal, Artur Alberto de
Oliveira Araújo. 2003999779

IMOIRIVO — EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 1683/
20001031.

Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas res-
peitantes ao ano de 2003, referente à sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

20 de Abril de 2005. — O Ajudante Principal, Artur Alberto de
Oliveira Araújo. 2004007842

LUÍS & PEDRO — SUPERMERCADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 2228/
20020507; identificação de pessoa colectiva n.º 506107264.

Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas res-
peitantes ao ano de 2003, referente à sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

20 de Abril de 2005. — O Ajudante Principal, Artur Alberto de
Oliveira Araújo. 2004002123

JORGE OLIVEIRA & QUEIRÓS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 2301/
20020830; identificação de pessoa colectiva n.º 506204855.

Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas res-
peitantes ao ano de 2003, referente à sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

20 de Abril de 2005. — O Ajudante Principal, Artur Alberto de
Oliveira Araújo. 2008644260

CLÁUDIA & TÂNIA — COMÉRCIO DE VESTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 1762/
20010409; identificação de pessoa colectiva n.º 505384744.

Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas res-
peitantes ao ano de 2003, referente à sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

22 de Abril de 2005. — O Ajudante Principal, Artur Alberto de
Oliveira Araújo. 2004006692

ISOLMAR — INDÚSTRIA TÊXTIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 610/
900423; identificação de pessoa colectiva n.º 502338423.

Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas res-
peitantes ao ano de 2003, referente à sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

22 de Abril de 2005. — O Ajudante Principal, Artur Alberto de
Oliveira Araújo. 2005514802

PORTO — 1.A SECÇÃO

ENTIDADE — DE LA FUENTE GARCIA ASESORES
TRIBUTARIOS Y FINANCIEROS, SL — SUCURSAL EM
PORTUGAL.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 13 003/20040317; identificação de pessoa colectiva n.º P
980294770; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/
20040317; pasta n.º 13 003.

Certifico que, por deliberação de 2 de Fevereiro de 2004, foi deli-
berada a criação de representação permanente da sociedade em epí-
grafe, cujo registo e documentos são do seguinte teor:

Criação de representação permanente:
Firma da representada: De La Fuente Garcia Asesores Tributarios

Y Financieros, SL.
Nacionalidade: espanhola.
Sede: 28002 Madrid, na Rua Clara del Rey, 8, piso 1.º, sala 9.
Objecto: assessoria em matéria tributária e financeira, serviços de

contabilidade e consultadoria de gestão a todo o tipo de pessoas e
entidades, no âmbito nacional e internacional; publicação e difusão
por qualquer meio de artigos, trabalhos, obras e documentos próprios;
promoção e organização de conferências, seminários e reuniões de
carácter profissional.

Capital: 10 000 euros.
Local da representação: Avenida de França, 20, 2.º, sala 207, Porto.
Designado representante Luís António de la Fuente Garcia, casado,

residente em Madrid, Rua Clara del Rey, 8, em 10 de Março de 2004.

19 de Março de 2004. — A Primeira-Ajudante, Lígia Maria Gi-
gante Pinheiro. 2004011033

PORTO — 2.A SECÇÃO

PONTO DE LETRAS — COMÉRCIO DE ARTIGOS
DE PAPELARIA E TABACARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 58 653/040318; identificação de pessoa colectiva
n.º 506813312; averbamentos n.os 1 e 2 à inscrição n.º 1 e inscri-
ção n.º 3; números e data das apresentações: 13-15/050311; pasta
n.º 27 643.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram
efectuados os registos de:

Cessação de funções de gerentes de Filipe Nuno Aranda de Sá e Rui
Pedro da Silva Morais, em 11 de Março de 2005, por renúncia; e

Designação de gerente da sócia Joana Maria de Lemos Ramalheira
Queiroz da Rocha Vieira, por deliberação de 11 de Março de 2005.

Está conforme.

18 de Março de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Goretti
Correia Varajão Areal Rothes. 2009307828
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ISABEL BONITO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 59 335/050311; identificação de pessoa colectiva
n.º 507280148; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 12/
050311; pasta n.º 28 407.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de contrato de sociedade, cujos artigos são os seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Isabel Bonito, Unipessoal, L.da, com
sede na Rua de Afonso Lopes Vieira, 150, freguesia de Ramalde, con-
celho 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 no comércio de chocolates, artigos de con-
feitaria, produtos alimentares, bebidas, louças, faianças, têxteis-lar e
utilidades domésticas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
25 000 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 à prossecução do objecto social.

ARTIGO 6.º

A sócia única fica desde já autorizada a fazer prestações suplemen-
tares de capital até ao montante global de 10 vezes o capital social.

ARTIGO 7.º

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

Está conforme.

17 de Março de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Goretti
Correia Varajão Areal Rothes. 2009307810

HOMEMARKET — COMÉRCIO E DECORAÇÃO, S. A.
Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula

n.º 59 251/050128; identificação de pessoa colectiva
n.º 507163060; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 30/
050128; pasta n.º 28 311.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de contrato de sociedade, cujos artigos são os seguintes:

CAPÍTULO I

Firma, sede e objecto social

CLÁUSULA 1.ª

Firma

A sociedade adopta a firma de HOMEMARKET — Comércio e
Decoração, S. A., e rege-se pelos presentes estatutos e pela lei apli-
cável.

CLÁUSULA 2.ª

Sede

1 — A sociedade tem a sua sede na Rua de António Silva Marinho,
197, freguesia de Ramalde, concelho do Porto.

2 — Por deliberação do conselho de administração ou administra-
dor único:

a) A sede pode ser transferida para outro local dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe;

b) Podem ser estabelecidas ou encerradas, em território nacional
ou no estrangeiro, sucursais, agências, delegações ou quaisquer outras
formas de representação.

CLÁUSULA 3.ª

Objecto social

O objecto social consiste no comércio, importação, exportação e
representação de produtos diversos, nomeadamente, artigos eléctri-
cos, de iluminação e para decoração; actividades de decoração; pres-
tação de todos os serviços conexos com a actividade principal.

CAPÍTULO II

Capital social, acções e preferência dos accionistas

CLÁUSULA 4.ª

Capital social

1 — O capital social é de 100 000 euros, integralmente subscrito e
realizado.

2 — O capital social está dividido em 100 000 acções com o valor
nominal de 1 euro cada uma.

3 — A sociedade poderá emitir acções preferenciais, sem voto ou
remíveis.

CLÁUSULA 5.ª

Representação do capital social

1 — As acções serão nominativas ou ao portador.
2 — Salvo se a assembleia geral deliberar que as acções sejam escri-

turais, haverá títulos de 1, 10, 50, 100, 500, 1000, 5000 e 10 000 ac-
ções.

3 — Os títulos poderão ser desdobrados por alguma das quantidades
referidas no número anterior a pedido dos accionistas.

4 — As despesas de conversão das acções, bem como as de desdo-
bramento ou concentração de títulos correm por conta dos accionis-
tas.

CLÁUSULA 6.ª

Emissão de obrigações

A sociedade poderá emitir obrigações, tituladas ou escriturais, de
todos os tipos previstos na lei, incluindo as convertíveis em acções,
em conformidade com o que for deliberado pela assembleia geral.

CLÁUSULA 7.ª

Títulos representativos das acções e das obrigações

Os títulos representativos das acções, bem como os das obrigações,
serão assinados por dois membros do conselho de administração ou
administrador único, podendo as assinaturas ser reproduzidas por meios
mecânicos, desde que autenticadas com o selo branco da sociedade.

CLÁUSULA 8.ª

Preferência na subscrição

1 — Na subscrição de novas acções terão sempre preferência os
accionistas na proporção das acções que ao tempo possuírem, ou nos
termos definidos pela assembleia geral.

2 — O accionista que não realizar integralmente, nos prazos esta-
belecidos, o capital que tiver subscrito ficará sujeito aos juros de mora
fixados pelo conselho de administração ou administrador único, du-
rante o prazo de tolerância que o mesmo fixar.

3 — Findo o prazo referido no número anterior, sem que o paga-
mento tenha sido efectuado, o accionista perderá o seu direito à subs-
crição das novas acções a favor dos restantes accionistas, na propor-
ção das acções que estes já possuírem.
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CAPÍTULO III

Transmissão de acções

CLÁUSULA 9.ª

Transmissão entre accionistas

A transmissão de acções entre accionistas não depende de autori-
zação da sociedade mas fica condicionada ao exercício do direito de
preferência dos accionistas não cedentes na proporção das acções que
ao tempo possuírem.

CLÁUSULA 10.ª

Transmissão a terceiros

1 — À excepção do disposto no artigo anterior, a transmissão de
acções da sociedade, bem como a constituição de qualquer ónus ou
encargos sobre as mesmas, carecem de prévio consentimento da so-
ciedade.

2 — A concessão do consentimento compete à assembleia geral e
terá que ser obtida nos termos dos presentes estatutos.

3 — O consentimento pode ser recusado sempre que a operação,
quer pelo seu objectivo, quer pelas partes nela envolvidas, se mostre
inconveniente para a sociedade no seu funcionamento, organização,
objecto social próprio e ou sociedades participadas, ou qualquer outro
interesse da sociedade.

4 — O accionista que pretenda transmitir, por título gratuito ou
oneroso, ou, por qualquer forma, onerar, uma parte ou a totalidade
das suas acções, deverá comunicar o seu propósito à sociedade, por
carta dirigida ao conselho de administração ou administrador único,
na qual indicará o adquirente ou beneficiário do ónus e o número de
acções a transmitir ou onerar, o respectivo preço e condições, no-
meadamente de pagamento ou, tratando-se de transmissão a título
gratuito, o valor atribuído.

5 — Para deliberar sobre o consentimento à transmissão de ac-
ções, deverá ser convocada assembleia geral da sociedade, a realizar
no prazo máximo de 30 dias a contar da data da recepção da comu-
nicação.

6 — A sociedade transmitirá a sua decisão ao accionista propo-
nente, no prazo máximo de 10 dias a contar da deliberação da assem-
bleia geral, no caso de este não ter estado presente.

7 — É livre a transmissão ou constituição de encargos se a socie-
dade não se pronunciar dentro dos referidos prazos.

8 — No caso de a transmissão não ser autorizada, a sociedade de-
verá promover e fazer adquirir as acções.

9 — A aquisição das acções cuja venda ou oneração não foi auto-
rizada será feita e paga no prazo de 90 dias, a contar da comunicação
referida no n.º 6.

10 — O adquirente de tais acções, tanto poderá ser a sociedade
como terceiro, este somente no caso de nenhum dos accionistas que-
rer exercer o seu direito de preferência, nos termos e com todas as
condicionantes deste pacto.

11 — A aquisição far-se-á, no caso de negação de transmissão
onerosa, nas condições e preço do negócio para que foi solicitado o
consentimento.

12 — Tratando-se de transmissão a título gratuito ou no caso de
ser negada a possibilidade de oneração solicitada, a aquisição far-se-á
pelo valor real, determinado nos termos previstos no n.º 2 do ar-
tigo 105.º do Código das Sociedades Comerciais.

13 — Provando a sociedade que, no negócio proposto, houve si-
mulação de preço, a aquisição far-se-á pelo valor real, determinado
nos termos previstos no n.º 2 do artigo 105.º do Código das Socieda-
des Comerciais.

14 — Todas as notificações previstas neste artigo serão obrigato-
riamente feitas por carta registada ou por notificação judicial avulsa
para a sede da sociedade e para o domicílio do accionista interessado,
tal como consta do registo de acções.

15 — O accionista interessado em transmitir, onerosa ou gra-
tuitamente, a qualquer título, ou em onerar uma parte ou a totali-
dade das suas acções, não terá direito aos votos inerentes à tota-
lidade das acções de que seja possuidor à data da assembleia geral,
para efeitos da deliberação de autorização da transmissão das res-
pectivas acções.

16 — A sociedade não reconhece para efeito algum, incluindo o
direito de voto e aos dividendos, transmissões violadoras do estipula-
do neste artigo.

17 — De qualquer modo, ainda que seja dada autorização ou presu-
mida a mesma, assiste aos demais accionistas o direito de preferência,
nos termos e com as limitações constantes no presente contrato para
a transmissão de acções entre accionistas.

CAPÍTULO IV

Órgãos sociais

CLÁUSULA 11.ª

Elenco dos órgãos sociais

São órgãos sociais:
a) A assembleia geral;
b) O conselho de administração ou administrador único;
c) O conselho fiscal ou fiscal único.

a) Assembleia geral

CLÁUSULA 12.ª

Participação na assembleia geral

1 — A assembleia geral é constituída por todos os accionistas com
direito a voto.

2 — Os accionistas sem direito a voto e os obrigacionistas não
poderão assistir às reuniões da assembleia geral.

3 — Os accionistas que não possuam o número de acções necessá-
rio a terem direito de voto poderão agrupar-se por forma a perfazê-
-lo, devendo designar por acordo um só de entre eles para os repre-
sentar na assembleia geral.

4 — Os accionistas que sejam pessoas singulares podem fazer-se
representar por outros accionistas ou por quem a lei imperativa atri-
buir esse direito. Os accionistas estrangeiros poderão fazer-se repre-
sentar por não accionistas de nacionalidade portuguesa. As pessoas
colectivas far-se-ão representar por uma pessoa física que, para o
efeito, designarem.

5 — Todas as representações previstas nos números anteriores
serão comunicadas ao presidente da mesa da assembleia geral por carta,
com a assinatura reconhecida notarialmente ou autenticada pela so-
ciedade.

6 — Os membros dos órgãos sociais, que não sejam accionistas,
poderão participar nas reuniões da assembleia geral, mas sem direito
a voto.

CLÁUSULA 13.ª

Exercício do direito de voto

1 — Tem direito a voto o accionista titular de, pelo menos, uma
acção averbada ou registada em seu nome nos registos da sociedade
ou depositada nos cofres desta ou em instituição de crédito e dele
façam prova.

2 — A cada acção corresponde um voto.
3 — Todos os arredondamentos dos votos que caibam aos accio-

nistas são determinados por defeito.

CLÁUSULA 14.ª

Mesa da assembleia geral

A mesa da assembleia geral será composta por um presidente e um
secretário, accionistas ou não, eleitos pela assembleia geral.

CLÁUSULA 15.ª

Competência da assembleia geral

1 — Ao presidente da mesa da assembleia geral, ou a quem as suas
vezes fizer, compete convocar a assembleia para reunir no primeiro
trimestre de cada ano, a fim de:

a) Deliberar sobre o relatório de gestão e as contas do exercício;
b) Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados;
c) Proceder à apreciação geral da administração e da fiscalização

da sociedade;
d) Eleger, quando for caso disso, os membros da mesa da assembleia

geral, do conselho de administração ou administrador único, do conse-
lho fiscal ou fiscal único e da comissão de remunerações e previdência;

e) Tratar de quaisquer outros assuntos de interesse para a socie-
dade, que sejam expressamente indicados na convocatória.

2 — O presidente da mesa deverá convocar a assembleia geral sem-
pre que tal lhe seja solicitado pelo conselho de administração ou ad-
ministrador único, pelo conselho fiscal ou fiscal único ou por accio-
nistas que possuam, pelo menos, acções correspondentes ao valor
mínimo imposto por lei imperativa ou, na falta dele, corresponden-
tes a 25 % do capital social e que lho requeiram em carta com assi-
natura reconhecida pelo notário em que se indiquem, com precisão,
os assuntos a incluir na ordem do dia e se justifique a necessidade de
reunir a assembleia.
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3 — A assembleia geral convocada a requerimento dos accionistas
não se realizará se não estiverem presentes requerentes que sejam
titulares de acções que totalizem, no mínimo, o valor exigido para a
convocação da assembleia.

4 — Os accionistas que queiram requerer a inclusão de determina-
dos assuntos na ordem do dia e a quem, por lei, assista esse direito,
deverão identificar clara e precisamente esses assuntos na carta em
que requeiram tal inclusão, a qual deve ter as suas assinaturas notarial-
mente reconhecidas.

5 — Os assuntos incluídos nos termos do número anterior não serão
objecto de apreciação pela assembleia geral se, dos accionistas reque-
rentes da sua inclusão na ordem do dia, se não encontrar na reunião
o número exigido para tal requerimento.

6 — A exigência de a acta da assembleia ser lavrada por notário,
quando a lei o permita, deverá ser formulada com a antecedência
mínima de cinco dias sobre a data da assembleia, em carta dirigida ao
conselho de administração ou administrador único e com a assinatura
reconhecida por notário.

7 — Salvo se a assembleia geral deliberar outra forma do exercício
do direito a voto, os votos serão emitidos por ordem crescente do
número de votos que cada accionista possua, começando pelo titular
de menor número de votos.

CLÁUSULA 16.ª

Convocação da assembleia geral

As convocatórias para a reunião da assembleia geral devem ser feitas
com a antecedência mínima e a publicidade impostas por lei e, na
convocatória pode, desde logo, ser marcada uma segunda data para
reunir, no caso de a assembleia não poder funcionar na primeira data
marcada.

b) Conselho de administração ou administrador único

CLÁUSULA 17.ª

Composição do conselho de administração

1 — O conselho de administração é composto por três, cinco ou
sete membros, um dos quais será o presidente, eleitos pela assembleia
geral, e que estão dispensados de prestar caução, salvo disposição de
norma imperativa em contrário.

2 — A assembleia geral que proceder à eleição pode designar, de
entre os vogais, um vice-presidente que substituirá o presidente nas
suas faltas ou impedimentos.

3 — Optando a assembleia geral por administrador único o mesmo
está dispensado de prestar caução, salvo disposição de norma impera-
tiva em contrário.

CLÁUSULA 18.ª

Atribuições do conselho de administração
ou administrador único

Compete ao conselho de administração ou administrador único, para
além do mais consignado na lei e nestes estatutos:

a) Definir as políticas gerais da sociedade e aprovar os planos e
orçamentos anuais e plurianuais;

b) Estabelecer a organização interna da sociedade e delegar os
poderes ao longo da cadeia hierárquica;

c) Conduzir as actividades da sociedade, praticando todos os actos
que a lei ou estes estatutos não reservem a outros órgãos sociais;

d) Executar as deliberações da assembleia geral;
e) Representar a sociedade em juízo ou fora dele, comprometendo-

-se em arbitragens, propondo pleitos judiciais ou defendendo-se deles,
podendo confessar, desistir ou transigir em quaisquer processos judi-
ciais;

f) Apresentar à assembleia geral, para apreciação e votação, nas
épocas legalmente determinadas, os relatórios, balanços e contas dos
exercícios sociais;

g) Adquirir, alienar e onerar quaisquer direitos ou bens, móveis ou
imóveis, incluindo participações em outras sociedades, mesmo com
objecto diferente do da sociedade, e em agrupamentos complementa-
res de empresas, associações em participação, consórcios ou outros
de natureza semelhante;

h) Contrair quaisquer obrigações, nomeadamente, empréstimos ou
outras obrigações financeiras semelhantes;

i) Contratar e despedir empregados e outros prestadores de serviços;
j) Constituir mandatários para a prática de determinados actos,

definindo a extensão dos respectivos mandatos;
l) Prestar cauções ou garantias;
m) Celebrar contratos de arrendamento, de aluguer de longa dura-

ção, de leasing, quer quanto a bens móveis, quer quanto a imóveis;

n) Proceder, no caso de falta ou impedimento definitivos de algum
administrador, à sua substituição, por cooptação, dentro dos 60 dias a
contar da sua falta, cessando o administrador designado as suas fun-
ções no fim do período para o qual os outros administradores foram
eleitos.

CLÁUSULA 19.ª

Delegações da competência do conselho de administração
ou do administrador único

1 — Nos casos em que a lei não o proíba, o conselho de administra-
ção pode delegar as suas competências em qualquer dos seus membros.

2 — Em especial, o conselho de administração ou administrador
único, pode incumbir uma comissão de exercer permanente e colec-
tivamente a gestão corrente da sociedade, que tomará o nome de
comissão executiva e que será constituída no máximo por três ele-
mentos.

CLÁUSULA 20.ª

Vinculação da sociedade

A sociedade fica obrigada pela assinatura conjunta do presidente e
do vice-presidente do conselho de administração ou do administrador
único.

CLÁUSULA 21.ª

Reuniões do conselho de administração

1 — O conselho de administração reunirá obrigatoriamente uma
vez por trimestre e extraordinariamente sempre que for convocado
pelo seu presidente, por sua iniciativa ou a pedido de, pelo menos,
dois dos seus membros.

2 — As reuniões terão lugar na sede social, se outro lugar não for
escolhido por conveniência do conselho.

3 — As deliberações do conselho de administração, para serem
válidas, deverão ser tomadas pela maioria dos membros presentes ou
representados.

4 — Em caso de empate nas votações, o presidente, ou quem o
substituir, terá voto de qualidade.

5 — Qualquer administrador poderá fazer-se representar em reu-
nião por outro mediante carta dirigida ao presidente, mas cada instru-
mento de mandato não poderá ser utilizado mais do que uma vez.

CLÁUSULA 22.ª

Secretário da sociedade

1 — O conselho de administração ou o administrador único pode
deliberar, nos termos do n.º 1 do artigo 446.º-D do Código das Socie-
dades Comerciais, sobre a existência do cargo de secretário.

2 — As funções de secretário terão de ser exercidas por pessoa
com curso superior adequado ao desempenho das mesmas, competin-
do-lhe, entre outras, as de:

a) Secretariar as reuniões da assembleia geral e da administração;
b) Lavrar as actas e assiná-las conjuntamente com os membros da

administração e o presidente da mesa da assembleia geral, quando desta
se trate;

c) Proceder à expedição das convocatórias legais para as reuniões
de todos os órgãos sociais;

d) Certificar as assinaturas dos membros dos órgãos sociais apostas
nos documentos da sociedade, bem como certificar que todas as cópi-
as ou transcrições extraídas dos livros da sociedade ou dos documen-
tos arquivados são verdadeiras, completas e actuais;

e) Satisfazer, no âmbito da sua competência, as solicitações for-
muladas pelos accionistas no exercício do direito à informação;

f) Certificar o conteúdo, total ou parcial, do contrato de sociedade
em vigor, bem como a identidade dos membros dos diversos órgãos
da sociedade e quais os poderes de que são titulares;

g) Requerer a inscrição no registo comercial dos actos sociais a ele
sujeitos.

3 — A duração das funções do secretário coincide com a do man-
dato dos membros do conselho de administração, podendo renovar-se
por uma ou mais vezes.

4 — O secretário é responsável civil e criminalmente pelos actos
que praticar no exercício das suas funções.

c) Conselho fiscal ou fiscal único

CLÁUSULA 23.ª

Composição do conselho fiscal ou fiscal único

1 — O conselho fiscal é eleito em assembleia geral e será composto
por três membros efectivos, um dos quais presidente, e dois suplen-
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tes, sendo um dos membros efectivos e um dos suplentes revisores
oficiais de contas ou sociedades de revisores oficiais de contas, en-
quanto a lei o impuser.

2 — Cabe ao presidente convocar e dirigir as reuniões do conse-
lho, dispondo de voto de qualidade em caso de empate nas votações.

3 — Optando a assembleia geral por fiscal único o mesmo tem de
ser revisor oficial de contas ou sociedade de revisores oficiais de con-
tas, enquanto a lei o impuser.

CLÁUSULA 24.ª

Reuniões do conselho fiscal

1 — O conselho fiscal reúne-se obrigatoriamente, pelo menos, uma
vez por trimestre.

2 — O conselho reúne-se sempre por iniciativa do seu presidente
ou a solicitação de qualquer dos seus membros.

CAPÍTULO V

Disposições gerais e transitórias

CLÁUSULA 25.ª

Aplicação de resultados

1 — Anualmente será elaborado um balanço com referência 31 de
Dezembro e os lucros apurados terão a seguinte aplicação:

a) A percentagem que a lei mandar afectar obrigatoriamente ao
fundo de reserva legal;

b) O montante necessário para o pagamento do dividendo priori-
tário que for devido às acções preferenciais que a sociedade porven-
tura haja emitido;

c) O montante necessário para pagamento da remuneração variá-
vel do conselho de administração ou do administrador único, se a ela
houver lugar;

d) O restante, conforme for deliberado pela assembleia geral, por
maioria simples.

2 — A sociedade poderá distribuir aos accionistas adiantamentos
sobre lucros, no decurso dos exercícios sociais, observadas as disposi-
ções legais aplicáveis.

CLÁUSULA 26.ª

Remuneração e regime da previdência social

1 — Os membros dos órgãos sociais eleitos terão as remunerações
fixas e ou variáveis, que lhes forem fixadas pela assembleia geral ou
por uma comissão de remunerações, composta por três membros,
eleitos trienalmente pela assembleia geral, que escolherá o presiden-
te, o qual terá voto de qualidade.

2 — Os administradores poderão ter direito a reforma, devendo as
respectivas condições ser fixadas contratualmente com cada um deles
pela comissão referida no n.º 1 deste artigo.

CLÁUSULA 27.ª

Mandato dos órgãos sociais

1 — Os órgãos sociais eleitos sê-lo-ão por três anos, sendo sempre
permitida a sua reeleição.

2 — Os membros dos órgãos sociais consideram-se empossados logo
que eleitos, sem dependência de outras formalidades.

CLÁUSULA 28.ª

Exercício económico

O exercício económico corresponde ao período compreendido entre
1 de Janeiro e 31 de Dezembro seguinte.

CLÁUSULA 29.ª

Dissolução da sociedade

A sociedade só se dissolverá nos casos previstos na lei ou mediante
deliberação tomada em assembleia geral por maioria representativa
de 75 % do capital realizado.

CLÁUSULA 30.ª

Liquidação

A liquidação do património, em consequência da dissolução da so-
ciedade, será feita extrajudicialmente através de uma comissão liqui-

datária constituída pelos membros do conselho de administração ou
administrador único em exercício, se a assembleia geral não deliberar
doutro modo.

CLÁUSULA 31.ª

Foro competente

Para os litígios que oponham a sociedade aos accionistas, seus her-
deiros ou representantes, ou a outros membros dos órgãos sociais é
competente o foro da comarca do Porto, com expressa renúncia a
qualquer outro.

CLÁUSULA 32.ª

Derrogação de disposições supletivas

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

CLÁUSULA 33.ª

Designação dos órgãos sociais

São, desde já, designados para os órgãos sociais e para o triénio de
2004-2006, os seguintes membros:

Assembleia geral:
Presidente: Humberto António Almeida e Silva, casado, residente

na Avenida do General Norton de Matos, 369, E2, 4A, em Matosi-
nhos;

Secretário: António Manuel Fragoso Pereira, casado, residente no
Largo da Igreja, 136, Valadares, Vila Nova de Gaia.

Conselho de administração:
Presidente: Serafim Fernandes da Costa Vieira, casado, residente

na Rua de Agostinho Campos, 276, no Porto;
Vice-presidente: Luís da Casta Marques, casado, residente no Largo

de Tomé Pires, 133, no Porto;
Vogal: Manuel José Cerqueira de Sousa Falcão, casado, residente na

Rua de Álvaro Gomes, 47, 2.º, direito, no Porto.
Fiscal único:
Efectivo: Assunção, Oliveira e Sá e Cambão, Sociedade de Reviso-

res Oficiais de Contas, inscrita na Ordem dos Revisores Oficiais de
Contas sob o n.º 78, com sede na Rua do Campo Alegre, 276, 2.º,
esquerdo, no Porto, pessoa colectiva n.º 502666919, representada pelo
Dr. António Alípio de Oliveira e Sá, revisor oficial de contas n.º 199,
casado, com domicílio na Travessa do Campo 24 de Agosto, 134, no
Porto;

Suplente: Dr. Amadeu da Conceição Moreira Rodrigues Cambão,
revisor oficial de contas n.º 686, casado, residente na Rua das Andresas,
303, 3.º, direito, no Porto.

Está conforme.

16 de Fevereiro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Goretti
Correia Varajão Areal Rothes. 2009307143

IHSA — INSTITUTO DA HIGIENE E SEGURANÇA
ALIMENTAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 59 332/050311; identificação de pessoa colectiva
n.º 507191986; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 9/
050311; pasta n.º 28 404.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de contrato de sociedade, cujos artigos são os seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma IHSA — Instituto da Higiene e Segu-
rança Alimentar, L.da, e tem a sua sede na freguesia de Santo Ilde-
fonso, concelho do Porto, à Rua de Santo Ildefonso, 85, 2.º, sala 1,
e durará por tempo indeterminado.

§ único. Por simples deliberação da gerência pode a sede da socie-
dade ser mudada dentro do mesmo concelho ou para concelho limí-
trofe, assim como proceder à criação de sucursais, filiais, delegações
ou quaisquer outras formas de representação social.

2.º

O seu objecto consiste nos serviços de inspecção técnica e fiscali-
zação à produção e comercialização dos géneros alimentares; audito-
ria alimentar; informação técnica especializada; formação profissio-
nal; publicações informativas periódicas.
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3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros e corresponde à soma de duas quotas iguais de 2500 euros cada,
pertencendo uma a cada um dos sócios Isabel Maria Fernandes da Silva
Brochado Coutinho e Sérgio Vicente Prata Oliveira.

4.º

1 — A gerência e administração da sociedade, e a sua representa-
ção, em juízo e fora dele, activa e passivamente, ficam a cargo de um
ou mais gerentes, estranhos ou não à sociedade, remunerados ou não,
consoante for deliberado em assembleia geral, que decidirá se o cargo
fica ou não pendente de prestação de caução.

2 — Fica desde já nomeado gerente o sócio Sérgio Vicente Prata
Oliveira.

3 — A sociedade fica validamente obrigada nos actos e contratos
e na execução das deliberações da assembleia geral, com a assinatura
de um gerente.

4 — Em caso algum os gerentes ou seus mandatários poderão obri-
gar a sociedade em actos e contratos estranhos aos negócios sociais,
designadamente, em letras de favor, fianças ou abonações.

5 — Em ampliação aos seus poderes podem ainda os gerentes ad-
quirir (ainda que para seu uso) ou alienar quaisquer viaturas, celebrar
nos termos e condições que entender contratos de leasing de aluguer
de longa duração ou de aluguer operacional, quer para bens imóveis
ou móveis, adquirir ou ceder por trespasse quaisquer estabelecimen-
tos, celebrar contratos de trabalho, confessar, desistir e transigir em
quaisquer pleitos judiciais.

5.º

1 — A transmissão de quotas ou de parte de quotas a não sócios
depende do consentimento prévio da sociedade, gozando os sócios
não cedentes nas cessões onerosas, do direito de preferência.

2 — O sócio que pretenda ceder a sua quota ou parte dela a tercei-
ros dará conhecimento à sociedade e aos demais sócios, por escrito,
dos termos da pretendida cessão, identificando o cessionário, preço e
condições de pagamento da mesma, a fim de obter o consentimento
da sociedade para aquela cessão e de proporcionar o exercício do di-
reito de preferência estatuído no número anterior.

3 — Autorizada a cessão pela assembleia geral da sociedade os de-
mais sócios têm sob pena de caducidade, o prazo de 15 dias para exercer
o seu direito de preferência.

6.º

1 — Para além das demais situações previstas na lei, a sociedade
poderá deliberar a amortização das quotas, nos seguintes casos:

a) Por arresto, arrolamento ou penhora da quota;
b) Por venda ou adjudicação judiciais de qualquer quota;
c) Por acordo com o respectivo titular;
d) Se por quaisquer actos ou factos o sócio seu titular fizer perigar

o bom nome da sociedade ou lhe venha a causar prejuízo;
e) Se o titular a ceder em infracção ao disposto no artigo 5.º;
f) Se em caso de partilha judicial ou extrajudicial por divórcio, se-

paração judicial de pessoas e bens ou só de bens a quota não ficar a
pertencer ao respectivo titular.

2 — A contrapartida da amortização no caso previsto na alínea e)
do n.º 1 será igual ao valor nominal da quota amortizada.

3 — A quota amortizada figurará no balanço como tal e posterior-
mente por deliberação dos sócios, poderão em sua substituição, ser
criadas uma ou várias quotas destinadas a ser alienadas a um ou a al-
guns sócios ou a terceiros.

7.º

Ocorrendo a morte ou interdição de qualquer sócio, os respectivos
direitos sociais serão exercidos pelos herdeiros que designarão no pra-
zo de 30 dias após o óbito, um de entre eles que a todos represente na
sociedade enquanto a quota permanecer indivisa; no segundo caso, os
direitos do interdito serão exercidos na sociedade pelo seu represen-
tante legal.

8.º

A sociedade fica autorizada a participar em agrupamentos com-
plementares de empresas, no capital de outras sociedades com ob-
jecto e natureza diferente, reguladas ou não por leis especiais, criar
novas empresas ou comparticipar na sua criação, podendo ainda a
sociedade associar-se pela forma que entender mais conveniente a
quaisquer entidades singulares ou colectivas, colaborar com elas atra-
vés da sua direcção ou fiscalização ou nelas tomar interesses sob
qualquer forma.

9.º

Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que esta
carecer de harmonia com as condições que forem deliberadas em as-
sembleia geral.

§ único. Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares
de capital até ao décuplo do capital social e na proporção das suas
quotas, desde que os sócios o deliberem por unanimidade de votos
representativos da totalidade do capital social.

Está conforme.

16 de Março de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Goretti
Correia Varajão Areal Rothes. 2009307771

SILVADE PNEUS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 53 967/970206; identificação de pessoa colectiva
n.º 503830321; inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 8/
050311; pasta n.º 18 262.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de aumento de capital e alteração do contrato, passando o
artigo 3.º a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
50 000 euros e está dividido em três quotas: uma de 49 000 euros,
pertencente ao sócio João Paulo Viera da Cunha, e duas de 500 euros
cada, pertencentes uma a cada um dos sócios João Paulo Bernardes da
Cunha e Sara Maria Bernardes da Cunha.

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

Está conforme.

16 de Março de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Goretti
Correia Varajão Areal Rothes. 2009307780

LAURA DA COSTA MARQUEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 39 104/841001; identificação de pessoa colectiva
n.º 501465154; inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 4/
050311; pasta n.º 16 356.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de dissolução e encerramento da liquidação.

Data da aprovação das contas: 31 de Dezembro de 2003.

Está conforme.

15 de Março de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Goretti
Correia Varajão Areal Rothes. 2009307763

RITA ALMADA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 59 330/050311; identificação de pessoa colectiva
n.º 507169328; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/
050311; pasta n.º 28 402.

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 Rita Almada, Unipessoal, L.da, e
vai ter sede na Rua de Pêro de Alenquer, 183, freguesia de Nevogilde,
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 actividades de consultoria para
os negócios e a gestão; exploração de gabinete de relações públicas;
organização e promoção de eventos, nomeadamente, inauguração e
promoção de estabelecimentos comerciais, desfiles de moda e pro-
moção e divulgação de produtos e de marcas; prestação de serviços
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no âmbito da comunicação e imagem, designadamente, assessoria de
comunicação, difusão de publicidade em jornais, revistas, rádio, tele-
visão e outros suportes publicitários, preparação, desenvolvimento,
alojamento e manutenção de sites para a internet; prestação de servi-
ços a empresas multimédia na divulgação dos seus produtos.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em
dinheiro por ela sócia, em quota de igual valor.

2 — A sociedade poderá exigir da sócia prestações suplementares
ao capital até ao montante global de 50 000 euros.

ARTIGO 4.º

1 — A administração da sociedade, remunerada ou não, conforme
for decidido 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, indepen-
dentemente do respectivo objecto.

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, pela forma
escrita exigida por lei e de acordo com a deliberação do próprio.

Está conforme.

14 de Março de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Goretti
Correia Varajão Areal Rothes. 2009307747

GERAL-BOIS — COMÉRCIO DE MADEIRAS
E DERIVADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 59 331/050311; identificação de pessoa colectiva
n.º 507163109; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/
050311; pasta n.º 28 403.

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 GERAL-BOIS — Comércio de
Madeiras e Derivados, L.da, e tem a sua sede na Praça da República,
56, 5.º, freguesia de Cedofeita, concelho do Porto.

2 — Por simples deliberação da gerência a sociedade poderá deslo-
car a sua sede dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítro-
fes, e criar sucursais, filiais, agências ou outras formas de representa-
ção.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio por grosso de madei-
ras em bruto e seus derivados, comércio, importação e exportação de
mobiliário e equipamentos para a indústria.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social é de 50 000 euros e está dividido em duas
quotas iguais do valor nominal de 25 000 euros cada, pertencentes
uma a cada um dos sócios Mário Abel Dias Leite e Elsa Carla dos
Santos Matos Leite.

2 — Cada sócio apenas realizou, em dinheiro, 50 % da sua quota,
devendo o restante ser realizado no prazo de um ano.

ARTIGO 4.º

A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementares de
capital até ao montante global de 500 000 euros, desde que a chama-
da seja deliberada, por unanimidade dos votos representativos de todo
o capital social.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas a favor de estranhos carece do consentimento
da sociedade.

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

1 — A gerência, remunerada ou não, compete a um ou mais geren-
tes, conforme for deliberado em assembleia geral.

2 — Porém, ficam desde já designados gerentes ambos os sócios.
3 — A sociedade fica vinculada em todos os seus actos e contratos

com a intervenção de dois gerentes.

Está conforme.

14 de Março de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Goretti
Correia Varajão Areal Rothes. 2009307755

NAIR BARBOSA MENDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 44 010/870811; identificação de pessoa colectiva
n.º 501762388; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 9; números e data
da apresentação: 18-19/050321; pasta n.º 4199.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de:

Cessação de funções de gerentes de Gonzalo Elvira Barbosa Men-
des e Maria de Los Angeles Elvira Y Barbosa Mendes, em 23 de
Dezembro de 2004, por renúncia.

Está conforme.

24 de Março de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Goretti
Correia Varajão Areal Rothes. 2009307895

VENTARCO — VENTILAÇÃO E AR CONDICIONADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 20 007/730109; identificação de pessoa colectiva
n.º 500296561; inscrição n.º 10; número e data da apresentação:
22/050321; pasta n.º 16 825.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de aumento de capital de 720 000 euros para 1 300 000 eu-
ros e alteração do contrato, passando os artigos 3.º e 5.º, n.º 3, a ter
a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, inteiramente realizado em dinheiro e nos demais
valores do activo da sociedade, é de 1 300 000 euros, representado
por quatro quotas, sendo duas delas com os valores respectivos de
435 500 euros e de 344 500 euros, pertencentes ao sócio Firmino
Jesus do Couto, e as outras duas do valor unitário de 260 000 euros,
pertencentes ao sócio Fernando de Jesus Couto.

ARTIGO 5.º

3 — Os actos que envolvam obrigações ou responsabilidades para a
sociedade vinculam-na se praticados:

a) Por ambos os gerentes;
b) Por um dos gerentes e um procurador constituído nos termos do

n.º 5 do artigo anterior;
c) Por apenas um dos gerentes se se tratar de actos e contratos de

adjudicação de empreitadas.

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

Está conforme.

1 de Abril de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Goretti Cor-
reia Varajão Areal Rothes. 2000673180

WILARCO — SOCIEDADE DISTRIBUIDORA
DE EQUIPAMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 35 891/820104; identificação de pessoa colectiva
n.º 501194690; inscrição n.º 11; número e data da apresentação:
21/050321; pasta n.º 16 824.
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Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de aumento de capital de 320 000 euros para 500 000 euros
e alteração do contrato, passando os artigos 3.º e 5.º, n.º 3, a ter a
seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, inteiramente realizado em dinheiro e nos demais
valores do activo da sociedade, é de 500 000 euros, representado por
quatro quotas, sendo duas delas com os valores respectivos de
167 500 euros e de 132 500 euros, pertencentes ao sócio Firmino
Jesus do Couto, e as outras duas do valor unitário de 100 000 euros,
pertencentes ao sócio Fernando de Jesus Couto.

ARTIGO 5.º

3 — Os actos que envolvam obrigações ou responsabilidades para a
sociedade vinculam-na se praticados:

a) Por ambos os gerentes;
b) Por um dos gerentes e um procurador constituído nos termos do

n.º 5 do artigo anterior;
c) Por apenas um dos gerentes se se tratar de actos e contratos de

adjudicação de empreitadas.

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

Está conforme.

24 de Março de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Goretti
Correia Varajão Areal Rothes. 2000673198

JOAQUIM FERREIRA VALENTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 21 450/750901; identificação de pessoa colectiva
n.º 500367434; inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 17/
050321; pasta n.º 26 117.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de dissolução e encerramento da liquidação.

Data da aprovação das contas: 28 de Janeiro de 2005.

Está conforme.

23 de Março de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Goretti
Correia Varajão Areal Rothes. 2009307887

PERFORACIONES METÁLICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 59 091/041110; identificação de pessoa colectiva
n.º 502903198; inscrição n.º 10; número e data da apresentação:
16/050321; pasta n.º 28 128.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de:

Dissolução e designação de liquidatário.
Prazo para a liquidação: três anos a contar de 2 de Março de 2005.
Liquidatário: Jaime Jesus Unceta-Barrenechea Orue, casado, nomeado

na referida data.

Está conforme.

23 de Março de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Goretti
Correia Varajão Areal Rothes. 2009307879

VÍTOR SILVA & SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 54 952/990706; identificação de pessoa colectiva
n.º 504516892; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 14/050321; pasta n.º 22 122.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de mudança de sede para:

Praça de Guilherme Gomes Fernandes, 24, 3.º, direito, Porto.

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

Está conforme.

23 de Março de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Goretti
Correia Varajão Areal Rothes. 2009307844

SEGROBE — EMPRESA TÉCNICA
DE ELECTRODOMÉSTICOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 20 730/740509; identificação de pessoa colectiva
n.º 500243883; averbamento n.º 3 à inscrição n.º 21; número e data
da apresentação: 15/050321; pasta n.º 4431.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de:

Cessação de funções de vogal do conselho de administração de
António Manuel Pelicano Borges, em 31 de Janeiro de 2005, por
renúncia.

Está conforme.

23 de Março de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Goretti
Correia Varajão Areal Rothes. 2009307852

MALAS HORÁCIO — COMÉRCIO DE ARTIGOS
DE VIAGEM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 48 605/901221; identificação de pessoa colectiva
n.º 502467347; inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 4/
050112; pasta n.º 6544.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de aumento de capital e alteração do contrato, passando os
artigos 3.º e 4.º a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 252 049 euros e 81 cêntimos, dividido por quatro quotas: uma de
243 049 euros e 81 cêntimos, uma de 3000 euros e uma de 1000 eu-
ros, do sócio Horácio Henrique Azevedo Gomes, e uma de 5000 eu-
ros, da sócia Maria de Fátima Alves Ferreira Gomes.

4.º

1 — A gerência social fica afecta a ambos os sócios, que ficam já
nomeados gerentes.

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

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

Está conforme.

10 de Março de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Goretti
Correia Varajão Areal Rothes. 2009307720

MARICÉU — FÁBRICA DE HIGIENIZAÇÃO
E PURIFICAÇÃO DE SAL MARINHO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 55 483/000315; identificação de pessoa colectiva
n.º 504441965; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 3/
050307; pasta n.º 22 795.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de:

Designação dos membros dos órgãos sociais para o quadriénio de
2005-2008.

Administrador único: Maria do Céu Ferreira, divorciada.
Fiscal único: efectivo, António Anjos, F. Brandão & Associados,

Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, representada por António
José dos Anjos, revisor oficial de contas, casado; suplente, Jónatas de
Jesus Margarida, revisor oficial de contas, casado.

Data da deliberação: 3 de Janeiro de 2005.

Está conforme.

10 de Março de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Goretti
Correia Varajão Areal Rothes. 2009307712

NONIUSSOFT, SOFTWARE E CONSULTORIA
PARA TELECOMUNICAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 59 370; identificação de pessoa colectiva n.º 507297687; ins-
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crição n.º 1; número e data da apresentação: 12/050404; pasta
n.º 28 444.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de contrato de sociedade, cujo teor integral é o seguinte:

CAPÍTULO I

Firma, objecto, sede e duração

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma NONIUSSOFT, Software e Consultoria
para Telecomunicações, L.da

ARTIGO 2.º

1 — A sede social é na Rua do Dr. Bernardino de Almeida, 537,
freguesia de Paranhos, 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 3.º

1 — O objecto da sociedade é a prestação de serviços de informá-
tica e telecomunicações, nomeadamente, consultoria, investigação e
desenvolvimento de software, formação, manutenção e instalação de
redes e equipamentos; comercialização, importação, exportação e
representação de todo o tipo de artigos e equipamentos relacionados
com as actividades descritas atrás.

2 — A sociedade, após deliberação a tomar por votos que corres-
pondam à maioria do capital social, poderá adquirir ou alienar parti-
cipações em quaisquer sociedades, ainda que reguladas por leis especi-
ais, bem como associar-se a quaisquer pessoas singulares ou colectivas,
nomeadamente, participando em agrupamentos complementares de
empresas, agrupamentos europeus de interesse económico, novas so-
ciedades, consórcios e associações em participação, independentemente
do respectivo objecto.

ARTIGO 4.º

A sociedade durará por tempo indeterminado.

CAPÍTULO II

Capital social, prestações suplementares
e cessão e amortização de quotas

ARTIGO 5.º

1 — O capital social, integralmente subscrito em dinheiro, é de
40 500 euros e corresponde à soma de três quotas iguais, pertencen-
tes uma a cada um dos sócios.

2 — O capital social encontra-se realizado quanto a 27 000 euros,
tendo cada um dos sócios António Manuel Guedes de Sousa e Silva e
Leonel Tomé de Jesus Domingues realizado a totalidade das suas quo-
tas. O sócio Rui Nuno Pires Sarmento e Castro realizará a totalidade
da sua quota no prazo de dois meses a contar desta data.

ARTIGO 6.º

Os sócios, desde que por deliberação tomada por votos correspon-
dentes à maioria do capital social, poderão deliberar a exigibilidade de
prestações suplementares, até ao montante global de 100 000 euros,
prestações estas que, a menos que por unanimidade dos votos corres-
pondentes à totalidade do capital social se delibere de outro modo,
serão efectuadas por todos os sócios e na exacta proporção da sua
participação no capital social.

ARTIGO 7.º

1 — A divisão e a transmissão de quotas entre sócios são livre-
mente permitidas; se feitas a terceiros não sócios, ficam já dependen-
tes do consentimento da sociedade.

2 — Nas cessões de quotas a não sócios, os sócios não cedentes,
em primeiro lugar, e a sociedade, em segundo lugar, gozarão sempre
de direito de preferência.

3 — Se a sociedade não consentir na cessão e o sócio cedente dela
pretender afastar-se, ficam os sócios que não autorizem a pretendida
cessão obrigados a adquiri-la.

ARTIGO 8.º

1 — A sociedade tem o direito de proceder à amortização de quo-
tas, nos seguintes casos:

a) Por acordo com o sócio;
b) Se o sócio for interditado, julgado inabilitado, declarado falido

ou insolvente;
c) Se a quota for penhorada, arrestada, arrolada, ou, por qual-

quer outra forma, onerada ou retirada da livre disponibilidade do
seu titular;

d) Se a quota for legada, doada ou por qualquer outra forma gratui-
tamente cedida a terceiros;

e) Por falecimento do sócio ou, caso se trate de pessoa colectiva,
pela sua extinção ou dissolução;

f) Nos demais casos previstos na lei.
2 — A sociedade poderá exercer o direito de amortização de quota

previsto no número anterior, no prazo de 90 dias contados do co-
nhecimento, por algum dos seus representantes legais, de qualquer dos
factos referidos nas suas alíneas.

3 — O montante que a sociedade tiver que pagar pela autorização
de qualquer quota, será fixado em assembleia geral, devendo essa fixa-
ção efectuar-se em conformidade com o balanço e as contas aprova-
das e respeitantes ao exercício anterior, bem como com o balanço e
contas especiais relativos ao período decorrido do exercício em cur-
so, especialmente elaborado para o efeito, salvo disposição imperati-
va da lei em contrário.

4 — O pagamento ao titular da quota amortizada será efectuado
em seis prestações semestrais e iguais, vencíveis no último dia de cada
um dos semestres subsequentes à data da amortização.

5 — Caso a sociedade opte por não amortizar a quota terá que
facultar a sua aquisição aos restantes sócios, na proporção da sua
participação no capital social; só no caso de os restantes sócios não
pretenderem adquirir, nem conjunta nem individualmente, a quota
amortizável, é que poderá a mesma ser adquirida por terceiro.

CAPÍTULO III

Gerência da sociedade

ARTIGO 9.º

1 — A sociedade é administrada e representada por três gerentes,
que podem ser escolhidos de entre estranhos à sociedade, a designar
nos termos dos números seguintes.

2 — A gerência da sociedade será ou não remunerada, a menos que,
em deliberação tomada por votos que correspondam à maioria do
capital social, opte a assembleia geral por fixar qualquer remunera-
ção, a qual poderá então consistir, total ou parcialmente, em partici-
pação nos lucros da sociedade.

3 — A menos que se funde em justa causa, a destituição dos geren-
tes terá que ser tomada por deliberação que corresponda à maioria
absoluta do capital social.

ARTIGO 10.º

1 — A representação e vinculação da sociedade em todos os seus
actos e contratos caberão a três gerentes, sendo desde já nomeados os
três sócios António Manuel Guedes de Sousa e Silva, Leonel Tomé de
Jesus Domingues e Rui Nuno Pires Sarmento e Castro, obrigando-se a
sociedade pela intervenção conjunta de dois gerentes, sendo bastante
a de qualquer um nos actos de mero expediente.

2 — Em ampliação dos poderes normais de gerência, os gerentes
poderão ainda:

a) Comprar, vender, alienar ou tomar de arrendamento quaisquer
bens móveis ou imóveis de e para a sociedade;

b) Assinar quaisquer contratos de leasing;
c) Confessar, desistir ou transigir em juízo.

CAPÍTULO IV

Concorrência

ARTIGO 11.º

Nos termos e para efeitos do disposto no artigo 254.º do Código
das Sociedades Comerciais, os gerentes da sociedade ficam desde já
sujeitos à obrigação de não concorrência com a sociedade. Qualquer
eventual autorização para exercício de actividade concorrente terá
que ser prestada ao gerente que a requeira em documento escrito,
mediante prévia deliberação a tomar por votos representativos de,
pelo menos, 51 % do capital social.
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CAPÍTULO V

Lucros

ARTIGO 12.º

1 — Os lucros líquidos apurados em cada exercício terão a seguinte
aplicação:

a) Cobertura de prejuízos transitados;
b) Formação ou constituição de reserva legal;
c) Formação ou constituição de reservas especiais;
d) Distribuição a todos os sócios, salvo se a assembleia geral deli-

berar, por simples maioria, 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
específicas de interesse da sociedade.

2 — No decurso do exercício, a assembleia geral pode deliberar por
unanimidade fazer adiantamentos sobre os lucros aos sócios.

CAPÍTULO VI

Assembleia geral — deliberações dos sócios

ARTIGO 13.º

Sem prejuízo do que, em sentido diferente, estiver imperativamen-
te regulado na lei, todas as deliberações a tomar em assembleia geral
de sócios terão que recolher um número de votos correspondente à
maioria do capital social para serem aprovadas.

Está conforme.

20 de Abril de 2005. — O Conservador, João Alexandre T. Oliveira.
2009307534

LASCASAS & CARNEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 59 373; identificação de pessoa colectiva n.º 507300912; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 22/050406; pasta
n.º 28 448.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de contrato de sociedade entre António Joaquim Lascasas
Peixoto e mulher, Margarida Maria Oliveira Carneiro de Sousa Pei-
xoto, casados no regime de comunhão de adquiridos, cujos artigos são
os seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Lascasas & Carneiro, L.da, com sede na
Rua de Egas Moniz, 558, freguesia de Cedofeita, 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 mobiliário e artigos de
decoração.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
20 000 euros e está dividido em duas quotas iguais do valor nominal
de 10 000 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

2 — Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global correspondente a 10 vezes o capital
social.

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

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, será exercida por sócios ou não só-
cios, ficando desde já nomeados gerentes ambos os sócios.

2 — Para validamente representar e obrigar a sociedade em todos
os seus actos e contratos, 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 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.

11 de Abril de 2005. — O Segundo-Ajudante, José Francisco Ponte
Chora. 2000637744

METRO COM ESPAÇO — REMODELAÇÃO
E DECORAÇÃO DE INTERIORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 59 360; identificação de pessoa colectiva n.º 507293053; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 11/050329; pasta
n.º 28 434.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de contrato de sociedade, cujos teor integral é o seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Metro com Espaço — Remodelação e
Decoração de Interiores, L.da, com sede na Rua do Dr. João de Sá
Peixoto, 14, loja 8, freguesia de Ramalde, 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 na remodelação e decoração de interio-
res; comércio de mobiliário e artigos de decoração e iluminação.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e está dividido em três quotas: uma do valor nominal de
2500 euros, pertencente ao sócio Celso José Machado Ferreira; uma
do valor nominal de 2300 euros, pertencente à sócia Olga Maria Félix
Ferreira da Silva Mota, e uma do valor nominal de 200 euros, perten-
cente ao sócio Álvaro Manuel Coelho da Mota.

2 — Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 5000 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, fica a cargo dos sócios Celso José
Machado Ferreira e Olga Maria Ferreira da Silva Mota, que desde já
são nomeados gerentes.

2 — Para validamente representar e obrigar a sociedade em to-
dos 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.
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ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

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.
2 — Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure

no balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias
quotas, destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios
ou a terceiros.

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

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

ARTIGO 8.º

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

Está conforme.

31 de Março de 2005. — O Conservador, João Alexandre T. Oli-
veira. 2009289960

IDEÁVEL — INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S. A.
Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula

n.º 56 308/010327; identificação de pessoa colectiva
n.º 505232383; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 6/
050404; pasta n.º 23 864.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de:

Designação dos membros dos órgãos sociais para o quadriénio de
2004-2007.

Conselho de administração: presidente, Ricardo de Carvalho Cam-
pos Costa; vogais: João Paulo de Carvalho Campos Costa e Francisco
Manuel de Noronha e Távora de Sá Morais, todos casados.

Fiscal único: efectivo, Pires de Matos & Pinheiro Torres, Socie-
dade de Revisores Oficiais de Contas, representada por Manuel Pires
de Matos, revisor oficial de contas, casado; suplente, Luís Guilherme
de Noronha e Távora Pinheiro Torres, revisor oficial de contas, ca-
sado.

Data da deliberação: 31 de Março de 2004.

Está conforme.

7 de Abril de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Goretti Cor-
reia Varajão Areal Rothes. 2009307976

JOÃO MIGUEL PEREIRA, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 57 487/020613; identificação de pessoa colectiva

n.º 506126595; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 2;
números e data das apresentações: 10-11/050404; pasta n.º 26 368.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram
efectuados os registos de:

Cessação de funções de gerente de João Miguel de Almeida Pereira,
em 1 de Dezembro de 2004, por renúncia; e

Designação de gerente de Alfredo Augusto Teixeira Pereira, casa-
do, por deliberação de 1 de Dezembro de 2004.

Está conforme.

7 de Abril de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Goretti Cor-
reia Varajão Areal Rothes. 2009307992

RAR — TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 17 557/680528; identificação de pessoa colectiva
n.º 500400563; averbamento n.º 4 à inscrição n.º 1 e inscrição
n.º 12; números e data das apresentações: 4-5/050404; pasta
n.º 8088.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram
efectuados os registos de:

Cessação de funções de gerente de Joaquim Ferreira Martins, em
29 de Dezembro de 2004, por renúncia; e

Designação de gerente de João Alberto Lima Martins Pereira, ca-
sado, por deliberação de 29 de Dezembro de 2004.

Está conforme.

7 de Abril de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Goretti Cor-
reia Varajão Areal Rothes. 2009307984

MELO & SOUSA — CONSULTORES DE IMAGEM
CORPORATIVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 56 580/010717; identificação de pessoa colectiva
n.º 505204495; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 3/
050404; pasta n.º 24 170.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de dissolução e encerramento da liquidação.

Data da aprovação das contas: 30 de Março de 2005.

Está conforme.

6 de Abril de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Goretti Cor-
reia Varajão Areal Rothes. 2009307950

HIGIOBEL — COMÉRCIO DE COSMÉTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 59 369/050404; identificação de pessoa colectiva
n.º 507275403; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 8/
050404; pasta n.º 28 443.

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 HIGIOBEL — Comércio de Cos-
méticos, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua da Constituição, 2351-E,
da freguesia de Cedofeita, concelho do Porto.

3 — Por simples deliberação da gerência pode a sede ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes, e serem
criadas sucursais, filiais, agências ou outra forma de representação, no
território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio a retalho de produtos
cosméticos e de higiene.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social é de 5000 euros, integralmente subscrito e
realizado, correspondendo à soma de duas quotas com os valores
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nominais de 2500 euros, pertencentes, respectivamente, às sócias Sara
Isabel Mendes Moreira e Ana Paula da Silva Monteiro Ribeiro.

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

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, é nome-
ada conforme for deliberado em assembleia geral.

2 — Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos basta a
intervenção de um gerente.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a 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: interdição ou inabilitação permanente ou morte do respectivo
sócio;

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

to da sociedade, 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.

Que desde já ficam nomeados gerentes da sociedade:
Margarida Aldora Martins Mendes Moreira, casada, natural da fre-

guesia do Bonfim, concelho do Porto, habitualmente residente na
Travessa do Veloso, 91, 2.º, no Porto; e

Diamantino José Teixeira Ribeiro, casado, natural da freguesia
de Massarelos, concelho do Porto, habitualmente residente na Rua
de Norton de Matos, 204, freguesia de Alfena, concelho de Va-
longo.

Declararam ainda os outorgantes sob sua responsabilidade, que efec-
tuaram em 15 do corrente, o depósito do capital social da sociedade
no banco BPN Private Banking de Lisboa, agência na Rua de D. João
V, 30, em Lisboa.

Está conforme.

8 de Abril de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Goretti Cor-
reia Varajão Areal Rothes. 2009307526

PSM — PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 59 368/050404; identificação de pessoa colectiva
n.º 507250826; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 7/
050404; pasta n.º 28 442.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de contrato de sociedade, cujos artigos são os seguintes:

1.º

Firma

A sociedade adopta a firma PSM — Prestação de Serviços Médi-
cos, L.da

2.º

Sede

1 — A sociedade tem a sua sede social na Calçada da Arrábida, 1,
habitação E-33, freguesia de Massarelos, concelho do Porto.

2 — Por simples deliberação da gerência, a sociedade poderá alte-
rar a sede social para outro local, dentro dos limites da lei, bem como,
abrir filiais, sucursais, agências ou outras formas de representação.

3.º

Objecto

A sociedade tem por objecto o exercício de actividades de prática
clínica em ambulatório; serviços de higiene, segurança e medicina do
trabalho; exercício de actividades conexas com a medicina, nomeada-
mente, serviços de manutenção física, actividades dos estabelecimen-
tos de saúde com internamento, exploração de laboratórios de análi-
ses clínicas e o exercício de outras actividades de saúde humana.

4.º

Quotas

O capital social, inteiramente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros e corresponde à soma de duas quotas, sendo uma do valor nomi-
nal de 4900 euros, pertencente ao sócio José Maria Ferreira da Silva
Lino, e outra do valor nominal de 100 euros, pertencente ao sócio
João José Vale Lino.

5.º

Gerência

1 — A gerência social será eleita em assembleia geral, com ou sem
remuneração, conforme for deliberado, ficando desde já designados
como gerentes ambos os sócios.

2 — A sociedade poderá nomear mandatários ou procuradores para
a representar na prática de determinados actos ou categorias de ac-
tos, atribuindo os respectivos poderes através de procuração.

6.º

Vinculação

A sociedade obriga-se, exclusivamente:
a) Com a assinatura de um dos gerentes; ou
b) Pela intervenção de um ou mais procuradores, nos termos das

referidas procurações.

7.º

Poderes da gerência

Compete à gerência, sem prejuízo das demais competências que lhe
são atribuídas por lei e por estes estatutos:

a) Gerir todos os negócios sociais e efectuar todas as operações
relativas ao objecto social;

b) Comprar, trocar ou vender quaisquer bens, imóveis ou móveis,
de e para a sociedade;

c) Tomar de arrendamento ou celebrar contratos de locação imo-
biliária de quaisquer bens, assim como, celebrar, alterar ou rescindir
contratos de arrendamento e celebrar contratos de locação financeira
para aquisição de equipamento;

d) Contrair empréstimos ou financiamentos junto de quaisquer
entidades financeiras.

8.º

Participações

Mediante prévia deliberação dos sócios, a sociedade poderá consti-
tuir uma sociedade unipessoal por quotas, comparticipar na constitui-
ção de quaisquer outras sociedades, adquirir e alienar participações
noutras sociedades, ainda que com objecto diferente, e em agrupa-
mentos complementares de empresas e adquirir quotas próprias, e com
as mesmas praticar todas as operações permitidas por lei.
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9.º

Prestações suplementares

Poderão ser exigidas prestações suplementares de capital a todos
os sócios, nos termos seguintes:

a) O montante global de prestações suplementares de capital é fi-
xado em 1 000 000 de euros;

b) O critério de repartição das prestações suplementares de capital
é proporcional ao valor da quota de capital social de cada um dos
sócios.

10.º

Cessão entre sócios

A cessão de quotas, total ou parcial, entre os sócios é livre.

11.º

Cessão a estranhos

A cessão de quotas, no todo ou em parte, a estranhos, depende do
consentimento da sociedade, observando-se o seguinte:

a) O sócio que pretender ceder a sua quota, notificará a sociedade da
sua resolução através de carta registada, indicando o respectivo cessio-
nário, o preço, a forma de pagamento e as demais condições da cessão;

b) Nos 20 dias subsequentes à recepção pela sociedade da notifica-
ção da cessão, reunir-se-á a assembleia geral para deliberar se a socie-
dade pretende ou não optar pela aquisição da quota, nos termos e
condições propostos na referida notificação;

c) Deliberando a sociedade não adquirir a quota, poderão os sócios
optar pela aquisição da mesma, em condições idênticas à da socie-
dade, no prazo de cinco dias a contar da data da reunião da assembleia
geral, devendo, para tanto, comunicar à sociedade a sua resolução,
através de carta registada;

d) Exercido qualquer dos direitos de preferência supra-referidos, deve
ser outorgada a respectiva escritura pública de cessão no prazo de
30 dias contados da data da reunião da assembleia geral;

e) O não exercício pela sociedade ou pelos sócios do direito de
preferência, dentro dos prazos estipulados, é expressamente conside-
rado como autorização tácita à cessão.

12.º

Amortização

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

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Arresto, arrolamento ou penhora de quota;
c) Venda ou adjudicação judiciais de quota;
d) Inabilitação ou interdição do titular.
2 — O valor da quota para efeitos de amortização, será o que re-

sultar da aplicação do disposto na alínea a) do artigo 235.º do Código
das Sociedades Comerciais, mas não inferior ao que resultar do último
balanço aprovado, excepto no caso das alíneas b) e c), em que o valor
corresponderá ao valor nominal.

13.º

Assembleias gerais

As assembleias gerais serão convocadas por carta registada dirigida
a todos os sócios, com a antecedência mínima de 15 dias.

Está conforme.

7 de Abril de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Goretti Cor-
reia Varajão Areal Rothes. 2009307968

NORTE TOUR — VIAGENS E TURISMO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 59 357/050328; identificação de pessoa colectiva
n.º 507155270; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/
050328; pasta n.º 28 431.

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 NORTE TOUR — Viagens e
Turismo, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Rua de Costa Cabral,
1993, Porto.

2 — Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, e serem
criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas de representação,
no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste na actividade de agência de viagens e
turismo — transportador público rodoviário interno e internacional
de passageiros.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
100 000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal,
pertencente ao seu único sócio Sérgio Manuel da Silva Costa.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado, compete a um ou mais gerentes eleitos em assembleia
geral.

2 — Fica, porém, desde já designado gerente o sócio Sérgio Ma-
nuel da Silva Costa, e Joaquim Alves Salgado, casado, natural da fre-
guesia de Selho (São Cristóvão), concelho de Guimarães, residente no
lugar da Quintinha, Serzedelo, Guimarães.

3 — Para obrigar validamente a sociedade em todos os seus actos
e contratos é suficiente a intervenção de um gerente.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá exigir do sócio prestações suplementares de
capital até ao montante de 200 000 euros.

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

O sócio único fica autorizado a celebrar entre ele e a sociedade
negócios jurídicos que sirvam à prossecução do objecto social.

Está conforme.

31 de Março de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Goretti
Correia Varajão Areal Rothes. 2009307925

TEIAST — TELECOMUNICAÇÕES, ELECTRÓNICA
E INFORMÁTICA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 59 154/041214; identificação de pessoa colectiva
n.º 506347460; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 9/
041214; pasta n.º 28 197.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de contrato de sociedade, cujos artigos são os seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma TEIAST — Telecomunicações, Elec-
trónica e Informática, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Rua de
Antero de Quental, 746, freguesia de Paranhos, desta cidade do Porto.

§ único. A gerência poderá livremente deslocar a sede social den-
tro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto telecomunicações, electrónica, infor-
mática, assistência técnica e comercialização.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 5000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal,
pertencente ao sócio Hugo Daniel Rodrigues Martins.

ARTIGO 4.º

Poderão ser exigidas ao sócio prestações suplementares de capital
até 20 vezes o capital social.
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ARTIGO 5.º

1 — A gerência e a administração da sociedade ficam afectas ao
não sócio Vítor Manuel da Silva Martins Rodrigues, casado, residente
na Rua do Padre Manuel da Nóbrega, 70, habitação 4.2, freguesia de
Campanhã, da cidade do Porto, desde já nomeado gerente.

2 — A sociedade fica validamente obrigada em todos os seus actos
e contratos pela assinatura de um gerente.

3 — Em ampliação dos poderes normais de gerência, os gerentes
poderão ainda:

a) Comprar e vender quaisquer bens de natureza móvel, designada-
mente, viaturas automóveis;

b) Tomar de arrendamento quaisquer locais, bem como alterar ou
rescindir os respectivos contratos de arrendamento;

c) Adquirir por trespasse quaisquer estabelecimentos comerciais;
d) Celebrar contratos de locação financeira;
e) Confessar, desistir e transigir em juízo.

Está conforme.

31 de Março de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Goretti
Correia Varajão Areal Rothes. 2007450828

TRANSPORTES MACRISAL, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 59 358/050328; identificação de pessoa colectiva
n.º 507188802; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/
050328; pasta n.º 28 432.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de contrato de sociedade, cujos artigos são os seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Transportes Macrisal, Unipessoal, L.da,
e tem a sua sede na Rua do Bonfim, 93, 2.º, direito, freguesia de
Bonfim, concelho do Porto.

§ único. A sociedade poderá estabelecer filiais, sucursais, ou agên-
cias onde e quando o julgar conveniente.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste nos transportes rodoviários de mercadorias
por conta de outrem e aluguer de veículos ligeiros e pesados de mer-
cadorias sem condutor.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 50 000 euros, representado por uma só quota
do seu único sócio Gines Rico Bartolome, encontrando-se totalmente
realizado em dinheiro.

§ único. Para o efeito do disposto no n.º 4 do artigo 202.º do Có-
digo das Sociedades Comerciais, o sócio único declara sob sua inteira
responsabilidade que o capital de 50 000 euros já foi depositado numa
conta aberta no Banco Totta & Açores, balcão de Júlio Dinis, na
cidade do Porto.

ARTIGO 4.º

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

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade será exercida pelo sócio único ou 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 Gines Rico
Bartolome, que não sendo sócio de mais nenhuma sociedade unipes-
soal, obedece ao requisito imposto pelo n.º 1 do artigo 270.º-C do
Código das Sociedades Comerciais, bem como o não sócio Francisco
Javier Garcia Fernandez, solteiro, maior, residente na freguesia de
Bonfim, concelho do Porto, titular do bilhete de identidade
n.º 08953339-Z, emitido pelo Ministério do Interior de Espanha, em
7 de Abril de 2000.

ARTIGO 6.º

Em todos os actos e contratos respeitantes à sociedade, esta obri-
ga-se pela assinatura de um gerente.

ARTIGO 7.º

Para efeitos do disposto no artigo 270.º-F do Código das So-
ciedades Comerciais, fica o sócio único autorizado a celebrar ne-

gócios jurídicos com a sociedade, para a prossecução do objecto
desta.

Está conforme.

1 de Abril de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Goretti Cor-
reia Varajão Areal Rothes. 2009307941

RÉPLICA CINCO — SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 6801/960222; identificação de pessoa colectiva n.º 503599069;
averbamentos n.os 1 e 2 à inscrição n.º 4 e inscrição n.º 9; números
e data das apresentações: 26-27/050321; pasta n.º 28 222.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram
efectuados os registos de:

Cessação de funções de gerentes de Manuel Carlos da Cruz Carva-
lho e Maria José de Sousa Ribeiro, em 10 de Março de 2005, por
renúncia; e

Alteração do contrato, passando os artigos 3.º e 5.º a ter a seguinte
redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
24 939 euros e 90 cêntimos, e está dividido em duas quotas: uma do
valor nominal de 12 719 euros e 35 cêntimos, pertencente à sócia
Maria da Conceição Machado do Espírito Santo, e outra do valor
nominal de 12 220 euros e 55 cêntimos, pertencente ao sócio Silvério
José da Cunha Campos Silva.

ARTIGO 5.º

1 — A gerência e a representação da sociedade, em juízo ou
fora dele, activa ou passivamente, serão asseguradas pelos geren-
tes que forem designados em assembleia geral, sendo desde já
nomeada gerente a sócia Maria da Conceição Machado do Espí-
rito Santo.

2 — O exercício da gerência fica desde já dispensada de caução e
será remunerado ou não, conforme decisão da assembleia geral.

3 — A sociedade é obrigada em todos os seus actos e contratos
com a assinatura de um gerente.

4 — A gerência, em ampliação dos seus poderes, fica desde já au-
torizada a celebrar contratos de arredondamento para instalações dos
escritórios da sociedade e tomar por trespasse estabelecimentos co-
merciais para a sociedade.

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

Está conforme.

29 de Março de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Goretti
Correia Varajão Areal Rothes. 2009307917

ILÍDIO MAGALHÃES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 59 334/050311; identificação de pessoa colectiva
n.º 507284054; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 11/
050311; pasta n.º 28 406.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de contrato de sociedade, cujos artigos são os seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Ilídio Magalhães, Unipessoal, L.da, com
sede na Rua de D. Jerónimo de Azevedo, 586, rés-do-chão, freguesia
de Ramalde, concelho do Porto.

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

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste no comércio, importação, exportação,
representações, assistência técnica e instalação de ar condicionado e
aquecimento central.
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ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros, representado por uma quota de igual valor nominal, pertencente
ao outorgante.

ARTIGO 4.º

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

O sócio fica autorizado a fazer prestações suplementares de capital
até ao montante global de 10 vezes o capital social.

ARTIGO 7.º

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

Está conforme.

16 de Março de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Goretti
Correia Varajão Areal Rothes. 2009307798

TRANSPORTES PAMPEANO — TRANSPORTES
E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 54 460/981112; identificação de pessoa colectiva
n.º 504535889; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 6/050308; pasta n.º 20 224.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de:

Cessação de funções de gerentes de Pablo Daniel Astorgano, Maria
José Llamedo Mouriño e Mirta Sílvia Belmonte Cañedo, em 9 de
Novembro de 1999, por renúncia.

Está conforme.

10 de Março de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Goretti
Correia Varajão Areal Rothes. 2009307704

ATELIER NUNESEPÃ — DESIGN, COMUNICAÇÃO
E PRODUÇÕES GRÁFICAS, L.DA

(anteriormente designada QUATRO MÃOS — DESIGN,
COMUNICAÇÃO E PRODUÇÕES GRÁFICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 56 215/010216; identificação de pessoa colectiva
n.º 505082748; inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 17/
050225; pasta n.º 23 759.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de alteração do contrato, passando o n.º 1 do artigo 1.º a ter
a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma ATELIER NUNESEPÃ — De-
sign, Comunicação e Produções Gráficas, L.da, e tem a sua sede na
Rua de Fez, 143, freguesia de Aldoar, concelho do Porto.

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

Está conforme.

3 de Março de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Goretti Cor-
reia Varajão Areal Rothes. 2009307518

IMOAREIA — INVESTIMENTOS
TURÍSTICOS, SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 8682/970814; identificação de pessoa colectiva n.º 503954586;
inscrição n.º 15; número e data da apresentação: 2/050225; pasta
n.º 26 124.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de:

Designação dos membros dos órgãos sociais para o mandato de
2004.

Conselho de administração: Nuno Manuel Moniz Trigosos Jordão,
casado; Ângelo Gabriel Ribeirinho dos Santos Paupério, casado; José
António Martins de Jesus, casado; Henrique José Moura de Sousa
Montelobo, divorciado, e Rui Manuel Falcão d’Ávila e Pereira, casado.

Conselho fiscal: presidente, Magalhães Neves & Associados, SROC,
S. A., representada por Jorge Manuel Araújo de Beja Neves, casado;
vogais: Carlos Gustavo Vieira Farrajota Cavaco, divorciado, e Eduar-
do José de Jesus Oliveira, casado; suplentes: Alcinda Maria Carvalho
dos Reis, casada, e António Dias & Associados, SROC, S. A., repre-
sentada por António Marques Dias, casado.

Data da deliberação: 24 de Março de 2004.

Está conforme.

8 de Março de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Goretti Cor-
reia Varajão Areal Rothes. 2009307666

IMOAREIA — INVESTIMENTOS
TURÍSTICOS, SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 8682/970814; identificação de pessoa colectiva n.º 503954586;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 15 e inscrição n.º 16; números e
data das apresentações: 4-5/050225; pasta n.º 26 124.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de:

Cessação de funções do revisor oficial de contas suplente (Deloitte
& Associados, SROC, S. A., representada por António Marques Dias),
por renúncia, em 30 de Dezembro de 2004; e

Designação para o conselho fiscal (até ao termo do mandato em
curso):

Presidente e revisor oficial de contas efectivo: Deloitte & Asso-
ciados, SROC, S. A., representada por Jorge Manuel Araújo de Beja
Neves, casado;

Revisor oficial de contas suplente: António Marques Dias, casado.
Data da deliberação: 30 de Dezembro de 2004.

Está conforme.

8 de Março de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Goretti Cor-
reia Varajão Areal Rothes. 2009307674

JIE YI — COMÉRCIO DE VESTUÁRIO
E DECORAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 59 001/040916; identificação de pessoa colectiva
n.º 507012909; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 12/
050225; pasta n.º 28 024.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de alteração total do contrato, cujos artigos são os seguin-
tes:

1.º

A sociedade adopta a firma JIE YI — Comércio de Vestuário e
Decorações, L.da, e tem a sua sede na Rua de Alexandre Herculano,
161, 3.º, 303, freguesia de Sé, concelho do Porto.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sede social poderá
ser deslocada para qualquer outro local dentro do mesmo concelho ou
para concelho limítrofe.

2.º

A sociedade tem por objecto: comércio de vestuário exterior e
interior para adulto e criança; comércio de acessórios de moda e ves-
tuário; comércio de bijuteria, marroquinaria, malas e acessórios de
viagem, calçado, têxteis para o lar e brinquedos.
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3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros e está representado por duas quotas: uma no valor nominal de
4750 euros, pertencente ao sócio Wang Wenjie, e outra no valor
nominal de 250 euros, pertencente ao sócio Wang Yongsu.

4.º

A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementares de
capital até ao montante global de 50 000 euros.

5.º

A administração da sociedade e a sua representação, em juízo e
fora dele, serão exercidas pelos dois sócios, já nomeados gerentes,
com ou sem remuneração, conforme for deliberado em assembleia
geral.

§ 1.º Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos
ou documentos de responsabilidade, é necessária e suficiente a assina-
tura do gerente Wang Wenjie.

§ 2.º É expressamente proibido aos gerentes, procuradores ou man-
datários da sociedade, obrigar a mesma em actos e documentos estra-
nhos aos negócios sociais, tais como abonações, letras de favor, fian-
ças, avales e outros semelhantes, ficando os infractores responsáveis
pelos prejuízos que daí advierem à sociedade.

6.º

A cessão de quotas entre sócios é livre; porém, a favor de estra-
nhos depende do consentimento da sociedade, gozando esta em pri-
meiro lugar e em segundo lugar os sócios não cedentes do direito de
preferência na respectiva aquisição.

7.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota, quando se verifique
algum dos seguintes factos:

a) Quando a quota for objecto de arresto, penhora ou de qualquer
outro meio de apreensão judicial;

b) Quando o sócio der a sua quota em caução ou garantia de qual-
quer obrigação;

c) Quando o respectivo sócio haja violado, dolosamente, o pacto
social (nomeadamente, ter cedido a quota sem prévio consentimento
da sociedade) ou cometido qualquer acto lesivo dos interesses da so-
ciedade.

Está conforme.

10 de Março de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Goretti
Correia Varajão Areal Rothes. 2009307488

YOQUE, COMÉRCIO INTERNACIONAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 40 534/851127; identificação de pessoa colectiva
n.º 501574301; inscrição n.º 11; número e data da apresentação:
15/050225; pasta n.º 434.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de aumento de capital e alteração do contrato, passando o
artigo 3.º a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
25 000 euros e está dividido em três quotas: uma do valor nominal de
20 000 euros, pertencente à sócia Yolanda Argentina Ferreira de Frei-
tas Baptista Duque, e duas no valor nominal de 2500 euros cada, per-
tencentes uma a cada uma das sócias Sara Ferreira de Freitas Batista
Duque e Anouk Ferreira de Freitas Baptista Duque.

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

Está conforme.

4 de Março de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Goretti Cor-
reia Varajão Areal Rothes. 2009307500

QUADRANTE IBÉRICO SEGUROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 1463; identificação de pessoa colectiva n.º 502646128; aver-

bamento n.º 1 à inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 20/
050225; pasta n.º 11 870.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de mudança de sede para:

Rua das Oliveiras, 49, 1.º, esquerdo, freguesia da Vitória, Porto.

Está conforme.

10 de Março de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Goretti
Correia Varajão Areal Rothes. 2009307690

RUI JOSÉ OLIVEIRA — DESPACHANTE OFICIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 48 493/901121; identificação de pessoa colectiva
n.º 501921451; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 9/
050225; pasta n.º 7026.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de dissolução judicial.

Prazo para a liquidação: três anos, a contar de 4 de Novembro de
2004.

Está conforme.

3 de Março de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Goretti Cor-
reia Varajão Areal Rothes. 2009307470

SONAE TURISMO — GESTÃO E SERVIÇOS, S. A.
Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula

n.º 56 565/010712; identificação de pessoa colectiva
n.º 505095106; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3;
números e data das apresentações: 7-8/050225; pasta n.º 24 155.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram
efectuados os registos de:

Cessação de funções do fiscal suplente (Deloitte & Associados,
SROC, S. A., representada por António Marques Dias), por renúncia,
em 30 de Dezembro de 2004; e

Designação da fiscalização (até ao termo do mandato em curso).
Fiscal único: efectivo, Deloitte & Associados, SROC, S. A., repre-

sentada por Jorge Manuel Araújo de Beja Neves, revisor oficial de
contas, casado; suplente, António Marques Dias, revisor oficial de
contas, casado.

Data da deliberação: 30 de Dezembro de 2004.

Está conforme.

8 de Março de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Goretti Cor-
reia Varajão Areal Rothes. 2009307682

PROQUALITY — ESTUDOS E PROJECTOS
DE ENGENHARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 59 309/050225; identificação de pessoa colectiva
n.º 507114175; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 16/
050225; pasta n.º 28 378.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de contrato de sociedade, cujos artigos são os seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma PROQUALITY — Estudos e Projec-
tos de Engenharia, L.da, e tem a sua sede na freguesia de Cedofeita,
concelho do Porto, à Rua de Júlio Dinis, 748, 6.º, direito, sala 602, e
durará por tempo indeterminado.

§ único. Por simples deliberação da gerência pode a sede da socie-
dade ser mudada dentro do mesmo concelho ou para concelho limí-
trofe, assim como proceder à criação de sucursais, filiais, delegações
ou quaisquer outras formas de representação social, quer no território
nacional, quer no estrangeiro.

2.º

O seu objecto consiste na prestação de serviços de estudos a pro-
jectos de engenharia.
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3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros e corresponde à soma de duas quotas desiguais:

a) Uma no valor nominal de 4900 euros, pertencente ao sócio Nuno
Filipe de Sá Topa;

b) Uma outra no valor nominal de 100 euros, do sócio Eduardo
Lourenço Gouveia.

4.º

1 — A gerência e administração da sociedade, e a sua representa-
ção, em juízo e fora dele, activa e passivamente, ficam a cargo de um
ou mais gerentes, estranhos ou não à sociedade, remunerados ou não,
consoante for deliberado em assembleia geral, que decidirá se o cargo
fica ou não pendente de prestação de caução.

2 — Fica desde já nomeado gerente o sócio Nuno Filipe de Sá Topa.
3 — A sociedade fica validamente obrigada nos actos e contratos

e na execução das deliberações da assembleia geral, com a assinatura
do gerente.

4 — Em caso algum os gerentes ou seus mandatários poderão obri-
gar a sociedade em actos e contratos estranhos aos negócios sociais,
designadamente, em letras de favor, fianças ou abonações.

5 — Em ampliação aos seus poderes poderão ainda os gerentes
comprar e vender quaisquer bens móveis ou imóveis, bem como soli-
citar quaisquer empréstimos, leasing ou aluguer de longa duração,
dando para isso quaisquer bens da sociedade para garantia dos mes-
mos, tomar e dar de arrendamento quaisquer imóveis.

5.º

1 — Nem os gerentes nem qualquer dos sócios pode sem consenti-
mento da sociedade exercer por conta própria ou alheia, actividade
concorrente com a sociedade.

2 — No exercício por conta própria inclui-se a participação por si
ou por interposta pessoa, em sociedade, qualquer que seja a fracção
do capital social na mesma subscrita.

6.º

1 — A transmissão de quotas ou de parte de quotas a não sócios
depende do consentimento prévio da sociedade, gozando os sócios
não cedentes nas cessões onerosas, do direito de preferência.

2 — O sócio que pretenda ceder a sua quota ou parte dela a tercei-
ros dará conhecimento à sociedade e aos demais sócios, por escrito,
dos termos da pretendida cessão, identificando o cessionário, preço e
condições de pagamento da mesma, a fim de obter o consentimento
da sociedade para aquela cessão e de proporcionar o exercício do di-
reito de preferência estatuído no número anterior.

3 — Autorizada a cessão pela assembleia geral da sociedade os de-
mais sócios têm sob pena de caducidade, o prazo de 15 dias para exercer
o seu direito de preferência.

7.º

1 — Para além das demais situações previstas na lei, a sociedade
poderá deliberar a amortização das quotas, nos seguintes casos:

a) Por arresto, arrolamento ou penhora da quota;
b) Por venda ou adjudicação judiciais de qualquer quota;
c) Por acordo com o respectivo titular;
d) Se por quaisquer actos ou factos o sócio seu titular fizer perigar

o bom nome da sociedade ou lhe venha a causar prejuízo, nomeada-
mente, se com a sociedade entrar, directa ou indirectamente, em
concorrência de qualquer espécie;

e) Se o seu titular durante dois anos consecutivos não comparecer
ou não se fizer representar em nenhuma assembleia geral;

f) Se o titular a ceder em infracção ao disposto no artigo 6.º;
g) Se em caso de partilha judicial ou extrajudicial por divórcio,

separação judicial de pessoas e bens ou só de bens a quota não ficar a
pertencer ao respectivo titular.

2 — A contrapartida da amortização no caso previsto na alínea f)
do n.º 1 será igual ao valor nominal da quota amortizada.

3 — A quota amortizada figurará no balanço como tal e posterior-
mente por deliberação dos sócios, poderão em sua substituição, ser
criadas uma ou várias quotas destinadas a ser alienadas a um ou a al-
guns sócios ou a terceiros.

8.º

Ocorrendo a morte ou interdição de qualquer sócio, os respectivos
direitos sociais serão exercidos pelos herdeiros que designarão no pra-
zo de 30 dias após o óbito, um de entre eles que a todos represente na
sociedade enquanto a quota permanecer indivisa; no segundo caso, os
direitos do interdito serão exercidos na sociedade pelo seu represen-
tante legal.

9.º

A sociedade fica autorizada a participar em agrupamentos comple-
mentares de empresas, no capital de outras sociedades com objecto e
natureza diferente, reguladas ou não por leis especiais, criar novas
empresas ou comparticipar na sua criação, podendo ainda a sociedade
associar-se pela forma que entender mais conveniente a quaisquer
entidades singulares ou colectivas, colaborar com elas através da sua
direcção ou fiscalização ou nelas tomar interesses sob qualquer forma.

10.º

Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que esta
carecer de harmonia com as condições que forem deliberadas em as-
sembleia geral.

§ único. Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares
de capital até ao décuplo do capital social e na proporção das suas
quotas, desde que os sócios o deliberem por unanimidade de votos
representativos da totalidade do capital social.

Está conforme.

3 de Março de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Goretti Cor-
reia Varajão Areal Rothes. 2009307496

LÍDER CONSULT — CONSULTADORIA E AUDITORIAS
TÉCNICAS, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 53 894/930309; identificação de pessoa colectiva
n.º 504101307; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 5/
050307; pasta n.º 18 186.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de dissolução e encerramento da liquidação.

Data da aprovação das contas: 31 de Dezembro de 2004.

Está conforme.

11 de Março de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Goretti
Correia Varajão Areal Rothes. 2009307739

VALONGO

CHESTERSCHOOL — ENSINO DE LÍNGUAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 56 151/
20050420; identificação de pessoa colectiva n.º 507083555; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 7/20050420.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe entre Marce-
lo das Neves Fonseca, casado com Isabel Miquelina dos Santos Mon-
teiro Fonseca em comunhão de adquiridos, e a referida Isabel Miquelina
dos Santos Monteiro Fonseca, que fica a reger-se pelo contrato se-
guinte:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma CHESTERSCHOOL — Ensino de
Línguas, L.da

2 — Tem a sua sede na Praceta de José Joaquim Ribeiro Teles,
93-A, freguesia de Ermesinde, concelho de Valongo.

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, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na formação profissional; ensino
de línguas e formação na área da informática, traduções, centro de
estudos, actividades de tempos livres; produção e comercialização de
edições nas áreas das línguas e informática, quer em suporte escrito,
quer em suporte informático; consultoria e programação informática;
comércio de equipamentos e programas informáticos; actividades de
franchising.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas: uma do valor nominal de
4000 euros, pertencente ao sócio Marcelo das Neves Fonseca, e ou-
tra do valor nominal de 1000 euros, pertencente à sócia Isabel
Miquelina dos Santos Monteiro Fonseca.
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2 — Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de
capital até ao montante global de 10 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 todos os sócios.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

22 de Abril de 2005. — A Conservadora, Maria Agostinha Pedro
Machado Ribeiro. 2002204640

GIGAFORGE — COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA
DE INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 56 150/
20050420; identificação de pessoa colectiva n.º 507286260; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 6/20050420.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe entre Hugo
André Pimentel Vaz, solteiro, maior; Hugo Daniel Sarmento
Felgueiras, solteiro, maior; José Carlos Lobinho Gomes, casado com
Lídia Maria Tavares Coelho na comunhão de adquiridos, e Rui Ma-
nuel Fazenda da Silva, casado com Rosa Maria Moura Guedes Pinto
na comunhão de adquiridos, que fica a reger-se pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma GIGAFORGE — Comércio e Assistên-
cia Técnica de Informática, L.da, com sede na Rua da Fábrica de Sá,
125, freguesia de Ermesinde, 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 comércio, representações, consulto-
ria, programação, assistência técnica e formação nas áreas de infor-
mática e engenharia.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e está dividido em quatro quotas: duas iguais do valor
nominal de 1750 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios
Hugo André Pimentel Vaz e Hugo Daniel Sarmento Felgueiras, e
duas iguais do valor nominal de 750 euros, pertencentes uma a cada
um dos sócios José Carlos Lobinho Gomes e Rui Manuel Fazenda
da Silva.

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 dos sócios Hugo André
Pimentel Vaz e José Carlos Lobinho Gomes, que desde já são nomea-
dos gerentes.

2 — Para validamente representar e obrigar a sociedade, em to-
dos os seus actos e contratos, são necessárias as assinaturas de dois
gerentes.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

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.
2 — Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure

no balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias
quotas, destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios
ou a terceiros.

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

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

ARTIGO 8.º

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

Está conforme o original.

22 de Abril de 2005. — A Conservadora, Maria Agostinha Pedro
Machado Ribeiro. 2002204632

CAPITAL DO DESCANSO — AGÊNCIA DE VIAGENS
E TURISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 56 148/
20050419; identificação de pessoa colectiva n.º 507151070; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 8/20050419.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe entre Cristina
Maria Ferreira Duarte, casada com Rui Miguel Cunha Amorim Ribei-
ro na separação de bens, e Susana da Cunha Amorim Ribeiro, solteira,
maior, que fica a reger-se pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Capital do Descanso — Agência de
Viagens e Turismo, L.da, com sede na Rua do Dr. Nunes da Ponte, 63,
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 em agência de viagens e turismo.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
100 000 euros e está dividido em duas quotas iguais do valor nominal
de 50 000 euros, pertencentes uma a cada uma das sócias.
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2 — Às sócias poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global correspondente a 10 vezes o capital
social.

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

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, será exercida por sócios ou não só-
cios, ficando desde já nomeada gerente a sócia Cristina Maria Fer-
reira Duarte.

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

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.
2 — Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure

no balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias
quotas, destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios
ou a terceiros.

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

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

ARTIGO 8.º

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

Está conforme o original.

22 de Abril de 2005. — A Conservadora, Maria Agostinha Pedro
Machado Ribeiro. 2002204624

VILA DO CONDE

ALINA MARIA PONTES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 4012/050415; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
1/050415.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, por Alina
Maria da Silva Braga pontes, casada, que se rege pelo seguinte contrato
social:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma de Alina Maria Pontes, Unipessoal, L.da,
com sede na Rua da Boca, 1190, freguesia de Vairão, concelho de
Vila do Conde.

§ 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 comércio a retalho de produtos para
vestuário, decorações; produção de confecção e similares.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros, representado por uma quota de igual valor nominal, pertencente
à sócia única.

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 autorizada a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, que sirvam à prossecução do seu objecto.

§ único. Os negócios jurídicos entre a sócia única e a sociedade
obedecem à forma legalmente prescrita e em todos os casos, devem
observar a forma escrita.

ARTIGO 6.º

A sócia única está autorizada a fazer prestações suplementares de
capital até ao montante global correspondente a 100 vezes o capital
social.

Está conforme.

20 de Abril de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008115445

VIAIMPEREXPORT — IMPORTAÇÃO
E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 4009/050408; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
13/050408.

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

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma de VIAIMPEREXPORT — Im-
portação e Exportação, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua de José Ramos Maia IT, 12,
lugar da Varziela, freguesia de Árvore, concelho de Vila do Conde.

3 — 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, importação, exportação,
representação e agente do comércio por grosso de uma grande varie-
dade de produtos, nomeadamente, mobiliário, têxteis, utilidades do-
mésticas e artigos de electrónica.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros e está dividido em três quotas: uma do valor nominal de 1666 eu-
ros e 68 cêntimos, pertencente ao sócio Yang Caiquan, e duas iguais
do valor nominal de 1666 euros e 66 cêntimos, pertencentes uma a
cada um dos restantes sócios.

ARTIGO 4.º

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

2 — Para validamente representar e obrigar a sociedade em todos
os seus actos e contratos, é suficiente a assinatura de um gerente.
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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 sócios
não cedentes em segundo lugar, do direito de preferência na respecti-
va aquisição.

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

sócio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio; 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.

Está conforme.

18 de Abril de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008115372

CONDE ÁGUAS — CAPTAÇÃO DE ÁGUA
E FUROS ARTESIANOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 1405/921203; identificação de pessoa colectiva n.º 502839805;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 2/050413.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

Cessação de funções de gerência de Maria Dolores Veloso Rodri-
gues Gomes, por renúncia, em 8 de Abril de 2005.

Está conforme.

18 de Abril de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008115402

VILA NOVA DE GAIA

T. BALANCE — PUBLICIDADE E CONSULTADORIA
FINANCEIRA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 62 318/20050405; identificação de pessoa colectiva
n.º 507305060; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 17/
20050405.

Certifico que Tânia Jesus Castro Pinto efectuou o seguinte contra-
to de sociedade:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação T. Balance — Publicidade e
Consultadoria Financeira, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Rua
dos Heróis da Pátria, 593, Norte, habitação 16, lugar de Arcozelo,
freguesia de Arcozelo, concelho de Vila Nova de Gaia.

§ 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: agência de publicidade, actividades de
publicidade, gestão de suportes publicitários, produção e realização de
vídeo; actividades de contabilidade e consultadoria económica e fi-
nanceira; criação de imagem gráfica para empresas e instituições.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 5000 euros e corresponde à quota de igual valor nominal, perten-
cente ao único sócio.

ARTIGO 4.º

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

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

ARTIGO 5.º

O sócio único está autorizado a fazer prestações suplementares de
capital à sociedade, até ao montante global de 200 000 euros.

ARTIGO 6.º

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

Está conforme.

11 de Abril de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Soares.
2010394534

AUTO REPARADORA PRIMEIRO DE MAIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 23 720/19790420; identificação de pessoa colectiva
n.º 500857997; inscrição n.º 6 e averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1;
números e data das apresentações: 4 e 5/20050218.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Alteração do contrato.
Disseram os quarto e quinta outorgantes que aceitam as cessões e

agora como únicos sócios da sociedade alteram parcialmente o con-
trato de sociedade quanto ao artigo 4.º, que passa a ter a seguinte
redacção:

4.º

A gerência da sociedade fica afecta ao sócio António Morgado de
Sousa, já nomeado gerente.

§ único. Para obrigar a sociedade é suficiente a assinatura de um
gerente.

Mais certifico que cessaram funções Isaac Ferreira da Costa e Jai-
me Manuel Fonseca da Silva, por renúncia, em 25 de Janeiro de 2005.

Está conforme.

1 de Março de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Dias do Vale.
2004079207

AUGUSTA & ISABEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 1642/19931021; identificação de pessoa colectiva
n.º 503092479; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 12/20050331.



DIÁRIO DA REPÚBLICA — III SÉRIEN.º 130 — 8 de Julho de 2005 14 756-(121)

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

Cessação de funções de gerente de Isabel Maria Conceição Leite
Teixeira, em 11 de Dezembro de 1997, por renúncia.

Está conforme.

8 de Abril de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Soares.
2010394429

F. ANDRADE & SILVA — SOCIEDADE
DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 62 314/20050331; identificação de pessoa colectiva
n.º 507211812; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 5/
20050331.

Certifico que entre Firmino da Silva Andrade e Maria Manuela
Soares da Silva foi efectuado o seguinte contrato de sociedade:

1.º

A sociedade adopta a firma F. Andrade & Silva — Sociedade de
Construções, L.da, com sede na Rua de 25 de Abril, 421, da freguesia
de Perosinho, concelho de Vila Nova de Gaia.

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

2.º

O objecto da sociedade consiste na construção, compra e venda de
imóveis (prédios rústicos e urbanos).

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros e corresponde à soma de duas quotas iguais de 2500 euros cada,
pertencentes uma a cada um dos sócios.

4.º

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

2 — A sociedade obriga-se com a assinatura de dois gerentes,
bastando a assinatura de um gerente para assuntos de mero expe-
diente.

3 — Fica expressamente proibido aos gerentes obrigar a sociedade
em quaisquer actos ou contratos, estranhos aos negócios sociais, de-
signadamente abonações, letras de favor, avales, fianças e outras obri-
gações.

5.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capi-
tal, com precedente deliberação da assembleia geral, tomada por una-
nimidade, até ao décuplo do capital social, bem como poderão os
sócios fazer à sociedade os suprimentos de que a mesma carecer, nos
termos e condições a deliberar igualmente em assembleia geral.

Está conforme.

8 de Abril de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Soares.
2010394437

AMICÃO — SERVIÇOS DE VETERINÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 4711/19961011; identificação de pessoa colectiva
n.º 503740721; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 4/
20050406.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram alte-
rados o corpo do artigo 1.º e o artigo 2.º, que ficaram com a seguinte
redacção:

1.º

A sociedade adopta a firma AMICÃO — Serviços de Veteri-
nária, L.da, com sede na Rua do Padre Manuel Romero Vila, 19, 3.º,
direito, frente, freguesia de Santa Marinha, concelho de Vila Nova de
Gaia.

2.º

O objecto social consiste na recolha, treino, serviços veteriná-
rios prestados a animais e comercialização de produtos afins; co-
mércio de mobiliário, artigos de decoração e conforto, importação
e exportação.

Está conforme.

12 de Abril de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Soares.
2010394577

GRACOS — PAPÉIS E ARTIGOS GRÁFICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 45 335/19880722; identificação de pessoa colectiva
n.º 502011491; números e data da apresentação: 10 e 11/
20050331.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2003-2004, referente à
sociedade em epígrafe.

8 de Abril de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Soares.
2010394445

CROFT PORT — VINHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 62 320/20050406; identificação de pessoa colectiva
n.º 507323548; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
20050406.

Certifico que foi efectuado o seguinte contrato de sociedade:

ARTIGO 1.º

Firma e sede

1 — A sociedade adopta a firma CROFT PORT — Vinhos, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua do Rei Ramiro, 318, fre-
guesia de Santa Marinha, concelho de Vila Nova de Gaia.

3 — Por simples deliberação dos sócios, poderá a gerência deslocar
a sede da sociedade para qualquer outro local, dentro do mesmo con-
celho ou para concelho limítrofe, podendo ainda, nos mesmos ter-
mos, criar ou extinguir filiais, sucursais, delegações, agências ou quais-
quer outras formas locais de representação, no território nacional ou
no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

Objecto

A sociedade terá por objecto a produção, comercialização, por
grosso ou a retalho, importação e exportação de vinhos, aguardentes
ou quaisquer outras bebidas, a prestação de serviços conexos com a
produção e distribuição de bebidas, com excepção de xerês, o exercí-
cio de indústria agrícola e distribuição dos respectivos produtos e, bem
assim, a prestação de serviços às empresas.

ARTIGO 3.º

Participações

A sociedade poderá, livremente, adquirir, onerar e alienar partici-
pações de toda a espécie, incluindo participações em sociedades regu-
ladas por leis especiais, em sociedades de responsabilidade ilimitada e
em sociedades com objecto diverso do referido no artigo anterior ou
com sede fora do território português, bem como associar-se, por
qualquer forma, com quaisquer outras pessoas jurídicas, nomeadamente,
para formar agrupamentos complementares de empresas, agrupamentos
europeus de interesse económico, novas sociedades, consórcios e as-
sociações em participação.

ARTIGO 4.º

Capital social

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros e encontra-se dividido em duas quotas: uma com o valor nominal
de 4900 euros, pertencente à sócia Quinta and Vineyard Bottlers —
Vinhos, S. A., e uma com o valor nominal de 100 euros, pertencente
à sócia The Fladgate Partnership — Vinhos, S. A.
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ARTIGO 5.º

Suprimentos

Quaisquer suprimentos apenas poderão ser efectuados pelos sócios
após prévia deliberação da assembleia geral, que estabelecerá os res-
pectivos termos e condições.

ARTIGO 6.º

Prestações suplementares

Mediante deliberação dos sócios, poderão ser-lhes exigidas presta-
ções suplementares de capital, até ao montante total de 10 vezes o
valor do capital social da sociedade.

ARTIGO 7.º

Assembleia geral

1 — As assembleias gerais deverão ser convocadas por qualquer sócio
ou gerente por meio de carta registada, a enviar a todos os sócios
com um período mínimo de 15 dias de antecedência, excepto quando
um período superior de pré-aviso seja exigido por lei.

2 — Poderão os sócios reunir-se em assembleia geral sem convo-
cação prévia, se todos os sócios estiverem presentes ou representa-
dos e todos concordarem em que a assembleia geral se constitua e
delibere nos termos legais.

3 — Os sócios poderão fazer-se representar em assembleia geral
por qualquer outra pessoa, incluindo estranhos à sociedade, através de
simples carta assinada pelo sócio e endereçada ao presidente da mesa
da assembleia geral.

4 — As deliberações sociais poderão ser tomadas por voto escrito.
5 — Sem prejuízo das demais previstas na lei ou nos presentes

estatutos, dependem de prévia deliberação dos sócios as seguintes
matérias:

a) Consentimento para a cessão de quotas pelos sócios a estra-
nhos;

b) Amortização de quotas;
c) Aquisição, alienação, aluguer ou oneração de estabelecimento e

de quaisquer bens imóveis;
d) Contratação de empréstimos.

ARTIGO 8.º

Gerência

1 — A gerência da sociedade e a sua representação, activa ou
passiva, em juízo ou fora dele, serão confiadas a dois ou mais ge-
rentes.

2 — Os gerentes podem decidir e tomar providências relativamen-
te a quaisquer matérias por maioria simples dos votos, desde que estas
não requeiram deliberação da assembleia geral, a não ser que maioria
diversa seja requerida nos termos dos presentes estatutos.

3 — Os gerentes terão poderes especiais para comprar, vender,
arrendar ou onerar quaisquer imóveis, incluindo estabelecimentos, bem
como para comprar, trocar e vender veículos, de e a para a socie-
dade, e para celebrar contratos de leasing ou de aluguer de longa du-
ração, relativamente a esses bens.

4 — A sociedade vincular-se-á através da conjunta de quaisquer dois
gerentes ou pela assinatura conjunta de um dos gerentes e de um pro-
curador com poderes para o acto.

5 — A sociedade vincular-se-á ainda através da assinatura de um
ou mais procuradores dentro do âmbito dos poderes que lhes tenham
sido expressamente conferidos.

6 — Os gerentes poderá delegar entre si poderes de gerência,
bem assim como poderes para representar a sociedade em certos e
determinados actos ou contratos concretamente definidos na dele-
gação.

7 — Os gerentes não poderão exercer actividades concorrentes com
as da sociedade, excepto se por deliberação aprovada por maioria do
capital social forem autorizados a exercê-las. Com excepção da situa-
ção anteriormente prevista, os gerentes não poderão exercer, directa
ou indirectamente, quaisquer actividades directa ou indirectamente
concorrentes com as da sociedade, quer durante o exercício da gerên-
cia, quer durante um período de cinco anos subsequente à cessação
dessas funções.

8 — Os direitos e obrigações dos gerentes, bem como outras regu-
lamentações aplicáveis à gerência, incluindo a prestação de caução e
a atribuição ou não de remuneração, não estabelecidas nos presentes
estatutos, serão definidas por deliberação dos sócios tomada em as-
sembleia geral.

ARTIGO 9.º

Revisor oficial de contas

Quando requerido por lei, as contas da sociedade serão revistas por
um revisor oficial de contas eleito em assembleia geral de sócios pelo
período de quatro anos.

ARTIGO 10.º

Distribuição de resultados

Os resultados anuais serão distribuídos pela assembleia geral de só-
cios de acordo com as seguintes regras:

a) 5 % serão afectos à constituição ou reforço da reserva legal até
que esta ascenda a 20 % do capital social, sem prejuízo do valor mí-
nimo legal de 2500 euros;

b) O remanescente, desde que não existam perdas de anos anterio-
res, será distribuído de acordo com a deliberação da assembleia geral e
poderá ser afecto totalmente a reservas livres ou especiais.

ARTIGO 11.º

Cessão de quotas

1 — A cessão de quotas entre sócios é livre.
2 — A cessão de quotas a estranhos, incluindo cônjuges, ascenden-

tes e descendentes de sócios, depende do consentimento prévio da
sociedade.

3 — A sociedade e os sócios, por esta ordem, terão um direito de
preferência no caso de cessão de quotas a estranhos.

4 — Em caso de falecimento de um sócio, a respectiva quota não
se transmitirá aos sucessores do falecido, salvo consentimento da
sociedade prestado por deliberação unânime dos restantes sócios.

5 — No caso de recusa do consentimento previsto no número ante-
rior, deverá a sociedade amortizar a quota, adquiri-la ou fazê-la adquirir
por sócio ou terceiro, nos 90 dias subsequentes ao conhecimento da
morte do sócio por algum dos gerentes, sob pena de a quota se consi-
derar transmitida.

ARTIGO 12.º

Amortização de quotas

1 — A sociedade é livre de amortizar qualquer quota, nas seguintes
circunstâncias:

a) Com o acordo do seu titular;
b) Em virtude de dissolução, incapacidade, falência ou insolvência

do sócio;
c) No caso de arresto, arrolamento, penhora ou qualquer outra

oneração ou forma de apreensão judicial da quota;
d) No caso de cessão da quota sem o prévio consentimento da

sociedade, quando exigido;
e) No caso da adjudicação a cônjuge não sócio em partilha resul-

tante de divórcio ou separação judicial de pessoas e bens.
2 — A quota será amortizada pelo valor constante do último ba-

lanço aprovado e será paga um ano após a data da deliberação de
amortização.

ARTIGO 13.º

Obrigações

Após deliberação da assembleia geral de sócios, pode a sociedade
emitir obrigações nos termos da respectiva deliberação e nos termos
e condições estabelecidos na legislação aplicável.

ARTIGO 14.º

Dissolução e liquidação

A sociedade pode ser dissolvida e liquidada nos casos estabelecidos
na lei, sendo os gerentes nomeados liquidatários, excepto se o con-
trário for decidido em assembleia geral de sócios.

ARTIGO 15.º

Alterações aos estatutos

As deliberações de alteração dos estatutos, bem como quaisquer
deliberações de fusão, cisão ou transformação da sociedade devem ser
aprovadas com votos correspondentes a 75 % do capital social.

ARTIGO 16.º

Exercício económico

O exercício económico da sociedade será de 1 de Janeiro a 31 de
Dezembro de cada ano.

Está conforme.

11 de Abril de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Soares.
2010394542
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• Loja do Cidadão (Aveiro) Rua de Orlando Oliveira, 41 e 47 — 3800-040 Aveiro
Forca Vouga
Telef. 23 440 58 49   Fax 23 440 58 64
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• Rua das Portas de Santo Antão, 2-2/A — 1150-268 Lisboa
Telefs. 21 324 04 07/8    Fax 21 324 04 09  Metro — Rossio

• Loja do Cidadão (Lisboa) Rua de Abranches Ferrão, 10 — 1600-001 Lisboa
Telef. 21 723 13 70    Fax 21 723 13 71  Metro — Laranjeiras
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Telef. 22 339 58 20    Fax 22 339 58 23

• Loja do Cidadão (Porto) Avenida de Fernão Magalhães, 1862 — 4350-158 Porto
Telef. 22 557 19 27    Fax 22 557 19 29
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