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PARTE A

3. Diversos

ASSOCIAÇÕES

GRUPO CULTURAL E DESPORTIVO OS CEIREIROS
Certifico, narrativamente, para efeitos de publicação, que no dia

6 de Maio de 2005, por escritura lavrada no livro de notas n.º 9-F, de
fl. 2 v.º a fl. 3 do Cartório Notarial de Penedono, foi lavrada escritu-
ra de constituição da associação que adoptou a denominação Grupo
Cultural e Desportivo Os Ceireiros, que tem sede na Rua da Portela,
na freguesia de Beselga, concelho de Penedono.

Que o objecto social é dinamizar junto dos seus associados activi-
dades relacionadas com o artesanato, etnografia, desporto e cultura,
dinamizando as mesmas, sempre desligadas de qualquer contexto po-
lítico ou religioso.

Que os órgãos sociais são a mesa da assembleia geral, direcção e
conselho fiscal.

Está conforme, o que certifico, não havendo nas partes não narra-
das nada que contrarie o teor deste extracto e vice-versa.

11 de Maio de 2005. — A Notária, (Assinatura ilegível.)
2001721145

ASSOCIAÇÃO CENTRO DE INFORMAÇÃO, MEDIAÇÃO E
ARBITRAGEM DE CONFLITOS DE CONSUMO DO AL-
GARVE — CIMAAL.
Nos termos do n.º 2 do artigo 168.º do Código Civil, certifico que,

por escritura de 21 do corrente mês, lavrada a fl. 119 do livro para
escrituras diversas n.º 331-A do Cartório Notarial de Faro, foi cons-
tituída, por tempo indeterminado, a associação denominada Associa-
ção Centro de Informação, Mediação e Arbitragem de Conflitos de
Consumo do Algarve — CIMAAL, com sede no Edifício Ninho de
Empresas, sito na Estrada da Penha, na freguesia da Sé, concelho de
Faro, cujo objecto é:

1 — A Associação tem por finalidades tutelar, gerir e assegurar o
funcionamento do Centro de Informação, Mediação e Arbitragem de
Consumo do Algarve — CIMAAL, autorizado pelo Despacho
n.º 10 478, do Ministro da Justiça, publicado no Diário da República,
2.ª série, de 23 de Maio, desenvolvendo para o efeito as acções ade-
quadas a esse fim, designadamente:

a) Manter o regular funcionamento de um tribunal arbitral para a
resolução de conflitos de consumo, regido por um regulamento próprio;

b) Receber reclamações de consumidores sobre a aquisição de bens,
serviços e transmissão de direitos no distrito de Faro e desencadear
procedimentos de resolução extrajudicial de eventuais conflitos atra-
vés dos mecanismos da mediação, conciliação e arbitragem;

c) Estabelecer um serviço de informação jurídica permanente em
matéria de direito do consumo para os consumidores e para os agen-
tes económicos fornecedores de bens e serviços;

d) Instruir os processos resultantes das reclamações de consumo
recebidas no Centro e encaminhar para as entidades competentes os
que tenham natureza criminal ou contra-ordenacional;

e) Fomentar a adesão das entidades económicas fornecedoras de
bens e serviços no distrito de Faro ao tribunal arbitral do Centro;

f) Realizar campanhas de informação sobre questões de consumo
junto do público em geral.

Está conforme o original da parte transcrita.

23 de Outubro de 2003. — A Ajudante Principal, Maria de Fáti-
ma Figueiredo Limas. 3000122355

CONFRARIA DOS ENÓFILOS DO ALENTEJO
Certifico que, por escritura desta data, exarada a fl. 86 do livro

n.º 231-F do 2.º Cartório Notarial de Évora, a cargo da notária licen-
ciada Maria do Rosário Namora Guerreiro da Cunha, foram alterados
e substituídos os estatutos da associação cultural de direito privado,
sem fins lucrativos e que existirá por tempo indeterminado, com a
denominação em epígrafe, com sede em Évora, na Rua de Fernanda
Seno, 14, freguesia da Horta das Figueiras, número de identificação de
pessoa colectiva 502621141, e os seus fins são a divulgação da vinha
e do vinho do Alentejo, abrangendo fundamentalmente as suas ver-
tentes históricas e culturais, mas igualmente as económicas, sociais e
outras.

Terá quatro categorias de associados designados confrades: confrade
fundador; confrade irmão; confrade de honra e confrade de mérito.

Está conforme.

29 de Abril de 2005. — A Ajudante, Filomena Maria da Concei-
ção Passos Martins. 3000171801

ASSOCIAÇÃO GRUPO DESPORTIVO
PENSO SANTO ESTÊVÃO

Certifico que, por escritura desta data, exarada a fl. 11 do livro de
notas n.º 1064-B do 2.º Cartório Notarial de Braga, se encontra exa-
rada uma escritura de alteração dos estatutos da Associação Grupo
Desportivo Penso Santo Estêvão, número de identificação fiscal
502546840, com sede no lugar de Assento, freguesia de Penso (Santo
Estêvão), deste concelho, na qual foi alterado o objecto da associa-
ção para a prática de actividades desportivas, culturais, recreativas e
sociais.

Está conforme o original.

13 de Abril de 2005. — O Ajudante Principal, José Joaquim Mar-
tins Teixeira. 3000170612

PDCI — ASSOCIAÇÃO PROCULTURAS PARA
O DESENVOLVIMENTO E CIDADANIA INTERCULTURAL
Certifico que, no dia 28 de Abril de 2005, na Rua dos Sapateiros,

158, 2.º, em Lisboa, perante o notário, Joaquim António Barata Lopes,
foi lavrada a fls. 46 e seguintes do livro n.º 7-A de escrituras diversas
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deste Cartório, uma escritura de constituição da associação com a
denominação PDCI — Associação Proculturas para o Desenvol-
vimento e Cidadania Intercultural, que tem a sua sede na Rua de Poiais
de São Bento, 73-A, freguesia de Santa Catarina, concelho de Lisboa.

A Associação tem por fim: o fomento da cidadania multicultural e
do desenvolvimento sócio-comunitário enquanto factores essenciais
da melhoria das condições de vida das populações e de requalificação
dos seus habitats urbanos ou rurais. Conferindo atenção muito parti-
cular às comunidades migrantes em Portugal e aos respectivos países
de origem, propõe-se intervir de forma preferencial junto de sectores
mais fragilizados dessas comunidades, nomeadamente numa perspec-
tiva de incentivo à participação cívica, ao inter-associativismo e à
valorização das identidades. Desenvolverá actividades aos níveis lo-
cal, regional e internacional, nas áreas da investigação, da educação
formal e não formal, da formação contínua, profissional ou
profissionalizante, da animação sócio-cultural e da cooperação para
o desenvolvimento.

São deveres dos associados efectivos: contribuir para o desenvol-
vimento da associação e colaborar na realização dos seus fins, no-
meadamente pagando atempadamente a quota que venha eventual-
mente a ser fixada em assembleia geral.

São direitos dos associados efectivos: votar e ser nomeados para os
órgãos dirigentes da Associação e beneficiar de todas as regalias que
venham a ser fixadas pela direcção ou pela assembleia geral.

Os direitos dos associados só podem ser exercidos pelos membros
que tenham a sua situação regularizada face ao estatuto de associado,
incluindo, se for caso disso, o pagamento da quota do mês em que
esses direitos devam ser exercidos.

Perde-se a qualidade de associado em consequência de:
a) Pedido do associado, formulado por escrito e dirigido ao presi-

dente da direcção;
b) Deliberação da assembleia geral, sob proposta da direcção, em

consequência de incumprimento grave de obrigações estatutárias.

Vai conforme.

2 de Maio de 2005. — A Ajudante, Jaqueline Medina Silva Vera
Cruz. 3000172163

CASA DO BENFICA EM MARVÃO
Certifico que, por escritura de 5 de Maio de 2005, lavrada a fls. 76 e

76 v.º do livro de notas para escrituras diversas n.º 131-D do Cartó-
rio Notarial de Portalegre, a cargo da notária, licenciada Maria Fer-
nanda Salema Ferreira Nunes, se encontra exarada uma escritura de
constituição de associação, sem fins lucrativos e por tempo indeter-
minado, com a denominação Casa do Benfica em Marvão, com sede
provisória na Estrada Nacional n.º 359, 20, em Portagem, freguesia
de São Salvador da Aramenha, concelho de Marvão, tendo por objec-
tivo promover as relações de convívio social, nomeadamente as de
cariz cultural, desportivo e recreativo, entre os seus associados e muito
especialmente promover a defesa do bom nome, prestígio e interesse
do Sport Lisboa e Benfica; contribuir localmente para as boas rela-
ções do Sport Lisboa e Benfica com os outros clubes desportivos e
demais entidades; fomentar o benfiquismo, inclusivamente no âmbito
da captação de sócios para o Sport Lisboa e Benfica; manter a mais
estreita colaboração e solidariedade com o Sport Lisboa e Benfica,
com respeito pelos estatutos, regulamentos e deliberações pertinen-
tes, sendo seus órgãos a assembleia geral, a direcção e o conselho fis-
cal.

Constituem receitas da associação as quotas dos associados, cujos
montantes serão fixados em reunião da assembleia geral, e quaisquer
outras contribuições obrigatórias.

Está conforme o respectivo original.

5 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Idália Rosa Cristo
Rebola Galrito. 3000172385

PROCLUBE — ASSOCIAÇÃO RECREATIVA,
DESPORTIVA, DESPORTIVA E CULTURAL

Certifico que, por escritura de 16 de Maio de 2005, lavrada a
fl. 107 do livro de notas para escrituras diversas n.º 127-A do 28.º
Cartório Notarial de Lisboa, foi constituída uma associação sem fins
lucrativos, com a denominação PROCLUBE — Associação Recreati-
va, Desportiva, Desportiva e Cultural, com sede na Rua de Terras dos

Vales, 22, 3.º, direito, freguesia da Falagueira, concelho da Amadora,
constando dos respectivos estatutos que:

A associação tem por objecto promover a prática de ciclismo e
outras actividades desportivas, culturais e recreativas dos seus asso-
ciados.

Está conforme o original.

16 de Maio de 2005. — A Notária, Ana Alice Ribeiro Gomes.
3000173781

ASSOCIAÇÃO PROFISSIONAL DOS INSTRUTORES
DE YÔGA DA FOZ

Certifico que, por escritura lavrada no dia 6 do mês em curso no
1.º Cartório Notarial de Santo Tirso, e exarada a fl. 30 do livro de
notas n.º 305-E deste Cartório, foi constituída uma associação, sem
fins lucrativos, designada Associação Profissional dos Instrutores de
Yôga da Foz, com sede na Rua de Carvalho, 102, loja U, da freguesia
da Foz do Douro, concelho do Porto, e tem por objecto a formação
e apoio aos instrutores de yôga e providenciar ambiente adequado para
a prática de swásthya yôga, método do professor De Rose.

20 de Maio de 2005. — A Ajudante, Maria Manuela de Castro
Martins. 3000173845

ASSOCIAÇÃO FOREX-CLUB PORTUGAL
Certifico que, no dia 2 e Maio de 2005, foi lavrada a fls. 123 e

123 v.º do livro n.º 18 de escrituras diversas do Cartório Notarial de
Lisboa, uma escritura de alteração de estatutos de associação sem fins
lucrativos, com a denominação em epígrafe, com sede na Rua de
D. Dinis de Noronha, 4, 8.º, em Lisboa.

Foi alterado o artigo 2.º dos respectivos estatutos, que passou a ter
a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

A Associação tem âmbito nacional e sede na Rua de D. Luís de
Noronha, 4, 8.º, em Lisboa.

2 de Junho de 2005. — O Notário, Pedro Alexandre Barreiros Nunes
Rodrigues. 3000174527

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DA GENBUKAN
Certifico que, por escritura lavrada hoje, no 1.º Cartório Notarial

de Competência Especializada de Leiria, iniciada a fl. 128 do livro de
notas para escrituras diversas n.º 276-A, foi constituída uma associa-
ção com a denominação Associação Portuguesa da Genbukan, com
sede no Centro Cultural e Recreativo do Telheiro, Urbanização Vale
Grande, concelho de Leiria, e tem por objecto:

a) Organização e gestão da actividade desportiva de ninpo;
b) Prática da actividade de ninpo;
c) Formação de ninpo;
d) Divulgação da actividade desportiva;
e) Realização de eventos desportivos relacionados com a prática

de ninpo.

Está conforme.

17 de Junho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Susana Isabel Car-
reira Matias. 3000175720

APOOR — ASSOCIAÇÃO DE MÉDICOS FORMADORES
DOS SERVIÇOS DE OFTALMOLOGIA E OTORRINOLA-
RINGOLOGIA.
Certifico que, por escritura realizada em 15 de Junho de 2005,

iniciada a fl. 65 do livro de notas n.º 388-B do 2.º Cartório Notarial
de Vila Nova de Gaia, a cargo do licenciado Alberto da Costa San-
tos, foi constituída uma associação denominada APOOR — Associ-
ação de Médicos Formadores dos Serviços de Oftalmologia e Otor-
rinolaringologia, com sede no Hospital São Sebastião, S. A., sito na
Rua do Dr. Cândido de Pinho, 4520-211 Santa Maria da Feira, e
tem como objecto a formação e actualização do pessoal adstrito
aos serviços, com organização de cursos, conferências, jornadas e
congressos no âmbito das especialidades de oftalmologia e
otorrinolaringologia.

A Associação terá as seguintes categorias de associados:
1) Associados efectivos e associados honorários;
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2) Podem ser sócios efectivos os cidadãos da comunidade europeia
que trabalhem ou que colaborem com a Associação, nomeadamente
médicos, enfermeiros, técnicos de diagnóstico e terapêutica, técnicos
superiores de saúde e outro pessoal ligado à saúde;

3) Pode ser atribuído o título de associado honorário a pessoas
individuais ou colectivas, nacionais ou estrangeiras, que hajam presta-
do à Associação serviços considerados relevantes ou se tenham dis-
tinguido no âmbito dos seus objectivos;

4) Os sócios honorários não têm direito a voto em assembleia geral,
podendo, contudo, ocupar cargos se para tal forem designados.

Está conforme.

15 de Junho de 2005. — A Ajudante, Maria Amélia de Mesquita
Magalhães. 3000175970

DANÇAS NA CIDADE ASSOCIAÇÃO CULTURAL
Certifico, narrativamente, que, por escritura de 20 de Junho de

2005, lavrada a fls. 86 e seguinte do livro de notas para escrituras
diversas n.º 6-A do Cartório Notarial de Carlos Manuel da Silva Al-
meida, foram alterados parcialmente os estatutos da associação deno-
minada Danças na Cidade Associação Cultural, com o número de iden-
tificação de pessoa colectiva 503826162, com sede na Rua de São
Ciro, 42, 4.º, esquerdo, freguesia da Lapa, em Lisboa, tendo sido alte-
rada a denominação para Al Kantara Associação Cultural.

21 de Junho de 2005. — A Segunda-Adjunta, Maria Manuela de
Almeida Tavares Fialho. 3000175972

ASSOCIAÇÃO DE CAÇADORES MONTES CLAROS
Certifico que, por escritura de 23 de Junho de 2005, lavrada a

fl. 48 do respectivo livro n.º 6 de notas para escrituras diversas do Car-
tório Notarial de Estremoz, da notária Maria da Conceição Garcia
Tavares Correia, foi alterado o objecto da associação denominada
Associação de Caçadores Montes Claros, com sede em Rio de Moi-
nhos, Borba, e, em consequência, a redacção do artigo 2.º dos estatu-
tos, que ficou com a seguinte: contribuir para o fomento dos recursos
cinegéticos e para a prática ordenada e melhoria do exercício da caça;
zelar pelas normas legais sobre a caça; promover o convívio dos só-
cios e das suas famílias, dentro e fora da época venatória.

Está conforme.

24 de Junho de 2005. — A Notária, Maria da Conceição Garcia
Tavares Correia. 3000176072

FÓRUM PARA DESENVOLVIMENTO SOLIDÁRIO
Certifico que, por escritura de 17 de Junho de 2005, lavrada a

fl. 5 do livro n.º 339-F das notas do 23.º Cartório Notarial de Lisboa,
a cargo da notária interina, licenciada Maria Isabel Martins Nunes
Tiago, foi constituída uma associação, sem fins lucrativos, que adop-
ta a denominação Fórum para Desenvolvimento Solidário, com sede
na Rua de Alfredo Roque Gameiro, 9, rés-do-chão, frente, freguesia
de Nossa Senhora de Fátima, concelho de Lisboa, e tem por objecto
social: 1) Contribuir para o desenvolvimento solidário da Guiné-Bissau;
2) Promover acções de formação cívica, filantrópica e técnico-
-científica; 3) Prestar apoio social, económico e sanitário às popula-
ções mais carenciadas; 4) Contribuir para a elaboração e implementa-
ção de projectos de interesse nacional; 5) Recuperar e divulgar os
valores culturais do povo guineense; 6) Promover acções de forma-
ção e aperfeiçoamento técnico-profissional; 7) Promover a conces-
são de apoios para prosseguimento de estudos e aquisição de conheci-
mentos técnicos mais elaborados; 8) Promover e apoiar iniciativas
locais e regionais, no âmbito social, cultural e económico, e propor-
cionar aos seus promotores oportunidades de contacto com os cen-
tros detentores de tecnologias mais avançadas, em cada área de acti-
vidade, para recolha de informações na solução de problemas locais
ou regionais; 9) Colaborar para o reforço da unidade nacional, sem
exclusão social; 10) Defender a imagem interna e externa da Guiné-
-Bissau; 11) Promover a cooperação com organizações vocacionadas
para o desenvolvimento; 12) Promover a criação de infra-estruturas
essenciais para os cuidados mínimos de saúde e higiene pessoal, edu-
cação, segurança alimentar, saneamento básico, designadamente for-
necimento de água potável, electrificação local e redes de esgotos;
13) Colaborar para a adequada gestão do meio ambiente, no concer-
nente aos recursos naturais, respeitando o ecossistema, na sua relação
com o Homem: floresta, água e as espécies que nelas habitam; 14)
Reagir contra actos e declarações que ponham em causa a coesão social

e económica do país; 15) Estimular iniciativas locais de emprego; 16)
Incentivar e divulgar as manifestações culturais e artísticas genuínas.

Na prossecução dos seus objectivos, o Fórum propõe-se realizar as
seguintes acções:

1) Participar em colóquios, debates, mesas-redondas, palestras e
conferências;

2) Editar boletim informativo para divulgação das suas acções;
3) Incentivar a honestidade e transparência nas práticas adminis-

trativas, a cultura da responsabilidade e respeito pelo património
público, e dissuadir acções que possam minar a confiança pública;

4) Cooperar com outras entidades de reconhecida idoneidade em
acções de formação e aperfeiçoamento profissional, promoção cultu-
ral, económica e social;

5) Promover o estreitamento de relações humanas e culturais com
os países da CPLP, da CEDEAO e de outros países amigos da Guiné-
-Bissau.

A admissão dos membros é da exclusiva competência da direcção.
São órgãos do Fórum: a assembleia geral, a direcção e o conselho

fiscal.

17 de Junho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Teresa Maria de
Almeida Adão Frescata Correia Pereira. 3000176080

LIGA DE AMADORES
DE RÁDIO TRANSMISSÕES — LART

Certifico que, por escritura de hoje, exarada de fl. 73 a fl. 74 do
livro de notas para escrituras diversas n.º 3-P do Cartório Notarial
Teresa Sampaio Monteiro, foi constituída uma associação sem fins
lucrativos, denominada Liga de Amadores de Rádio Transmissões —
LART, com sede na Rua de Odette Saint Maurice, 26, freguesia das
Caldas da Rainha, Nossa Senhora do Pópulo, concelho das Caldas da
Rainha, a qual tem por objecto o desenvolvimento do
radioamadorismo em todas as suas vertentes, a protecção dos legíti-
mos interesses dos associados e proporcionar aos mesmos condições
para o desenvolvimento de actividades de radioamadorismo, partici-
par na investigação científica relacionada com a técnica radioeléctrica
e sociológica, podendo filiar-se em associações congéneres, nacionais
e estrangeiras, ou em federações.

Está conforme o original na parte transcrita.

21 de Junho de 2005. — A Notária, Teresa Maria Sampaio Perei-
ra Monteiro. 3000176089

ASSOCIAÇÃO DE CANOAGEM DO VALE DO SOUSA

Estatutos

CAPÍTULO I

Princípios gerais

ARTIGO 1.º

Constituição, denominação e sede

É constituída por tempo indeterminado, nos termos previstos no
Código Civil e demais legislação, uma associação de carácter juvenil
sem fins lucrativos, denominada por Associação de Canoagem do Vale
do Sousa, com sede no lugar de Alvre, na freguesia Aguiar de Sousa,
caixa postal n.º 557, 4585-008 Aguiar de Sousa, e concelho de Pare-
des.

ARTIGO 2.º

Objecto social

A Associação tem por objecto a promoção cultural, desportiva e
recreativa dos seus associados, valorizando os recursos naturais exis-
tentes na zona.

ARTIGO 3.º

Actividades

No prosseguimento do seu objecto social, a Associação desenvol-
verá nomeadamente as seguintes actividades:

a) De carácter desportivas;
b) De carácter recreativo, cultural e social.
§ único. Toda a actividade da Associação será desenvolvida numa

perspectiva apartidária, podendo colaborar com outras associações da
região e do País que prossigam os mesmos fins.
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ARTIGO 4.º

Dos associados

1 — Podem ser associados da Associação de Canoagem do Vale do
Sousa todas as pessoas que se identifiquem com os presentes estatu-
tos, cumpram os regulamentos internos, paguem a jóia de admissão e
mantenham as quotas em dia.

2 — A Associação de Canoagem do Vale do Sousa compreende as
seguintes categorias de sócios:

a) Fundadores;
b) Efectivos;
c) Aderentes;
d) Honorários.

ARTIGO 5.º

Direitos e deveres

1 — Os associados da Associação de Canoagem do Vale do Sousa
têm direito a:

a) Participar na vida e actividades da associação, nomeadamente
nas assembleias gerais, com direito a voto;

b) Eleger e ser eleito para os órgãos sociais;
c) Propor a admissão de novos associados;
d) Usufruir de todas as regalias inerentes à qualidade de associado.
2 — Os associados têm como deveres:
a) Contribuir para a prossecução dos fins a que associação se pro-

põe;
b) Cumprir os estatutos e regulamentos internos;
c) Pagar as quotas nos termos e prazos fixados;
d) Participar nas actividades e nas assembleias gerais;
e) Exercer com zelo e dedicação os cargos sociais para que foram

eleitos.

CAPÍTULO II

Dos órgãos

ARTIGO 6.º

Órgãos

1 — São órgãos sociais da Associação de Canoagem do Vale do
Sousa a assembleia geral, a direcção e o conselho fiscal.

2 — A duração do mandato é de dois anos.
3 — A convocação e a forma de funcionamento da direcção e do

conselho fiscal é regida pelo artigo 171.º do Código Civil.
4 — A convocação e funcionamento da assembleia geral é regula-

da pelos artigos 174.º e 175.º do Código Civil.

ARTIGO 7.º

Assembleia geral

1 — A assembleia geral é composta por todos os associados no
pleno gozo dos seus direitos, sendo a sua mesa composta por um
presidente, um vice-presidente e um secretário.

2 — A convocação, forma de convocação e funcionamento da as-
sembleia geral são regulados pelos artigos 173.º, 174.º e 175.º do
Código Civil.

3 — Compete à assembleia geral:
a) Eleger a sua mesa, a direcção e o conselho fiscal;
b) Deliberar sobre o relatório de actividades e contas de cada exer-

cício anual apresentados pela direcção, com parecer do conselho fiscal;
c) Deliberar sobre as linhas gerais de actuação da Associação e sobre

o plano e orçamento anual proposto pela direcção;
d) Alterar os estatutos por maioria de, pelo menos, três quartos

dos associados;
e) Aprovar os regulamentos internos;
f) Deliberar sobre a integração da Associação em pessoas colecti-

vas de grau superior, como sejam as federações;
g) Fixar a jóia e a quota dos associados, sobre proposta da direcção;
h) Deliberar sobre outros assuntos internos da Associação que cons-

tam da ordem de trabalhos;
i) Destituir os titulares dos órgãos da associação;
j) Autorizar a associação a demandar os administradores por factos

praticados no exercício do cargo.

ARTIGO 8.º

Direcção

1 — A direcção é o órgão executivo da Associação, sendo consti-
tuída por um mínimo de 3 elementos e um máximo de 11, sempre

em número ímpar, onde deve constar o presidente, um secretário e
um tesoureiro.

2 — A direcção é investida de todos os poderes de administração e
gestão da Associação, tendo em vista a realização dos seus fins, com-
petindo-lhe, nomeadamente:

a) Representar a Associação em todos os actos e contratos, em
grupo e fora dele;

b) Desenvolver as actividades aprovadas no seu plano;
c) Elaborar anualmente e submeter ao parecer do conselho fiscal e

à aprovação da assembleia geral o relatório e contas do ano, bem
como o plano de actividades e orçamento para o ano seguinte;

d) Admitir novos associados;
e) Aceitar subsídios, donativos, heranças ou legados;
f) Exercer as demais competências previstas no regulamento inter-

no e que a assembleia geral nela delegou.

ARTIGO 9.º

Conselho fiscal

1 — O conselho fiscal é o órgão de fiscalização e controlo da
Associação, sendo composto por um presidente, um relator e um
secretário.

2 — Compete em especial ao conselho fiscal:
a) Examinar a documentação e escrita da Associação;
b) Emitir parecer sobre o relatório de contas do ano anterior;
c) Acompanhar a actividade da Associação;
d) Dar parecer sobre e quaisquer outros assuntos que sejam presen-

tes à sua apreciação.
ARTIGO 10.º

Receitas

Constituem receitas da Associação:
a) As jóias e quotas pagas pelos associados que forem fixadas pela

assembleia geral;
b) Receitas provenientes das actividades;
c) Fundos, donativos ou legados que sejam concedidos;
d) Subsídios e donativos de entidades públicas e privadas.

CAPÍTULO III

Alteração dos estatutos e dissolução da Associação

ARTIGO 11.º

Alteração dos estatutos

Os estatutos da Associação só podem ser alterados por deliberação
de, pelo menos, três quartos dos associados presentes em assembleia
geral convocada expressamente para o efeito.

ARTIGO 12.º

Dissolução

1 — A Associação só poderá ser dissolvida em assembleia geral
expressamente convocada para o efeito, que deliberará por maioria
de três quartos dos associados.

2 — Quanto à deliberação sobre a forma de aplicação dos fundos
do património, será nomeada uma comissão liquidatária para execu-
tar a mesma.

ARTIGO 13.º

Disposições finais

Todos os casos omissos estatutariamente serão resolvidos nos ter-
mos das disposições legais aplicáveis às associações, das normas regu-
lamentares e pelas deliberações da assembleia geral.

Está conforme o original.

12 de Maio de 2005. — O Advogado Estagiário, Filipe do Nasci-
mento Teixeira. 3000176821

ANEXO
Elsio Serrano Vieira, antes de se dar início à reunião foi nomeada

a mesa que preside aos trabalhos da assembleia geral, cuja composição
é a seguinte:

Presidente, Salomé Ferreira Vieira; vice-presidente, Jorge Manuel
da Costa Antunes; secretária, Marta Nobre Castanheira.
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Foram também nomeados os restantes membros dos órgãos sociais,
a direcção e o conselho fiscal, cujos membros são, respectivamente:

Direcção: presidente, Maribel Vieira Formiga; secretário, Flor Maria
Vieira Formiga; tesoureira, Filomena Nobre Formiga.

Conselho fiscal: presidente, Liliana Nobre Castanheira; secretária,
Rute Isabel Ramos Afonso; vogal, David Manuel Ferreira Vieira.

A reunião da assembleia geral iniciou-se com o primeiro ponto da
ordem de trabalho.

Posto à discussão, a assembleia geral aprovou a designação ANEXO
para a associação, por unanimidade.

Passou-se, de seguida, ao segundo ponto da ordem de trabalhos, tendo
sido posta à discussão o projecto de estatutos existente.

Estatutos

CAPÍTULO I

Denominação, objecto e sede

ARTIGO 1.º

É constituída uma associação juvenil, que adopta a denominação
ANEXO, com sede temporária na Rua de Nossa Senhora da Concei-
ção, 335, no lugar de Covão do Coelho, freguesia de Minde, concelho
de Alcanena.

ARTIGO 2.º

1 — A associação tem como finalidade proporcionar aos seus asso-
ciados, a todas as crianças e jovens em geral do lugar de Covão do
Coelho, a satisfação de interesses relacionados com o seu bem-estar,
contribuindo para uma melhor ocupação dos respectivos tempos li-
vres, através da prática de actividades culturais, recreativas e despor-
tivas, na base da realização de iniciativas ligadas à problemática da
juventude, promovendo a formação, o estudo, investigação e difusão
de notícias relativas aos jovens, realizando actividades a fim de de-
senvolver a sua consciência cívica e preparando a sua integração na
sociedade.

2 — Com vista à realização dos seus objectivos a associação orga-
niza, entre outras, as seguintes actividades:

Criação de um ATL destinado às crianças do ensino básico;
Edição de uma revista trimestral;
Campos de férias;
Viagens a outros países;
Caminhadas;
Defesa do meio ambiente;
Visitas e excursões;
Campanhas de solidariedade;
Encontros, festas e convívios;
Debates;
Formação de monitores e animadores de ocupação de tempos li-

vres.

CAPÍTULO II

Associados

ARTIGO 3.º

São admitidos como associados todos os jovens que queiram ins-
crever-se, desde que se comprometam a satisfazer os objectivos a que
se propõem a associação.

ARTIGO 4.º

Constituem deveres dos associados, designadamente:
a) Pagar regularmente as quotas fixadas pela assembleia geral, ob-

servando as determinações por esta definidas;
b) Comparecer às reuniões para que foram convocados;
c) Aceitar os presentes estatutos;
d) Exercer gratuitamente os cargos para que sejam eleitos;
e) Colaborar na aquisição de fundos;
f) Comunicar aos órgãos dirigentes a data em que vão perfazer

30 anos, até 31 de Dezembro do ano anterior.

ARTIGO 5.º

1 — são direitos dos associados:
a) Eleger e ser eleito para quaisquer cargos desta associação;
b) Participar em todas as actividades da associação;
c) Ser informado das actividades desenvolvidas e a desenvolver pela

associação;

d) Propor novos sócios;
e) Propor e discutir em assembleia geral as iniciativas, os actos e

os factos que interessam à vida da associação.
2 — Serão suspensos dos seus direitos os sócios que, depois de avi-

sados e sem motivo justificado, tenham mais de 18 meses de quotas
em atraso.

3 — São causas da perda de qualidade de sócios:
a) O pedido de cancelamento da inscrição, apresentado por escri-

to;
b) A perda dos requisitos exigidos para a admissão;
c) A prática de actos contrários aos fins da associação;
d) O atraso no pagamento das quotas por período igual ou superior

a dois anos.

CAPÍTULO III

Órgãos sociais

ARTIGO 6.º

São órgãos sociais da associação a assembleia geral, a direcção e o
conselho fiscal, eleitos por um período de três anos, entrando em
exercício imediatamente após a eleição, sendo que nenhum cargo será
remunerado.

ARTIGO 7.º

1 — A mesa da assembleia geral é composta por um presidente,
um vice-presidente e um secretário.

2 — A assembleia geral, constituída por todos os associados, fun-
cionará ordinariamente duas vezes por ano, sendo a primeira, até
30 de Março, para aprovação do relatório de actividades e contas
do ano civil anterior, e a segunda, até 15 de Novembro, para apro-
vação do orçamento e plano de actividades para o ano civil ime-
diato.

3 — A assembleia geral funcionará extraordinariamente sempre que
convocada pelo seu Presidente, por iniciativa da mesa, da direcção,
do conselho fiscal ou pelo número mínimo de 10 % dos seus associa-
dos.

4 — As deliberações da assembleia geral serão tomadas por maio-
ria simples de votos dos presentes, excepto no caso de dissolução da
associação ou de alteração dos estatutos, casos em que a maioria exi-
gida é de três quartos dos associados presentes.

5 — A assembleia geral só poderá deliberar com carácter vincula-
tivo sobre os assuntos que constem da convocatória, havendo sempre
meia hora inicial para tratar de assuntos de interesse geral.

6 — Compete à assembleia geral:
a) Eleger e destituir os membros da assembleia geral, da direcção e

do conselho fiscal;
b) Apreciar as actividades da associação, aprovar o plano de acti-

vidades, o relatório e a aprovação das contas;
c) Deliberar sobre as alterações dos estatutos;
d) Fixar quotas dos associados;
e) Pronunciar-se sobre quaisquer outros assuntos que, nos termos

dos n.os 2 e 3, lhe sejam submetidos.
7 — As sessões ordinárias e extraordinárias da assembleia geral serão

sempre convocadas com a antecedência de, pelo menos, oito dias,
devendo, na convocatória, indicar-se o local, a hora e a ordem de
trabalhos.

8 — A assembleia geral não pode deliberar, em primeira convoca-
ção, sem a presença de metade dos seus associados.

ARTIGO 8.º

1 — A associação será representada e dirigida por uma direcção,
composta por um presidente, um secretário e um tesoureiro.

2 — Compete à direcção:
a) Representar a associação, tanto interna como externamente;
b) Cumprir as deliberações da assembleia geral;
c) Executar todas as actividades resultantes dos seus fins;
d) Gerir os bens da associação e escriturar devidamente todas as

despesas e receitas;
e) Elaborar, até 5 de Março, os relatórios de actividades e de con-

tas anuais do ano civil anterior e submetê-los a discussão e votação
da assembleia, após parecer do conselho fiscal;

f) Elaborar, até 31 de Outubro, o plano de actividades e o orça-
mento para o ano civil imediato e submetê-lo à aprovação da assem-
bleia;

g) Criar secções na sua dependência que garantam o melhor fun-
cionamento da associação e que permitam uma eficaz execução
das actividades definidas nos estatutos ou decididas em assembleia
geral.
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ARTIGO 9.º

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

2 — Compete ao conselho fiscal:
a) Fiscalizar os actos da direcção e examinar as contas com regular

periodicidade;
b) Dar parecer, até 10 de Março, sobre o relatório de actividades e

as contas referentes ao ano civil anterior;
c) Assistir sempre que entenda às reuniões da direcção, sem, no

entanto, ter direito a voto;
d) Zelar pelo cumprimento dos presentes estatutos, bem como da

legislação aplicável à associação.

CAPÍTULO IV

Secções ou grupos

ARTIGO 10.º

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

2 — A organização e funcionamento das secções ou grupos cons-
tarão de regulamento interno da associação.

CAPÍTULO V

Regime financeiro

ARTIGO 11.º

1 — As receitas da associação compreendem:
a) As quotizações anuais;
b) Os subsídios, doações ou donativos que eventualmente lhe sejam

atribuídos.
2 — A movimentação de fundos obriga-se pela assinatura de dois

membros da direcção, um dos quais será obrigatoriamente a do tesou-
reiro.

CAPÍTULO VI

Disposições finais

ARTIGO 12.º

Poderá a associação agrupar-se ou filiar-se em uniões, federações
ou confederações, de âmbito local, regional, nacional ou internacio-
nal, com fins idênticos ou similares aos seus.

ARTIGO 13.º

Em caso de fusão ou dissolução, a assembleia geral deliberará sobre
o destino a dar a todos ou a parte dos bens do seu património.

ARTIGO 14.º

Os casos omissos dos presentes estatutos serão regulados pelas dis-
posições legais aplicáveis.

Posto à discussão, a assembleia geral aprovou os presentes estatu-
tos, por unanimidade.

Nada mais havendo a tratar, o presidente da mesa da assembleia
geral deu por finda a reunião, às 23 horas do dia 8 de Maio de 2004.

(Seguem-se assinaturas ilegíveis.)

30 de Maio de 2005. — A Solicitadora, Leonor Faustino.
3000176822

CÂMARA DE COMÉRCIO LUSO-UCRANIANA
Certifico, narrativamente, que, por escritura de 5 de Maio de 2004,

lavrada a fl. 2 do livro de notas para escrituras diversas n.º 979-B do
4.º Cartório Notarial de Lisboa, a cargo do notário, licenciado Carlos
Henrique Ribeiro Melon, foram alterados os estatutos da associação
denominada Câmara de Comércio Luso-Ucraniana, com sede em Lis-
boa, na Rua da Prata, 214, 2.º, quanto ao artigo 17.º, o qual passa a
ter a seguinte redacção:

ARTIGO 17.º

1 — As deliberações são tomadas por maioria absoluta dos associa-
dos presentes. A maioria deve ser, porém, de três quartos do número

dos associados presentes, quando o objecto da deliberação for a alte-
ração do estatutos.

Está conforme o original.

7 de Maio de 2004. — O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
3000176842

CÂMARA DE COMÉRCIO LUSO-UCRANIANA
Certifico que, por escritura de 17 de Março de 2003, lavrada com

início a fl. 37 do livro n.º 831-B do antigo 4.º Cartório Notarial de
Lisboa, foi constituída uma associação sem fins lucrativos, com a
denominação de Câmara de Comércio Luso-Ucraniana, com sede em
Lisboa, na Rua da Prata, 214, 2.º, esquerdo, com duração de tempo
indeterminado e que tem por objecto a promoção e o desenvol-
vimento de relações económicas, entre por um lado a Ucrânia e
por outro lado Portugal. Podem ser admitidos como membros in-
dividuais quaisquer pessoas singulares e podem ser admitidas como
membros colectivos quaisquer pessoas colectivas. As candidaturas
a membros da associação devem ser patrocinadas por dois mem-
bros da Câmara e podem ser rejeitadas sem necessidade de funda-
mentação pelo conselho de administração: compete ao conselho de
administração suspender ou irradiar qualquer membro depois de o
ter ouvido.

É o que me cumpre certificar para efeitos deste extracto para pu-
blicação legal.

14 de Junho de 2005. — O Notário, Carlos Henrique Ribeiro Melon.
3000176844

ASSOCIAÇÃO DE COOPERAÇÃO
COM A GUINÉ-BISSAU

A 26 de Maio de 2005, no Notariado Privativo da Câmara Muni-
cipal de Viana do Castelo, perante mim, Luís Filipe Neiva Marques,
notário privativo da aludida Câmara e director do Departamento de
Administração Geral, compareceram como outorgantes:

1.º Maria Flora da Silva Passos da Silva, casada, natural da fregue-
sia de Darque, do concelho de Viana do Castelo, e nela residente na
Rua de Diogo Cão, a qual outorga na qualidade de vice-presidente da
Câmara Municipal de Viana do Castelo e, nesta qualidade, em repre-
sentação do município de Viana do Castelo, pessoa colectiva de direi-
to público número 506037258;

2.º Artur José Moranguinho dos Santos Moura, casado, natural da
freguesia de Massarelos, da cidade do Porto e residente na Rua de
Infesta, 243, 1.º, direito, trás, em Viana do Castelo, titular do bilhe-
te de identidade n.º 3582871, emitido em Viana do Castelo no dia
26 de Março de 2002, o qual outorga na qualidade de presidente do
conselho executivo e, nesta qualidade, em representação da Escola
Secundária de Monserrate, entidade equiparada a pessoa colectiva de
direito público n.º 600026469, qualidade e poderes para este acto,
conforme verifiquei por uma certidão do termo de posse n.º 2, ce-
lebrado no dia 3 de Junho de 2002, bem como de uma certidão da
acta da reunião da assembleia da referida Escola, realizada no dia
14 de Dezembro de 2004;

3.º José Henrique da Costa Portela, casado, natural de Paço, em
Arcos de Valdevez, e residente na freguesia da Meadela, do concelho
de Viana do Castelo, titular do bilhete de identidade n.º 2751118,
emitido em Viana do Castelo no dia 18 de Fevereiro de 2003, o qual
outorga na qualidade de presidente do conselho directivo e, nesta
qualidade, em representação da Escola Superior de Educação de Viana
do Castelo, pessoa colectiva de direito público n.º 504092790, quali-
dade e poderes para este acto conforme verifiquei por uma certidão
da acta do conselho directivo da referida Escola, realizada no dia 25 de
Maio de 2005;

4.os Manuel Domingos Cunha da Silva, casado, natural da fregue-
sia de Vila Nova de Anha, do concelho de Viana do Castelo, e nela
residente, titular do bilhete de identidade n.º 1977191, emitido em
Viana do Castelo no dia 25 de Fevereiro de 2004, e Belmiro Rodri-
gues, casado, natural da freguesia de Penso, do concelho de Melgaço,
e residente na freguesia de Santa Maria Maior, em Viana do Castelo,
titular do bilhete de identidade n.º 979576, emitido em Viana do Cas-
telo no dia 22 de Setembro de 2004, os quais outorgam na qualidade
de presidente e tesoureiro da direcção, respectivamente, e nestas qua-
lidades em representação da APPACDM de Viana do Castelo — As-
sociação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão com Deficiência
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Mental, pessoa colectiva n.º 504646885, qualidade e poderes para
este acto conforme verifiquei por uma cópia da acta da assembleia
geral extraordinária da referida Associação, realizada no dia 15 de
Dezembro de 2004.

Verifiquei a identidade dos outorgantes por serem do meu conheci-
mento pessoal.

Disseram os outorgantes que as entidades que representam neste
acto constituem, entre si, uma associação denominada Associação de
Cooperação com a Guiné-Bissau, que se irá reger pelas disposições
legais aplicáveis a este tipo de associações e, em especial, pelos esta-
tutos que seguidamente se transcrevem:

ARTIGO 1.º

Denominação, natureza, sede

1 — A Associação de Cooperação com a Guiné-Bissau, adiante
designada por Associação, é uma associação sem fins lucrativos, que
tem por fim a promoção da cooperação para o desenvolvimento da
Guiné-Bissau em todas as suas vertentes, e valorização e aprofunda-
mento das relações luso-guineenses.

2 — A Associação é constituída por tempo indeterminado.
3 — A sua sede provisória situa-se no edifício dos Paços do Con-

celho de Viana do Castelo.

ARTIGO 2.º

Associados

1 — Podem ser associados as pessoas singulares e colectivas que
subscrevam os seus estatutos e regulamentos.

2 — Os associados poderão ser efectivos, honorários, summa cum
laude (dignos do máximo louvor) e beneméritos, estando os primei-
ros obrigados ao pagamento de uma quotização anual.

ARTIGO 3.º

Órgãos

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

1 — A mesa da assembleia geral é constituída por um presidente,
um vice-presidente e um secretário, competindo-lhe convocar e diri-

gir as assembleias gerais e redigir as actas correspondentes.
2 — A direcção é composta por um presidente, dois vice-presiden-

tes, um secretário e um tesoureiro, competindo-lhe a gestão executi-
va da Associação.

3 — O conselho fiscal é constituído por um presidente e dois se-
cretários, competindo-lhe fiscalizar os actos administrativos e finan-
ceiros da direcção, verificar as contas, relatórios e dar parecer sobre
os actos que impliquem aumento de despesas ou diminuição de recei-
tas sociais.

ARTIGO 4.º

Regulamento interno

A assembleia geral aprovará o regulamento interno da Associação
que disciplinará o funcionamento dos órgãos sociais e a organização
interna.

Adverti os outorgantes de que este acto constitutivo de Associação
não produzirá efeitos em relação a terceiros enquanto não for publi-
cado, nos termos do artigo 168.º, n.º 2, do Código Civil.

Os encargos devidos por este acto serão suportados pelo município
de Viana do Castelo.

Assim o disseram, outorgaram e mutuamente aceitaram.
Foi-me exibido o seguinte documento que restitui:
a) Cartão provisório de pessoa colectiva n.º P 507339045, do qual

é titular a Associação de Cooperação com a Guiné-Bissau.
Arquivo mais os seguintes documentos:
a) Certificado da admissibilidade da denominação de pessoa colec-

tiva, emitido em 15 de Abril de 2005 pelo Registo Nacional de Pes-
soas Colectivas;

b) Duas cópias extraídas das actas das sessões das assembleias ge-
rais e uma da acta da reunião do conselho directivo, nas partes rela-
tivas às deliberações tomadas sobre a integração na Associação por
este acto constituída;

c) Duas certidões extraídas das actas das reuniões da Câmara e da
Assembleia Municipais, nas partes relativas às deliberações tomadas
sobre a integração na Associação por este acto constituída.

Esta escritura foi lida e explicada, quanto ao seu conteúdo, em voz
alta e na presença simultânea de todos os intervenientes.

16 de Junho de 2005. — O Presidente da Câmara, Defensor Olivei-
ra Moura. 1000287519
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AVEIRO
SANTA MARIA DA FEIRA

EDUTUR — HOTELARIA E TURISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 5429/980227; identificação de pessoa colectiva
n.º 504118811; depósito n.º 1793; data: 30062004.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe
os documentos referentes à prestação de contas do ano de exercício
de 2003.

Conferida.

7 de Março de 2005. — O Segundo-Ajudante, José Oliveira San-
tos. 2000190928

DUPORIN — EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 8002/021018; identificação de pessoa colectiva
n.º 506316840; depósito n.º 1795; data: 30062004.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe
os documentos referentes à prestação de contas do ano de exercício
de 2003.

Conferida.

7 de Março de 2005. — O Segundo-Ajudante, José Oliveira San-
tos. 2000190901

FLEXCABOS — CONDUTORES ELÉCTRICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 8371/030912; identificação de pessoa colectiva
n.º 504149644; depósito n.º 1758; data: 300604.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe
os documentos referentes à prestação de contas do ano de exercício
de 2003.

Conferida.

30 de Março de 2005. — O Primeiro-Ajudante, João Soares Fi-
gueiredo. 2005195049

JOAQUIM TAVARES — INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 7127/010810; identificação de pessoa colectiva
n.º 505591529; depósito n.º 1737; data: 300604.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe
os documentos referentes à prestação de contas do ano de exercício
de 2003.

Conferida.

29 de Março de 2005. — O Primeiro-Ajudante, João Soares Fi-
gueiredo. 2000158900

DORIALCORK — CORTIÇAS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 6199/991122; identificação de pessoa colectiva
n.º 504535234; depósito n.º 1800; data: 30062004.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe
os documentos referentes à prestação de contas do ano de exercício
de 2003.

Conferida.

3 de Março de 2005. — O Segundo-Ajudante, José Oliveira San-
tos. 2003822232

CESÍLIAS, ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 6722/010208; identificação de pessoa colectiva
n.º 505227436; depósito n.º 1797; data: 30062004.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe
os documentos referentes à prestação de contas do ano de exercício
de 2003.

Conferida.

7 de Março de 2005. — O Segundo-Ajudante, José Oliveira San-
tos. 2005160270

ROSA SOUSA & AMORIM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 2129/860526; identificação de pessoa colectiva
n.º 501672702; depósito n.º 1808; data: 30062004.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe
os documentos referentes à prestação de contas do ano de exercício
de 2003.

Conferida.

3 de Março de 2005. — O Segundo-Ajudante, José Oliveira San-
tos. 2000183263

MANUEL ALEXANDRE SOARES & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 1403/780825; identificação de pessoa colectiva
n.º 500790272; depósito n.º 1807; data: 30062004.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe
os documentos referentes à prestação de contas do ano de exercício
de 2003.

Conferida.

3 de Março de 2005. — O Segundo-Ajudante, José Oliveira San-
tos. 2000183255

ABC — INDÚSTRIA DE CALÇADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 2569/881026; identificação de pessoa colectiva
n.º 501597131; depósito n.º 1799; data: 30062004.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe
os documentos referentes à prestação de contas do ano de exercício
de 2003.

Conferida.

7 de Março de 2005. — O Segundo-Ajudante, José Oliveira San-
tos. 2005238783

LEAL TEIXEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 841/720313; identificação de pessoa colectiva
n.º 500281190; depósito n.º 1893; data: 300604.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe
os documentos referentes à prestação de contas do ano de exercício
de 2003.

Conferida.

1 de Abril de 2005. — O Primeiro-Ajudante, João Soares Figuei-
redo. 2003859284

4. Empresas — Registo comercial
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ALMEIDA & SANTOS — COZINHAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 3024/900323; identificação de pessoa colectiva
n.º 502321849; depósito n.º 1792; data: 30062004.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe
os documentos referentes à prestação de contas do ano de exercício
de 2003.

Conferida.

7 de Março de 2005. — O Segundo-Ajudante, José Oliveira San-
tos. 2000959334

SERRALHARIA CARRIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 2331/870804; identificação de pessoa colectiva
n.º 501861670; número de prestação de contas: 1788/04.

Certifico que, em 30 de Junho de 2004, foram depositados na pas-
ta da sociedade em epígrafe os documentos referentes à prestação de
contas do ano de exercício de 2003.

Conferida, está conforme.

22 de Fevereiro de 2005. — O Segundo-Ajudante, Albano Dias dos
Santos. 2005196533

OLIMPCORK — CORTIÇAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 7794/020604; identificação de pessoa colectiva
n.º 505628031; depósito n.º 2768; data: 13082004.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe
os documentos referentes à prestação de contas do ano de exercício
de 2002.

Conferida.

27 de Abril de 2005. — O Primeiro-Ajudante, João Soares Figuei-
redo. 2007627167

ESPIGEST — GESTÃO, CONTABILIDADE E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 4571/950906; identificação de pessoa colectiva
n.º 502997095; depósito n.º 2792; data: 22092004.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe
os documentos referentes à prestação de contas do ano de exercício
de 2002.

Conferida.

21 de Abril de 2005. — O Primeiro-Ajudante, João Soares Figuei-
redo. 2007421356

FRUTAS SAUDÁVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 5477/980325; identificação de pessoa colectiva
n.º 504118293; depósito n.º 2791; data: 22092004.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe
os documentos referentes à prestação de contas do ano de exercício
de 2002.

Conferida.

21 de Abril de 2005. — O Primeiro-Ajudante, João Soares Figuei-
redo. 2007421348

INVESTIFE — INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS
E FINANCEIROS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 2538/880905; identificação de pessoa colectiva
n.º 500141010; depósito n.º 2788; data: 16092004.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe
os documentos referentes à prestação de contas do ano de exercício
de 2003.

Conferida.

21 de Abril de 2005. — O Primeiro-Ajudante, João Soares Figuei-
redo. 2005169889

E. R. P. A. — EMPRESA DE REPRESENTAÇÕES
E PRODUTOS DE AUTOMAÇÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 8302/030703; identificação de pessoa colectiva
n.º 502392886; depósito n.º 2781; data: 25082004.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe
os documentos referentes à prestação de contas do ano de exercício
de 2003.

Conferida.

21 de Abril de 2005. — O Primeiro-Ajudante, João Soares Figuei-
redo. 2008552098

ANTÓNIO GOMES & IRMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 6162/991025; identificação de pessoa colectiva
n.º 504605704; depósito n.º 2780; data: 24082004.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe
os documentos referentes à prestação de contas do ano de exercício
de 2003.

Conferida.

21 de Abril de 2005. — O Primeiro-Ajudante, João Soares Figuei-
redo. 2000192858

SETATIJOLO CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 7806/020611; identificação de pessoa colectiva
n.º 506163920; depósito n.º 2778; data: 24082004.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe
os documentos referentes à prestação de contas do ano de exercício
de 2002.

Conferida.

22 de Abril de 2005. — O Primeiro-Ajudante, João Soares Figuei-
redo. 2000187153

VISIONARIUM — CENTRO DE CIÊNCIA, S. A.
Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-

cula n.º 5390/980205; identificação de pessoa colectiva
n.º 504090313; depósito n.º 2775; data: 18082004.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe
os documentos referentes à prestação de contas do ano de exercício
de 2003.

Conferida.

27 de Abril de 2005. — O Primeiro-Ajudante, João Soares Figuei-
redo. 2008552764

INTERCROMO — COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 5346/980116; identificação de pessoa colectiva
n.º 504058568; depósito n.º 2774; data: 18082004.
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Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe
os documentos referentes à prestação de contas do ano de exercício
de 2002.

Conferida.

26 de Abril de 2005. — O Primeiro-Ajudante, João Soares Figuei-
redo. 2003835873

JACURU — GRAVURA INDUSTRIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 7643/020313; identificação de pessoa colectiva
n.º 505970732; depósito n.º 2773; data: 16082004.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe
os documentos referentes à prestação de contas do ano de exercício
de 2003.

Conferida.

21 de Abril de 2005. — O Primeiro-Ajudante, João Soares Figuei-
redo. 2004034459

FEIRÓPTICA — COMÉRCIO DE MATERIAL ÓPTICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 8013/021025; identificação de pessoa colectiva
n.º 506356310; depósito n.º 2772; data: 16082004.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe
os documentos referentes à prestação de contas do ano de exercício
de 2003.

Conferida.

21 de Abril de 2005. — O Primeiro-Ajudante, João Soares Figuei-
redo. 2008552101

IRMÃOS TAVARES LOPES, CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 5988/990525; identificação de pessoa colectiva
n.º 504700375; depósito n.º 2771; data: 13082004.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe
os documentos referentes à prestação de contas do ano de exercício
de 2002.

Conferida.

22 de Abril de 2005. — O Primeiro-Ajudante, João Soares Figuei-
redo. 2002345112

IRMÃOS TAVARES LOPES, CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 5988/990525; identificação de pessoa colectiva
n.º 504700375; depósito n.º 2770; data: 13082004.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe
os documentos referentes à prestação de contas do ano de exercício
de 2003.

Conferida.

21 de Abril de 2005. — O Primeiro-Ajudante, João Soares Figuei-
redo. 2002345104

OLIMPCORK — CORTIÇAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 7794/020604; identificação de pessoa colectiva
n.º 505628031; depósito n.º 2769; data: 13082004.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe
os documentos referentes à prestação de contas do ano de exercício
de 2003.

Conferida.

27 de Abril de 2005. — O Primeiro-Ajudante, João Soares Figuei-
redo. 2005515361

TALENTOS & SOLUÇÕES — PESQUISA
DE EXECUTIVOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 7837/020701; identificação de pessoa colectiva
n.º 505300877; depósito n.º 2280; data: 30062004.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe
os documentos referentes à prestação de contas do ano de exercício
de 2003.

Conferida.

13 de Abril de 2005. — O Primeiro-Ajudante, João Soares Figuei-
redo. 2005194964

CO2 — SEGURANÇA E FORMAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 5759/981119; identificação de pessoa colectiva
n.º 504298208; depósito n.º 2279; data: 30062004.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe
os documentos referentes à prestação de contas do ano de exercício
de 2003.

Conferida.

13 de Abril de 2005. — O Primeiro-Ajudante, João Soares Figuei-
redo. 2005194956

ALGARFEIRA — SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 6645/001206; identificação de pessoa colectiva
n.º 505159139; depósito n.º 2278; data: 30062004.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe
os documentos referentes à prestação de contas do ano de exercício
de 2003.

Conferida.

13 de Abril de 2005. — O Primeiro-Ajudante, João Soares Figuei-
redo. 2008543110

A MANSÃO DO PADEIRO — PADARIA
E PASTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 8152/030220; identificação de pessoa colectiva
n.º 506461254; depósito n.º 2277; data: 30062004.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe
os documentos referentes à prestação de contas do ano de exercício
de 2003.

Conferida.

18 de Abril de 2005. — O Primeiro-Ajudante, João Soares Figuei-
redo. 2006023497

CANTINHO CARIOCA — RESTAURANTE TÍPICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 5674/980819; identificação de pessoa colectiva
n.º 504250019; depósito n.º 2276; data: 30062004.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe
os documentos referentes à prestação de contas do ano de exercício
de 2003.

Conferida.

19 de Abril de 2005. — O Primeiro-Ajudante, João Soares Figuei-
redo. 2007624621

A. MORGADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 1706/820312; identificação de pessoa colectiva
n.º 501247882; depósito n.º 2275; data: 30062004.
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Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe
os documentos referentes à prestação de contas do ano de exercício
de 2003.

Conferida.

13 de Abril de 2005. — O Primeiro-Ajudante, João Soares Figuei-
redo. 2003855882

MALCHIODI & SOARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 6092/990909; identificação de pessoa colectiva
n.º 504615998; depósito n.º 2272; data: 30062004.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe
os documentos referentes à prestação de contas do ano de exercício
de 2003.

Conferida.

12 de Abril de 2005. — O Primeiro-Ajudante, João Soares Figuei-
redo. 2005150940

SERRALHARIA MECÂNICA OLIVEIRA & CARVALHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 4766/960716; identificação de pessoa colectiva
n.º 503695700; depósito n.º 2271; data: 30062004.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe
os documentos referentes à prestação de contas do ano de exercício
de 2003.

Conferida.

12 de Abril de 2005. — O Primeiro-Ajudante, João Soares Figuei-
redo. 2005150932

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES SOUTOGRANDE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 5060/970415; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 25/970415.

Certifico que entre 1) António Manuel Dias Leal, casado com Maria
Isabel Ribeiro Santos em comunhão adquiridos, residente na Rua Sete,
2.º, direito, na cidade de Ovar, e 2) António Dias da Silva, casado
com Maria Rosa Leal de Resende em comunhão geral, residente na
Rua de Gomes Freire, 7, 2.º, direito, na cidade de Ovar, foi consti-
tuída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato.

1.º António Manuel Dias Leal, natural de Venezuela e residente na
Rua de Gomes Freire, 7, 2.º direito, na cidade de Ovar, casado com
Maria Isabel Ribeiro Santos sob o regime da comunhão de adquiridos.

2.º António Dias da Silva, natural da freguesia de Souto, deste con-
celho, e residente na mesma freguesia, casado com Maria Rosa Leal
de Resende sob o regime da comunhão geral.

Verifiquei a identidade dos outorgantes por conhecimento pessoal.
Disseram que, pela presente escritura, constituem uma sociedade

comercial por quotas, nos termos constantes dos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a denominação Sociedade de Construções
Soutogrande, L.da, tem a sua sede na Rua da Escola, lugar de Macieira,
da freguesia de Souto, deste concelho.

Por simples deliberação da gerência, a Sociedade poderá deslocar a
sua sede dentro do mesmo concelho ou concelhos limítrofes, abrir e
encerrar filiais, agências ou outras formas de representação social.

2.º

O seu objecto consiste na indústria de construção civil, compra e
venda de imóveis e sua administração.

3.º

O capital social é de 10 000 000$ e divide-se em duas quotas, sen-
do uma de 5 500 000$, pertencente ao sócio António Manuel Dias
Leal, e outra de 4 500 000$, pertencente ao sócio António Dias da
Silva. Encontra-se realizado quanto a metade, sendo o remanescente
realizado no prazo de 12 meses a contar de hoje.

4.º

Os sócios podem, por unanimidade, deliberar que lhes sejam exigi-
das prestações suplementares de capital, por uma ou mais vezes, até
ao montante de 20 000 000$

5.º

A gerência social fica afecta ao sócio António Manuel Dias Leal,
que desde já fica nomeado gerente, bastando a sua assinatura para
obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos.

Nos poderes normais da competência da gerência incluem-se os de:
a) Tomar de arrendamento quaisquer locais para a Sociedade, alte-

rar ou rescindir os respectivos contratos;
b) Comprar, vender e permutar veículos automóveis, outros mó-

veis ou imóveis para a Sociedade, assinando os respectivos contratos;
c) Adquirir por trespasse quaisquer estabelecimentos comerciais ou

industriais;
d) Confessar, desistir e transigir em juízo;
e) Fazer contratos de locação financeira.

Conferida, está conforme.

2 de Maio de 1997. — A Conservadora, Maria Arminda Branco
da Silva Soares Duarte. 3000176433

FLORDIRECTA, REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 4993/970218; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 19/970218.

Certifico que entre Rosa Cristina Faria Reis e marido, Robert Jan
Wilkes, casados em comunhão de adquiridos, residentes na Rua de João
de Deus, Arrifana, Santa Maria da Feira, foi constituída a sociedade
em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma de Flordirecta, Representações, L.da,
que tem a sua sede na Rua de João de Deus, da freguesia de Arrifana,
concelho de Santa Maria da Feira.

§ 1.º Por deliberação da gerência social, a sociedade pode deslocar
a sua sede social dentro do mesmo concelho.

§ 2.º A assembleia geral poderá criar sucursais, agências, delegações
ou outras formas de representação social.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto representações, importação e expor-
tação, comércio de plantas, bolbos, sementes, equipamentos de jar-
dim.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 400 000$, constituído do seguinte modo:
a) Uma quota de 200 000$, pertencente ao sócio Robert Jan

Wilkes;
b) Outra quota de 200 000$, pertencentes à sócia Rosa Cristina

Faria Reis.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme deliberado
em assembleia geral, fica a cargo dos sócios, Robert Jan Wilkes e Rosa
Cristina Faria Reis, que desde já ficam nomeados gerentes.

§ 1.º Todos os documentos de mero expediente, assim como todos
os actos de contratos que vinculem a sociedade, só necessitam de ser
assinados por um gerente.

§ 2.º Em ampliação da esfera normal de competência, os geren-
tes poderão comprar, hipotecar, vender, trocar imóveis ou quais-
quer viaturas automóveis de e para a sociedade, adquirir por trespas-
se, compra ou tomar à exploração qualquer organização industrial
ou comercial, arrendar, trespassar ou dar exploração às suas instala-
ções, total ou parcialmente, tudo nas condições previamente esta-
belecidas em assembleia geral, nomeadamente rescindir qualquer des-
ses contratos.

ARTIGO 5.º

Não são exigíveis prestações suplementares de capital, mas qual-
quer sócio poderá fazer à sociedade os suprimentos de que ela carecer,
mediante condições a deliberar em assembleia geral.
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ARTIGO 6.º

A cessão de quotas, no todo ou em parte, é livre entre os sócios.
A cessão a estranhos fica dependente do consentimento da socie-
dade, à qual, em primeiro lugar, e aos sócios, em segundo lugar, é
reservado o direito de preferência.

ARTIGO 7.º

Os lucros, depois de retiradas as importâncias necessárias para o
fundo de reserva legal, terão o destino que a assembleia decidir.

ARTIGO 8.º

A amortização de quotas terá lugar:
a) Por acordo dos respectivos titulares;
b) Quando, por motivo de arresto, arrolamento ou penhora, a quota

fique sujeita à venda ou arrematação judicial;
c) Verificando-se a falência, insolvência, interdição ou inabilitação

de algum sócio.
§ único. A amortização da quota far-se-á pelo valor do último

balanço e o seu pagamento será feito em quatro prestações semes-
trais sem juros.

ARTIGO 9.º

Qualquer sócio poderá, por sua iniciativa, e nos termos da lei apli-
cável, exonerar-se da sociedade, salvo se algo diferente for acordado,
e o valor da quota do sócio que deseja exonerar-se da sociedade será
calculado e pago nos termos do artigo 8.º

ARTIGO 10.º (transitório)

Fica desde já a gerente Rosa Cristina Faria Reis autorizada a proce-
der ao levantamento da totalidade do capital depositado no banco,
para pagamento desta escritura, registo e aquisição de material de
equipamento.

ARTIGO 11.º

As assembleias gerais serão convocadas por carta registada, dirigida
aos sócios, com a antecedência mínima de 15 dias, quando a lei não
exigir outras formalidades especiais.

Conferido, está conforme.

7 de Março de 1997. — A Conservadora, Maria Arminda Branco
da Silva Soares Duarte. 3000176419

LUCIMEL — INDÚSTRIA DE PASTELARIA E DOÇARIA
ALPOSSENSE, L.DA

Sede: Alpossos, Riomeão, Santa Maria da Feira

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 3067/900507; inscrição n.º 25; número e data da apresen-
tação: 21/041210.

Certifico que o capital foi reforçado para 5000 euros, sendo o au-
mento de 3004,82 euros, realizado em dinheiro e subscrito pelos só-
cios na proporção e em reforço das suas quotas, e que o artigo 3.º do
pacto social foi alterado, passando a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros, dividido em três quotas, uma de 3746,88 euros, pertencente ao
sócio João Araújo Pereira, outra de 415,63 euros, pertencente ao sócio
Jacinto Moreira Martins, e outra de 837,49 euros, em comum e sem
determinação de parte ou direito, de Jacinto Moreira Martins, Mó-
nica Alexandra Fernandes da Silva Martins e Vera Lúcia Fernandes da
Silva Martins.

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

11 de Abril de 2005. — O Primeiro-Ajudante, João Soares Figuei-
redo. 1000285595

GRAVE & NEVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 6710/010126; identificação de pessoa colectiva
n.º 505284855; depósito n.º 2274; data: 30062004.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe
os documentos referentes à prestação de contas do ano de exercício
de 2003.

Conferida.

12 de Abril de 2005. — O Primeiro-Ajudante, João Soares Figuei-
redo. 2000194788

DANIEL & MOREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 2307/870624; identificação de pessoa colectiva
n.º 501843981; depósito n.º 2273; data: 30062004.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe
os documentos referentes à prestação de contas do ano de exercício
de 2003.

Conferida.

12 de Abril de 2005. — O Primeiro-Ajudante, João Soares Figuei-
redo. 2000194796

QUINININHO — JARDIM DE INFÂNCIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 4996/970218; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 42/970218.

Certifico que entre Ana Paula Magalhães da Silva, solteira, maior,
residente no lugar da Sé, Caldas de São Jorge, Santa Maria da Feira,
Carla Sofia Resende Marques Couto, casada com Saúl Filipe Rebelo
Couto na comunhão de adquiridos, residente na Rua do Dr. Elísio de
Castro, 111, Santa Maria da Feira, e Laura Maria Magalhães e Silva
Lima, casada com Sérgio António Neves de Lima na comunhão de
adquiridos, residente no referido lugar da Sé, foi constituída a socie-
dade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Quinininho — Jardim de Infância, L.da,
e tem a sua sede no lugar da Sé, freguesia de Caldas de São Jorge,
concelho de Santa Maria da Feira.

2.º

A sociedade tem por objecto a acção social para a infância e ju-
ventude, sem alojamento.

3.º

A sociedade durará por tempo indeterminado e poderá iniciar de
imediato a sua actividade.

4.º

O capital social, inteiramente realizado em dinheiro, é de 405 000$
e acha-se representado por três quotas iguais do valor nominal de
135 000$ cada uma, pertencendo uma a cada uma das sócias.

5.º

1 — A gerência da sociedade, remunerada ou não, consoante for
resolvido em assembleia geral, pertence a todas as sócias, desde já
nomeadas gerentes.

2 — A sociedade considera-se validamente obrigada, activa e pas-
sivamente, em quaisquer actos e contratos com duas assinaturas dos
seus sócios gerentes, sendo uma delas, obrigatoriamente, da sócia-ge-
rente Carla Sofia Resende Marques Couto.

6.º

Os lucros, depois de deduzida a percentagem para fundo de reserva
legal, poderão ser levados, total ou parcialmente, a reservas, confor-
me deliberação da assembleia geral.

7.º

1 — A cessão, total ou parcial, de quotas entre sócios é livre;
porém, para estranhos, depende do consentimento da maioria do
capital social.

2 — O sócio que pretenda ceder a quota, total ou parcialmente, a
estranhos, deverá comunicar à sociedade e ao outro sócio, por carta
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registada, a solicitar autorização para o efeito, indicando a identidade
do cessionário e as condições da cessão.

8.º

Todas as despesas com a constituição desta sociedade, designada-
mente desta escritura, registos e despesas inerentes, são da responsa-
bilidade da sociedade, pelo que a gerência fica desde já autorizada a
movimentar o capital social depositado.

Conferida, está conforme.

7 de Março de 1997. — A Conservadora, Maria Arminda Branco
da Silva Soares Duarte. 3000176417

SANTOS & MOTA, SERRALHARIA CONSTRUÇÃO
CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 5071/970502; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 38/970502.

Certifico que entre Paulo Jorge Gomes dos Santos, solteiro, maior,
e Manuel Henrique Gomes da Mota, casado com Ana Fernanda Fer-
reira de Sousa Vieira na comunhão geral, foi constituída a sociedade
em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Santos & Mota, Serralharia Constru-
ção Civil, L.da, e terá a sua sede no lugar de Lobel, da freguesia de Vila
Maior, deste concelho.

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

2.º

O objecto social consiste em serralharia de construção civil.

3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 400 000$, dividido em duas quotas de 200 000$, pertencentes uma
a cada um dos sócios, Manuel Henrique Gomes Mota e Paulo Jorge
Gomes Santos.

4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for delibe-
rado em assembleia geral, fica afecta a ambos os sócios, que desde já
são nomeados gerentes.

§ 1.º A sociedade obriga-se com a assinatura de dois gerentes.
§ 2.º Em ampliação da esfera normal de sua competência, os ge-

rentes poderão comprar ou vender veículos automóveis de e para a
sociedade.

§ 3.º É vedado aos sócios ou procuradores e mandatários o uso da
firma social em actos estranhos à sociedade, tais como letras de fa-
vor, fianças, avales e outros semelhantes, sob pena de serem respon-
sabilizados.

5.º

Por deliberação da assembleia geral, poderão ser exigidas presta-
ções suplementares de capital até dobro do capital social, bem como
os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que a mesma
carecer, nos termos e condições a deliberar igualmente em assembleia
geral.

6.º

A cessão de quotas é livre entre os sócios, mas a cessão a estra-
nhos fica dependente de autorização da sociedade, a quem é também
conferido o direito de preferência na aquisição.

Conferida, está conforme.

21 de Maio de 1997. — A Conservadora, Maria Arminda Branco
da Silva Soares Duarte. 3000176450

SEVER DO VOUGA

MEDIGREEN — MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sever do Vouga. Matrícula
n.º 670/20050418; identificação de pessoa colectiva n.º P

507326563; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/
20050418.

Certifico que entre:
1) Eugénio Fernando de Bastos Martins, solteiro, maior, residente

no lugar de Vale da Anta, freguesia de Silva Escura, concelho de Sever
do Vouga, e

2) Eduardo Manuel Tavares da Rocha, solteiro, maior, residente
no lugar de Póvoa do Meio, freguesia e concelho de Sever do Vouga,
foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte
contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma MEDIGREEN — Mediação Imo-
biliária, L.da, e tem a sua sede no lugar de Póvoa do Meio, freguesia
e concelho de Sever do Vouga.

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

ARTIGO 2.º

1 — A sociedade tem por objecto: mediação imobiliária.
2 — A sociedade poderá adquirir, livremente, participações como

sócio de responsabilidade ilimitada ou participações em sociedades com
o objecto diferente do acima referido, em sociedades reguladas por
leis especiais e em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais no valor
nominal de 2500 euros cada uma, pertencendo cada uma delas a cada
um dos sócios.

ARTIGO 4.º

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

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

ARTIGO 5.º

As divisões e cessões de quotas entre sócios são livres. A não só-
cios depende do consentimento da sociedade, que terá o direito de
preferência em primeiro lugar, cabendo este direito aos sócios não
cedentes, em segundo lugar, se aquela não desejar preferir.

ARTIGO 6.º

Os sócios poderão fazer suprimentos à sociedade de que esta careça
e poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capital
até ao montante de 25 000 euros, desde que aprovados e deliberados
em assembleia geral.

ARTIGO 7.º

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

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

apreendida judicial ou administrativamente.

Está conforme.

22 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Orlanda Ta-
vares Rodrigues Loureiro. 2006950118

GRAÇA & SILVA — INDÚSTRIAS METALÚRGICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sever do Vouga. Matrícula
n.º 669/20050418; identificação de pessoa colectiva n.º P
507335660; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/
20050418.

Certifico que entre:
1) Hugo Filipe Tavares da Graça, solteiro, maior, residente na Rua

da Lombinha, freguesia de Pessegueiro do Vouga, concelho de Sever
do Vouga, e
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2) Nuno Miguel Matos da Silva, solteiro, maior, residente no lugar
de Estação, freguesia de Paradela, concelho de Sever do Vouga,
foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte
contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Graça & Silva — Indústrias
Metalúrgicas, L.da, e tem a sua sede em Sever do Vouga, na Rua da
Igreja, Edifício Torre, loja HG, rés-do-chão, freguesia e concelho de
Sever do Vouga.

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

ARTIGO 2.º

1 — A sociedade tem por objecto: fabrico e montagens metalome-
cânicas.

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

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais no valor
nominal de 2500 euros cada uma, pertencendo cada uma delas a cada
um dos sócios.

ARTIGO 4.º

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

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

ARTIGO 5.º

As divisões e cessões de quotas entre sócios são livres. A não só-
cios depende do consentimento da sociedade, que terá o direito de
preferência em primeiro lugar, cabendo este direito aos sócios não
cedentes, em segundo lugar, se aquela não desejar preferir.

ARTIGO 6.º

Os sócios poderão fazer suprimentos à sociedade de que esta careça
e poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capital
até ao montante de 50 000 euros, desde que aprovados e deliberados
em assembleia geral.

ARTIGO 7.º

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

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

apreendida judicial ou administrativamente.

Está conforme.

22 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Orlanda Ta-
vares Rodrigues Loureiro. 2006950100

ALU 21 — FUNDIÇÃO DE ALUMÍNIO E COMÉRCIO
DE EQUIPAMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sever do Vouga. Matrícula
n.º 595/20020718; identificação de pessoa colectiva n.º 506154076;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 5; números e data
das apresentações: Of. 3 e 4/20050420.

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

1) O gerente Yann Louis Marie Daniel cessou as suas funções de
gerente.

Data: 27 de Janeiro de 2005.
Causa: renúncia.

2) Foi alterado parcialmente o contrato no seu artigo 3.º, n.º 1,
que passou a ter a seguinte redacção:

3.º

1 — O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
12 000 euros e é representado por seis quotas, três quotas iguais do
valor nominal de 3000 euros, pertencentes uma a cada um dos só-
cios, Francisco Miguel Martins da Conceição, Lucien Gaston Gerard
Gau e Pascal Pierre Gau, e ainda três quotas iguais do valor nominal
de 1000 euros, pertencentes uma a cada um dos referidos sócios.

Está conforme.

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

2 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Orlanda Tava-
res Rodrigues Loureiro. 2006950134

VIDRAL VOUGA — COMÉRCIO DE VIDROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sever do Vouga. Matrícula
n.º 654/20041124; identificação de pessoa colectiva n.º 501476946;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 1/20050511.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi efectuado o seguinte acto
de registo:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 9 de Maio de 2005.

Está conforme.

12 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Orlanda Ta-
vares Rodrigues Loureiro. 2006950150

DAVID C. PINHO & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sever do Vouga. Matrícula
n.º 476/000418; identificação de pessoa colectiva n.º 504928171;
data de apresentação: 08042005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do exercício do ano de 2003.

18 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Orlanda Ta-
vares Rodrigues Loureiro. 2006950096

BRAGA
CABECEIRAS DE BASTO

TÉTRIS — SALÃO DE JOGOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cabeceiras de Basto. Matrí-
cula n.º 188/970130; identificação de pessoa colectiva
n.º 503798673; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 8;
números e data das apresentações: 2 e 3/050426.

Certifico que, em relação a sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

Cessação de funções de gerente de Álvaro Manuel de Sousa Gomes,
em 11 de Abril de 2005, por renúncia.

Alteração parcial do pacto.
Artigos alterados: 1.º, 3.º e 6.º, tendo estes ficado com a seguinte

redacção:
ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma TÉTRIS — Salão de Jogos, L.da, e tem
a sua sede no lugar das Acácias, freguesia de Refojos, concelho de
Cabeceiras de Basto.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 9975 eu-
ros e 96 cêntimos, dividido em duas quotas iguais no valor nominal
de 4987 euros e 98 cêntimos, pertencentes uma a cada um dos só-
cios, José Albano Vilela Madanços e Elisabete Silva Coelho Madanços.

ARTIGO 6.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for delibe-
rado em assembleia geral, fica afecta a ambos os sócios, sendo apenas
necessária a assinatura de qualquer um deles para a vincular.
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O texto completo do contrato alterado, na sua redacção actual,
ficou depositado na respectiva pasta.

6 de Maio de 2005. — O Segundo-Ajudante, Manuel José Teixeira
Leite Veiga. 2006776584

PC FORMAT — INFORMÁTICA E MATERIAL
DE ESCRITÓRIO, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cabeceiras de Basto. Matrí-
cula n.º 470/030404; identificação de pessoa colectiva
n.º 506446220; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 1/
050426.

Certifico que, em relação a sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

Aumento de capital.
Montante do capital após o aumento: 50 000 euros, subscrito em

dinheiro pelo único sócio.
Alteração parcial do pacto.
Artigo alterado: 3.º, tendo este ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
50 000 euros e corresponde a uma quota pertencente ao seu único
sócio, António Miguel Dinis Carvalho Gomes.

O texto completo do contrato, na sua redacção actual, ficou depo-
sitado na respectiva pasta.

6 de Maio de 2005. — O Segundo-Ajudante, Manuel José Teixeira
Leite Veiga. 2006776592

ESPOSENDE

MARIA ETELVINA DE OLIVEIRA VASCO,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Esposende. Matrícula n.º 1573/
041125; identificação de pessoa colectiva n.º 507171020; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 23/041125.

Certifico que por Maria Etelvina de Oliveira Vasco foi constituída
a sociedade em epígrafe, cujo contrato se rege pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Maria Etelvina de Oliveira Vasco,
Unipessoal, L.da, com sede na Rua dos Bombeiros, 5, rés-do-chão,
freguesia e concelho de Esposende.

§ 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, representações e prestação de
serviços ópticos, fotográficos e cinematográficos.

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.

Está conforme o original.

10 de Maio de 2005. — A Escriturária Superior, Agnès Fernandes
Dias. 2007189160

BESCAL — SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Esposende. Matrícula n.º 1581/
041217; identificação de pessoa colectiva n.º 507061675; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 1/041217.

Certifico que entre Artur da Silva Correia, Lúcia de Jesus Faria
Lages, César Augusto Lages Correia, Susana Lages Correia, Bruno Jorge
Lages Correia e Elsa Cristina Lages Correia foi constituída a socie-
dade em epígrafe, cujo contrato se rege pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a denominação BESCAL — Sociedade
Imobiliária, L.da, e tem a sua sede na Avenida de Margarida Queirós,
301, freguesia Forjães, concelho de Esposende.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em indústria da construção civil.
Promoção imobiliária. Compra e venda de bens imóveis.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
10 000 euros, dividido em seis quotas, duas iguais do valor nominal de
3000 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios Artur da Silva
Correia e Lúcia de Jesus de Faria Lages, e quatro iguais do valor no-
minal de 1000 euros, pertencentes uma a cada um dos restantes só-
cios.

ARTIGO 4.º

1 — A administração da sociedade, bem como a sua representação,
cabem aos gerentes que vierem a ser designados em assembleia geral,
na qual será ainda deliberado se os mesmos auferirão ou não qualquer
remuneração, ficando desde já nomeados gerentes os sócios Artur da
Silva Correia e Lúcia de Jesus de Faria Lages.

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

ARTIGO 5.º

Carece do consentimento da sociedade a cessão de quotas a não
sócios.

ARTIGO 6.º

A amortização de quotas será permitida nos seguintes casos:
a) Por acordo com o seu titular;
b) Interdição ou insolvência do sócio;
c) Arresto, arrolamento ou penhora da quota, ou quando a mesma

for arrematada, adjudicada ou vendida em processo judicial, adminis-
trativo ou fiscal;

d) Cessão de quota sem prévio consentimento da sociedade.

ARTIGO 7.º

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

Está conforme o original.

10 de Maio de 2005. — A Escriturária Superior, Agnès Fernandes
Dias. 2007188724

TELHEIRO & MACIEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Esposende. Matrícula n.º 1576/
041206; identificação de pessoa colectiva n.º 507179811; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 14/041206.
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Certifico que entre Carlos Daniel Pereira da Costa Telheiro e Pau-
lo Jorge da Costa Maciel foi constituída a sociedade em epígrafe, cujo
contrato se rege pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Telheiro & Maciel, L.da, e tem a
sua sede na Avenida de Santa Marinha, 84, freguesia de Forjães, con-
celho de Esposende.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em exploração de estabelecimen-
tos de restauração e bebidas, nomeadamente de cafetaria. Exploração
de boutique de pão quente. Fabrico e comércio de bolos e pão.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
10 000 euros, dividido em duas quotas iguais do valor nominal de
5000 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

2 — A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementa-
res ao capital até ao montante global de 50 000 euros.

ARTIGO 4.º

1 — A administração da sociedade, remunerada ou não, confor-
me for deliberado em assembleia geral, bem como a sua represen-
tação, cabem a ambos os sócios, que desde já ficam nomeados ge-
rentes.

2 — Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contratos
é necessária a intervenção de dois gerentes.

ARTIGO 5.º

Carece do consentimento da sociedade a cessão de quotas a não
sócios.

ARTIGO 6.º

A amortização de quotas será permitida nos seguintes casos:
a) Por acordo com o seu titular;
b) Interdição ou insolvência do sócio;
c) Arresto, arrolamento ou penhora da quota, ou quando a mesma

for arrematada, adjudicada ou vendida em processo judicial, adminis-
trativo ou fiscal;

d) Cessão de quota sem prévio consentimento da sociedade.

ARTIGO 7.º

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

Disposição transitória

A gerência fica desde já autorizada a proceder ao levantamento da
totalidade do capital social depositado, a fim de custear as despesas de
constituição, instalação da sede social e registo da sociedade.

Está conforme o original.

10 de Maio de 2005. — A Escriturária Superior, Agnès Fernandes
Dias. 2007188708

BRAGANÇA
MIRANDA DO DOURO

JOAQUIM DOMINGOS DE OLIVEIRA FONSECA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Miranda do Douro. Matrícula
n.º 234/050503; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/
050503.

Certifico que por Joaquim Domingos de Oliveira Fonseca, casa-
do com Maria Júlia Machado Rodrigues Fonseca sob o regime da
comunhão geral, natural da freguesia e concelho de Sabrosa, resi-
dente na freguesia e concelho de Miranda do Douro, no Bairro
Cabeço da Forca, foi constituída uma sociedade comercial sob a

forma de sociedade unipessoal por quotas, nos termos constantes
dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Joaquim Domingos de Oliveira Fonse-
ca, Unipessoal, L.da

ARTIGO 2.º

1 — A sociedade tem a sua sede no Bairro Cabeço da Forca, fre-
guesia e concelho de Miranda do Douro.

2 — Por simples deliberação da gerência, a sociedade poderá deslo-
car a sua sede dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

3 — A gerência poderá criar sucursais, agências ou outras formas
locais de representação onde e quando o julgar conveniente.

ARTIGO 3.º

O objecto da sociedade consiste no comércio a retalho de produtos
farmacêuticos (farmácias).

ARTIGO 4.º

O capital social é composto por uma só quota, pertencente ao seu
único sócio, Joaquim Domingos de Oliveira Fonseca, sendo o mesmo
realizado em espécie no valor de 46 451 euros e 93 cêntimos e em
entrada em dinheiro no valor de 3548 euros e 7 cêntimos, com a
transferência do estabelecimento Farmácia de Miranda, sito na Rua
da Rainha D. Catarina, 9-E, freguesia e concelho de Miranda do Douro,
e com o alvará n.º 4485, emitido pelo INFARMED, com todo o ac-
tivo e passivo e todos os demais direitos e pertenças no valor total
de 50 000 euros.

ARTIGO 5.º

1 — A administração e representação da sociedade, remunerada ou
não, conforme deliberação do sócio único, pertencem a um gerente,
sendo, por isso, suficiente a sua intervenção para obrigar a sociedade
em todos os seus actos e contratos.

2 — Fica desde já designado gerente o sócio, Joaquim Domingos de
Oliveira Fonseca.

3 — Incluem-se nos poderes de gerência a compra e venda de bens
móveis e imóveis.

ARTIGO 6.º

Por decisão do sócio, poder-lhe-ão ser exigidas prestações suple-
mentares de capital, por uma ou mais vezes, até ao montante global
de 25 000 euros.

ARTIGO 7.º

O sócio único fica autorizado a celebrar entre ele e a sociedade
negócios jurídicos que sirvam à prossecução do objecto social.

Mais declarou o outorgante:
Que não é sócio de qualquer outra sociedade unipessoal por quotas;
Que o valor dos referidos bens foi apurado nos termos do relatório

elaborado por um revisor oficial de contas sem interesses na socie-
dade, adiante referido.

Relatório nos termos do artigo 28.º
do Código das Sociedades Comerciais

Introdução:
1 — O presente relatório destina-se a dar cumprimento ao ar-

tigo 28.º do Código das Sociedades Comerciais, relativamente à en-
trega por Joaquim Domingos de Oliveira Fonseca de bens no valor de
46 451,93 euros para realização da quota por si subscrita no capital
da sociedade Joaquim Domingos de Oliveira Fonseca — Sociedade Uni-
pessoal, L.da, a constituir, com o valor nominal de 50 000 euros, sen-
do os restantes 3548,07 euros realizados em dinheiro.

2 — A entrada em espécie consiste na entrega dos bens que a se-
guir se descrevem:

1 sistema de vigilância Trialarmes — CCTV — 1140 euros;
1 sistema de alarmes — Protecção 24 H — MUDR16 —

2347,52 euros;
1 antena — sistema de alarmes — Singolo — M. Sintek —

922,09 euros;
1 tapete — sistema de alarmes Piex — M. Sintek — 397,92 euros;
1 aparelho de ar condicionado Samsung — SH24 Split — 1125 eu-

ros;
1 balança Dma — Max 21 — 1262,58;
1 balança Mettler — PB 1001.S — 595 euros;
1 computador modular — Cisco 1721 — 1018,50 euros;
1 computador APC — 487,50 euros;
1 máquina de venda de contraceptivos — Nova — 623,49 euros;
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1 frigorífico Kirch — Met 338 — 1057,83 euros;
1 máquina de diagnósticos — GCT — 1091508 — 131,87 euros;
2 estores Vertica — SL400 — 37,31 euros;
1 reclame luminoso — Zamora — 843,75 euros;
1 reclame luminoso — Zamora — RC-10 — 676,14 euros;
18 módulos de mobiliário Everest — 6453,91 euros;
1 expositor HC — 136,41 euros;
1 balcão de aço e vidro — Graciano Vieira — GV — 945 euros;
1 central telefónica — PT Central — RDIS Básic — 268,20 euros;
1 computador Epson — TM 210 — 218,01 euros;
1 computador Epson — TMJ 2100 — 151,20 euros;
1 viga com duas cadeiras — Mobimiranda — TVO1 — 104,43 eu-

ros;
4 cadeiras Mobimiranda — MS2 — 612,42 euros;
1 cofre electrónico Azeta — Grande — 271,25 euros;
1 veículo automóvel, Audi A6, com a matrícula 81-47-AS —

20 001 euros;
1 conjunto de obras de adaptação do estabelecimento — 2794 eu-

ros;
1 porta e vão em vidro temperado — Graciano Vieira — GV —

1829,60 euros.
3 — Os bens foram por mim avaliados em 46 451,93 euros, de

acordo com o critério de avaliação do justo valor.
4 — É da minha responsabilidade a razoabilidade da avaliação dos

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

Âmbito:
5 — O meu trabalho foi efectuado de acordo com as Normas Téc-

nicas e Directrizes de Revisão/Auditoria da Ordem dos Revisores Ofi-
ciais de Contas, designadamente a Directriz de Revisão/Auditoria
841 — Verificação das Entradas em Espécie para Realização de Capi-
tal das Sociedades, as quais exigem que o mesmo seja planeado e exe-
cutado com o objectivo de obter um grau de segurança aceitável sobre
se os valores das entradas atingem ou não o valor nominal das quotas
atribuídas ao sócio que efectuou tais entradas.

Para tanto, o referido trabalho incluiu:
a) A verificação da existência dos bens;
b) A verificação da titularidade dos referidos bens e da existência

de eventuais ónus ou encargos;
c) A adopção de critérios adequados na avaliação dos mesmos; e
d) A avaliação dos bens.
6 — Entendo que o trabalho efectuado proporciona uma base acei-

tável para a emissão da minha declaração.

Declaração:
7 — Com base no trabalho efectuado, declaro que os valores en-

contrados atingem o valor nominal da quota atribuída ao sócio que
efectua tal entrada.

Porto, 18 de Março de 2005. — Joaquim Manuel Pinto Ferreira,
revisor oficial de contas n.º 798.

9 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Alegria da
Igreja Firmino Lopes. 2007799340

DR. CLODOMIRO DE SÃO PEDRO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Miranda do Douro. Matrícula
n.º 235/050506; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/
050506.

Certifico que por Clodomiro Manuel Rodrigues de São Pedro, sol-
teiro, maior, foi constituída uma sociedade unipessoal por quotas, que
se vai reger nos termos dos artigos seguintes:

1.º

1 — A sociedade adoptará a firma Dr. Clodomiro de São Pedro,
Unipessoal, L.da, tem a sua sede na Rua do Coronel Beça, loja 1, fre-
guesia e concelho de Miranda do Douro.

2 — A gerência poderá deslocar a sede social dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe, bem como criar ou encerrar
filiais, sucursais, agências ou outras formas de representação social,
no território nacional ou no estrangeiro.

2.º

O objecto da sociedade consiste em actividades de medicina dentá-
ria e odontologia e outras actividades de saúde humana.

3.º

1 — O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
15 000 euros, representado por uma única quota de igual valor nomi-
nal, pertencente ao sócio único, Clodomiro Manuel Rodrigues de São
Pedro.

2 — Poderá o sócio único efectuar prestações suplementares de
capital até ao montante de 20 vezes o capital social.

4.º

1 — A administração da sociedade, bem como a sua representação,
ficam afectas ao sócio único, desde já nomeado gerente.

2 — Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contratos
é bastante a assinatura do sócio único.

3 — O sócio único, no âmbito das suas competências que exer-
ce, pode, designadamente, nomear gerentes e destituí-los quando
entender.

4 — Em ampliação dos poderes normais, a gerência poderá:
a) Comprar, vender e permutar quaisquer bens móveis e imóveis,

incluindo automóveis;
b) Tomar de trespasse ou de arrendamento quaisquer locais, bem

como alterar ou rescindir os respectivos contratos;
c) Celebrar contratos de locação financeira;
d) Contrair empréstimos ou outro tipo de financiamentos nos

mercados nacionais e internacionais e realizar operações de crédito
que sejam permitidas por lei, prestando as garantias exigidas pelas
entidades mutuantes.

5.º

O sócio único pode modificar esta sociedade em sociedade por
quotas plural, através de divisão e cessão da quota ou de aumento de
capital social por entrada de novo sócio, eliminando a expressão
unipessoal.

6.º

Nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 1 da artigo 270.º-F
do Código das Sociedades Comerciais, o sócio único fica desde já au-
torizado a celebrar negócios jurídicos com a sociedade, desde que os
mesmos sirvam a prossecução do objecto da sociedade.

9 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Alegria da
Igreja Firmino Lopes. 2007799332

HOTEL MIRAFRESNO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Miranda do Douro. Matrícula
n.º 236/050509; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/
050509.

Certifico que, por:
1.º Raul Duarte Ferreira, casado com Rosalina Augusta Preto Lo-

pes Ferreira sob o regime da comunhão geral;
2.º Rosalina Augusta Preto Lopes Ferreira, casada com Raul Duarte

Ferreira no regime da comunhão geral de bens;
3.º Duarte Augusto Lopes Ferreira, solteiro, maior; e
4.º Maria João Lopes Ferreira de Sousa, viúva,

foi constituída uma sociedade por quotas, que se vai reger nos termos
dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Hotel Mirafresno, L.da, tem a sua
sede na Rua do 1.º de Maio, 2, freguesia e concelho de Miranda do
Douro.

2 — Por deliberação da gerência, a sede poderá ser deslocada den-
tro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

3 — A gerência poderá criar sucursais, agências ou outras formas
locais de representação, onde e quando o julgar conveniente.

4 — A sociedade poderá adquirir livremente participações noutras
sociedades, mesmo que estas tenham objecto diverso do seu, e inte-
grar agrupamentos complementares de empresas, constituir associa-
ções em participação e consórcios.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste nas actividades de aluguer tempo-
rário de locais de alojamento, a título oneroso, com ou sem forneci-
mento de refeições, e de outros serviços acessórios.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 50 000 euros e corresponde à soma de quatro quotas, duas do valor
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nominal de 20 000 euros cada, pertencentes uma a cada um dos só-
cios Raul Duarte Ferreira e Rosalina Augusta Preto Lopes Ferreira, e
duas do valor nominal de 5000 euros cada, pertencentes uma a cada
um dos restantes sócios, Duarte Augusto Lopes Ferreira e Maria João
Lopes Ferreira de Sousa.

ARTIGO 4.º

1 — Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de
capital até ao montante de 50 000 euros.

2 — Poderão ser efectuados suprimentos à sociedade nas condi-
ções a estabelecer em assembleia geral.

ARTIGO 5.º

1 — A administração e representação da sociedade pertencem aos
gerentes que forem eleitos em assembleia geral.

2 — A gerência não será remunerada se tal for deliberado pelos
sócios.

3 — Ficam desde já nomeados gerentes todos os sócios.
4 — A sociedade obriga-se em todos os seus actos e contratos com

a intervenção de um gerente.
5 — Em ampliação dos seus poderes normais, a gerência poderá:
a) Comprar ou tomar de arrendamento quaisquer bens móveis e

imóveis;
b) Comprar ou vender viaturas automóveis;
c) Celebrar contratos de locação financeira;
d) Contrair empréstimos ou outro tipo de financiamentos nos

mercados nacionais e internacionais e realizar operações de crédito
que sejam permitidas por lei, prestando as garantias exigidas pelas
entidades mutuantes;

e) Confessar, desistir e transigir em juízo.
6 — A sociedade e a gerência poderão nomear mandatários ou

procuradores para a prática de determinados actos.
7 — A gerência não poderá obrigar a sociedade em letras de favor,

fianças, abonações, nem em quaisquer actos semelhantes estranhos
ao objecto social.

ARTIGO 6.º

1 — A transmissão de quotas ou de parte de quotas a não sócios
depende do consentimento prévio da sociedade, gozando então os
sócios não cedentes, nas concessões onerosas, do direito de preferên-
cia.

2 — O sócio que pretenda ceder a sua quota, ou parte dela, a ter-
ceiros, dará conhecimento à sociedade e aos demais sócios, por escri-
to, dos termos da pretendida cessão, identificando o cessionário, o
preço e as condições de pagamento da mesma, a fim de obter o con-
sentimento da sociedade para aquela cessão e de proporcionar o direi-
to de preferência estatuído no número anterior.

3 — Autorizada a cessão pela assembleia geral da sociedade, os
demais sócios têm, sob pena de caducidade, o prazo de 15 dias para
exercer o seu direito de preferência.

ARTIGO 7.º

1 — A sociedade pode amortizar qualquer quota nos seguintes ca-
sos:

a) Por falência, insolvência, morte ou interdição do sócio titular;
b) Se o respectivo titular a ceder em infracção ao disposto na cláu-

sula 6.ª;
c) Quando a quota for arrestada, arrolada, penhorada ou, em geral,

apreendida judicial ou administrativamente;
d) Se o seu titular, durante dois anos consecutivos, não compare-

cer ou não se fizer representar em nenhuma assembleia geral.
2 — A contrapartida da amortização, no caso previsto na alínea b) do

número anterior, será a resultante do valor nominal da quota amortizada.
3 — A quota amortizada figurará no balanço como tal e, poste-

riormente, por deliberação dos sócios, poderão, em sua substituição,
ser criadas uma ou várias quotas destinadas a ser alienadas a um ou
alguns sócios ou a terceiros.

9 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Alegria da
Igreja Firmino Lopes. 2007799367

CASTELO BRANCO
CASTELO BRANCO

CAMPO DA PÁTRIA — HOTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 2634/20050510; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 6/20050510.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que entre Rui Francisco da Silva Baptista, di-
vorciado, José Carlos Vilela Ventura, casado na comunhão de adquiri-
dos com Ana Filipa Pereira Reis Rolo, e António Lourenço Mendes
da Silva, divorciado, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se
rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Campo da Pátria — Hotelaria,
L.da, e tem a sua sede no Campo da Pátria, loja F, freguesia e conce-
lho de Castelo Branco.

2 — Por simples deliberação da gerência, pode a sede social ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem
como podem ser criadas sucursais, agências, delegações ou outras for-
mas de representação social no território nacional.

ARTIGO 2.º

1 — O objecto social consiste em actividades hoteleiras e simila-
res.

2 — A sociedade poderá adquirir participações, como sócia de res-
ponsabilidade limitada, em sociedades com objecto diferente do seu,
em sociedades reguladas por leis especiais e associar-se em agrupa-
mentos complementares de empresas.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5100 euros e encontra-se dividido em três quotas, cada uma do valor
nominal de 1700 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios, Rui
Francisco da Silva Baptista, José Carlos Vilela Ventura e António
Lourenço Mendes da Silva.

2 — Por deliberação unânime de todos, poderão ser exigidas aos
sócios prestações suplementares até ao montante global correspon-
dente ao décuplo do capital social.

ARTIGO 4.º

1 — A cessão, total ou parcial, de quotas é livre apenas entre os
sócios.

2 — A cessão de quotas a não sócios depende sempre do consen-
timento prévio da sociedade, à qual é reservado o direito de preferên-
cia, em primeiro lugar, e aos sócios não cedentes, em segundo, no
caso de cessão a título oneroso.

ARTIGO 5.º

1 — A administração e representação da sociedade, remunerada ou
não, conforme for deliberado em assembleia geral, ficam afectas ao
gerente ou gerentes que vierem a ser designados em assembleia geral.

2 — Para obrigar a sociedade é necessária a intervenção de dois
gerentes.

3 — Ficam desde já designados gerentes os sócios Rui Francisco da
Silva Baptista e António Lourenço Mendes da Silva.

ARTIGO 6.º

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

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Interdição de qualquer sócio;
c) Se a quota for arrestada, arrolada ou penhorada, ou incluída em

massa falida ou insolvente;
d) Quando, em partilha por divórcio ou por separação judicial de

bens, a quota não for adjudicada ao sócio titular;
e) Cessão de quota a não sócio sem prévio consentimento da so-

ciedade;
f) Quando o sócio deixar de comparecer ou de se fazer representar

nas assembleias gerais por mais de três anos consecutivos.
2 — Salvo disposição legal imperativa em sentido diverso, a con-

trapartida da amortização será o valor que para a quota resultar do
último balanço aprovado e será paga pela forma aprovada na assem-
bleia que deliberar a amortização.

3 — A quota amortizada figurará como tal no balanço, podendo,
porém, os sócios deliberar que em vez da quota amortizada sejam
criadas uma ou mais quotas destinadas a serem alienadas a um ou mais
sócios ou a terceiro.

ARTIGO 7.º

Aos lucros anualmente apurados, depois de deduzida a percentagem
para a reserva legal, será dado o destino que vier a ser deliberado em
assembleia geral.
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ARTIGO 8.º

Por deliberação dos sócios, poderão ser derrogadas as normas le-
gais dispositivas.

Conferida, está conforme.

13 de Maio de 2005. — A Escriturária Superior, Isabel da Trinda-
de Santos Pires. 2005435783

RENDIARTE — RENDAS E ARTES DECORATIVAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 1892/20000208; identificação de pessoa colectiva
n.º 504865382; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 9/
20050429.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que, com referência à sociedade em epígrafe,
foi efectuado o registo de dissolução e encerramento da liquidação.

Aprovadas as contas em 5 de Abril de 2005.

Conferida, está conforme.

13 de Maio de 2005. — A Escriturária Superior, Isabel da Trinda-
de Santos Pires. 2005435651

RODOENERGIA — COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 2363/20030402; identificação de pessoa colectiva
n.º 506505510; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 2 e inscrição n.º 3;
números e data das apresentações: 5 e 6/20050503.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que, com referência à sociedade em epígrafe,
foram efectuados os seguintes actos de registo:

1.º Cessação de funções da gerente Maria Hortense Nunes Martins,
em 16 de Março de 2005, por renúncia.

2.º Designação de gerente, por deliberação de 15 de Abril de 2005,
de Cláudia Marisa dos Santos Correia, casada.

Conferida, está conforme.

13 de Maio de 2005. — A Escriturária Superior, Isabel da Trinda-
de Santos Pires. 2005435694

RESOLVIDO — MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 2267/20020524; identificação de pessoa colectiva
n.º 506139034; data do depósito: 20041123, Pc. 1.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que, com referência à sociedade em epígrafe,
foram depositados na pasta própria da respectiva sociedade os do-
cumentos de prestação de contas relativas ao exercício do ano de 2003.

13 de Maio de 2005. — A Escriturária Superior, Isabel da Trinda-
de Santos Pires. 2005493791

GUILUR — SOCIEDADE DE LIMPEZA
E MANUTENÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 953/891025; identificação de pessoa colectiva n.º 502235683;
data do depósito: 20041123, Pc. 4.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que, com referência à sociedade em epígrafe,
foram depositados na pasta própria da respectiva sociedade os do-
cumentos de prestação de contas relativas ao exercício do ano de 2003.

13 de Maio de 2005. — A Escriturária Superior, Isabel da Trinda-
de Santos Pires. 2005493775

J. COSTA BELO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 2307/20021011; identificação de pessoa colectiva
n.º 506350991; data do depósito: 20041123, Pc. 3.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que, com referência à sociedade em epígrafe,
foram depositados na pasta própria da respectiva sociedade os do-
cumentos de prestação de contas relativas ao exercício do ano de
2003.

13 de Maio de 2005. — A Escriturária Superior, Isabel da Trinda-
de Santos Pires. 2005493813

RODRISIL — LANIFÍCIOS E CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 793/710921; identificação de pessoa colectiva n.º 501807802;
data do depósito: 20041123, Pc. 2.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que, com referência à sociedade em epígrafe,
foram depositados na pasta própria da respectiva sociedade os do-
cumentos de prestação de contas relativas ao exercício do ano de
2003.

13 de Maio de 2005. — A Escriturária Superior, Isabel da Trinda-
de Santos Pires. 2005493805

AUTAB — SOCIEDADE AGRO PECUÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 1495/960117; identificação de pessoa colectiva n.º 503558710;
data do depósito: 20041130, Pcs. 3 e 4.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que, com referência à sociedade em epígrafe,
foram depositados na pasta própria da respectiva sociedade os do-
cumentos de prestação de contas relativas aos exercícios dos anos de
2002 e 2003.

13 de Maio de 2005. — A Escriturária Superior, Isabel da Trinda-
de Santos Pires. 2005493767

JOSÉ ALBERTO MARTINS — SOCIEDADE
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 2027/20010321; identificação de pessoa colectiva
n.º 505363747; data do depósito: 20041130, Pc. 2.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que, com referência à sociedade em epígrafe,
foram depositados na pasta própria da respectiva sociedade os do-
cumentos de prestação de contas relativas ao exercício do ano de
2003.

13 de Maio de 2005. — A Escriturária Superior, Isabel da Trinda-
de Santos Pires. 2005493759

CARITA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 786/870313; identificação de pessoa colectiva n.º 501799109;
data do depósito: 20041130, Pc. 1.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que, com referência à sociedade em epígrafe,
foram depositados na pasta própria da respectiva sociedade os do-
cumentos de prestação de contas relativas ao exercício do ano de
2003.

13 de Maio de 2005. — A Escriturária Superior, Isabel da Trinda-
de Santos Pires. 2005493783

COVILHÃ

MOD PLAD — DECORAÇÕES DE INTERIORES,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Covilhã. Matrícula n.º 3087/
20050411; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
20050411.
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Certifico que por Pedro Miguel Martins Fernandes, solteiro, maior,
foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte
contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Mod Plad — Decorações de Inte-
riores, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Avenida da ANIL, 5,
freguesia da Covilhã (Santa Maria), concelho da Covilhã.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na decoração e acabamentos de
interiores, actividades de revestimento de pavimentos e paredes e
outras actividades de acabamentos para a construção civil e comércio
por grosso e a retalho de materiais inerentes à actividade.

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 sócio único, Pedro Miguel Martins Fernandes.

ARTIGO 4.º

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

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

ARTIGO 5.º

1 — A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado, ficará a cargo dele sócio, Pedro Miguel Martins Fer-
nandes, desde já nomeado gerente, ou a cargo de outras pessoas estra-
nhas à sociedade que venham a ser por ele sócio designadas.

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

Disposição transitória

A sociedade poderá iniciar imediatamente a sua actividade, ficando
desde já a gerência autorizada a adquirir quaisquer equipamentos e
veículos automóveis, incluindo por contratos leasing, renting e ALD,
e tomar de arrendamento imóveis necessários à prossecução dos fins
sociais, mesmo antes do seu registo definitivo, e a levantar o capital
social depositado, a fim de custear as despesas de constituição, registo
de sociedade, a aquisição de equipamento e instalação da sede social,
despesas estas que a sociedade assume logo que definitivamente ma-
triculada.

Conferida, está conforme.

15 de Abril de 2005. — A Escriturária Superior, Maria da Luz
Fazendeiro Batista. 2008284484

OLEIROS

JOÃO AFONSO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oleiros. Matrícula n.º 7; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 500487367; inscrição n.º 17; nú-
mero e data da apresentação: 1/050504.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi inscrita a
nomeação de gerente.

Nomeado em 8 de Fevereiro de 2005.

O sócio Marcolino da Cruz Afonso.

Conferida, está conforme.

10 de Maio de 2005. — O Ajudante, Alfredo de Jesus Martins.
2001747381

COIMBRA
LOUSÃ

PARQUE EÓLICO DE TREVIM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lousã. Matrícula n.º 901/
020627; identificação de pessoa colectiva n.º 506012875; presta-
ção de contas n.º 1; data: 18032005.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas da sociedade em epígrafe refe-
rentes ao ano de 2004.

11 de Maio de 2005. — A Primeira-Ajudante, Filomena Maria
Ramalheiro Martins Serra. 2011394104

MIRA

COSTA & CLÁUDIA — MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

(anteriormente COSTA & BOLHÃO — MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA)

Conservatória do Registo Comercial de Mira. Matrícula n.º 354/
011210; identificação de pessoa colectiva n.º 504841327; inscri-
ção n.º 9; número e data da apresentação: 3/050506.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe, que foi registada a
alteração parcial do pacto relativamente ao artigo 1.º do respectivo
contrato, que ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

Firma

A sociedade adopta a firma Costa & Cláudia — Mediação Imobi-
liária, L.da

O texto completo do contrato alterado ficou depositado na res-
pectiva pasta.

Conferida, está conforme.

13 de Maio de 2005. — A Conservadora, Zulmira Maria Neves da
Silva. 2002979545

SENEBEL — IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO
ACESSÓRIOS DE MODA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mira. Matrícula n.º 444/
040615; identificação de pessoa colectiva n.º 507028104; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 3/050510.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe, que foi registada a
sua dissolução e encerramento da liquidação, tendo as contas sido
aprovadas em 6 de Maio de 2005.

Conferida, está conforme.

13 de Maio de 2005. — A Conservadora, Zulmira Maria Neves da
Silva. 2002979561

FLOR DE MIRA — PADARIA E PASTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mira. Matrícula n.º 117/
910108; identificação de pessoa colectiva n.º 502477610; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 19 e inscrição n.º 225; números e data
das apresentações: Of. 2 e 4 e 6/050504.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe, que:
Pelo averbamento n.º 1 à inscrição n.º 19 foi registada a cessação

de funções da gerente Durbalina Augusta Neves dos Santos Pascoal,
por renúncia, em 6 de Abril de 2005.
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Pela inscrição n.º 25 foi registada a nomeação de gerentes dos só-
cios António Domingos e João de Almeida Mestre, em 6 de Abril de
2005.

Conferida, está conforme.

13 de Maio de 2005. — A Conservadora, Zulmira Maria Neves da
Silva. 2002979553

MONTEMOR-O-VELHO

ROLIM & ROLIM — COMBUSTÍVEIS
E LUBRIFICANTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Montemor-o-Velho. Matrí-
cula n.º 332/020497; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 7/020497.

Contrato de sociedade

No dia 10 de Maio de 1996, no Cartório Notarial de Montemor-o-
-Velho, perante mim, licenciada Isilda Maria Gonçalves Duarte da Silva
Barbas, sua notária, compareceram como outorgantes Fernando Mon-
teiro Rolim e mulher, Maria Teresa Aniceto Rolim, casados segundo
o regime de comunhão de adquiridos, naturais, ele da freguesia de Santo
Varão, deste concelho, e ela da freguesia da Sé Nova, concelho de
Coimbra, residentes habitualmente na Rua de Calouste Gulbenkian, 2-
-G, 2.º, direito, no Barreiro, contribuintes fiscais n.os 117622648 e
145099342.

E por eles foi dito que celebram entre si um contrato de sociedade
comercial por quotas, nos termos constantes dos artigos seguintes:

1.º

1 — A sociedade adopta a firma Rolim & Rolim — Combustíveis
e Lubrificantes, L.da, e tem a sua sede na Estrada Nacional n.º 341,
16, no lugar de Formoselha, freguesia de Santo Varão, concelho de
Montemor-o-Velho.

2 — A gerência pode deslocar a sede da sociedade dentro do mes-
mo concelho ou para concelho limítrofe e criar sucursais, agências,
delegações ou outras formas locais de representação, no território
nacional ou no estrangeiro.

2.º

A sociedade tem como objecto a exploração do posto de abasteci-
mento de combustíveis e lubrificantes.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
1 000 000$ e corresponde à soma de duas quotas iguais de 500 000$,
pertencentes uma a cada um dos sócios, Fernando Monteiro Rolim e
Maria Teresa Aniceto Rolim.

§ 1.º Os sócios podem fazer suprimentos à sociedade nos termos
que forem estabelecidos em assembleia geral.

4.º

A cessão, total ou parcial, de quotas entre os sócios e livremente
permitida. A cessão a estranhos depende do consentimento da socie-
dade, à qual fica conferido o direito de preferência.

5.º

1 — A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, e a sua representação em juízo ou fora
dele, activa e passivamente, pertencem a ambos os sócios, desde já
designados gerentes.

2 — A sociedade fica vinculada com a assinatura de um dos geren-
tes.

3 — É proibido aos gerentes obrigar a sociedade em fianças, letras
de favor, avales ou quaisquer outros actos, contratos ou documentos
estranhos aos negócios sociais.

6.º

Quando a lei não exigir outras formalidades e prazos, as assem-
bleias gerais serão convocadas por meio de cartas registadas, dirigidas
aos sócios com a antecedência mínima de 15 dias.

Disposições transitórias

7.º

Nos termos da aliena b) do n.º 4 do artigo 202.º do Código das
Sociedades Comerciais, fica desde já autorizada a gerência a efectuar
levantamentos da conta aberta em nome da sociedade na agência do
Banco Internacional do Funchal, no Fogueteiro, com o fim de cus-
tear as despesas com a constituição e registo da sociedade, bem como
a aquisição de materiais e bens necessários ao início da sua actividade.

Assim o outorgaram.

Adverti os outorgantes de que devem requerer o registo deste acto
no prazo de três meses a contar de hoje.

Exibiram:
a) Certificado passado pelo Registo Nacional de Pessoas Colecti-

vas, em 9 de Fevereiro findo, comprovativo da admissibilidade da fir-
ma adoptada pela sociedade; e

b) Duplicado da guia de depósito da totalidade do capital social,
efectuado ontem na agência do BANIF — Banco Internacional do
Funchal, S. A., no Fogueteiro.

Esta escritura foi lida aos outorgantes e feita a explicação do seu
conteúdo, em voz alta, na presença simultânea de ambos.

Verifiquei a identidade dos outorgantes pela exibição dos bilhetes
de identidade n.os 4249816, emitido em 21 de Janeiro de 1993, e
2640064, emitido em 3 de Maio de 1994, ambos passados pelo Cen-
tro de Identificação Civil e Criminal de Lisboa.

Conferida, está conforme.

16 de Abril de 1997. — O Conservador, (Assinatura ilegível.).
3000176412

OLIVEIRA DO HOSPITAL

CARVALHO & DAMIÃO — COMÉRCIO
DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Hospital. Matrí-
cula n.º 1068/040608; identificação de pessoa colectiva
n.º 507017803; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3;
números e data das apresentações: 1 e 2/050318.

Certifico que foi extraído do averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 o
texto seguinte:

Facto: cessação de funções de gerente do sócio António José Amaral
Aleluia de Carvalho, por renúncia, em 11 de Março de 2005.

E que pela inscrição n.º 3 foi registada a alteração parcial do con-
trato quanto aos artigos 3.º e 4.º e aditados os artigos 7.º e 8.º, os
quais têm a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
50 000 euros e corresponde à soma de duas quotas, sendo uma no valor
nominal de 40 000 euros, pertencente ao sócio Joaquim Manuel
Damião Alves, e outra no valor nominal de 10 000 euros, pertencen-
te ao sócio António José Amaral Aleluia de Carvalho.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado, ficará a cargo do sócio Joaquim Manuel Damião Alves
ou de quem vier a ser designado em assembleia geral.

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

ARTIGO 7.º

1 — Na cessão de quotas a estranhos, ainda que familiares de qual-
quer sócio, a sociedade, em primeiro lugar, e os sócios, em segundo,
gozam de direito de preferência, exercendo-se este direito pelo valor
resultante de balanço especialmente elaborado para o efeito por en-
tidade da confiança do cedente e cessionário.

2 — Havendo mais do que um sócio interessado em exercer o di-
reito de preferência, será a quota cedenda dividida e adjudicada na
proporção das quotas de cada um dos preferentes.

ARTIGO 8.º

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

a) Em caso de acordo com o seu titular;
b) Em caso de óbito do seu titular;
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c) Quando sobre a quota tenha recaído penhora, arresto, apreensão
ou qualquer outra providência cautelar e ainda quando, por qualquer
motivo, deva proceder-se à sua arrematação, adjudicação ou venda
em processo administrativo, judicial ou fiscal;

d) Quando a quota for dada em garantia ou caução de alguma obri-
gação sem o prévio e expresso consentimento da assembleia geral;

e) Quando o titular da quota prejudicar dolosamente ou desacredi-
tar, de forma notória, a sociedade.

2 — Nos casos previstos nas alíneas anteriores, a quota será amor-
tizada pelo valor do último balanço aprovado.

Encontra-se depositado na respectiva pasta o texto do pacto actua-
lizado.

Está conforme o original.

7 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Teresa de Nazaré da
Costa Póvoas Aguiar Dias. 2008720357

SOURE

CELFA — SOCIEDADE INDUSTRIAL
DE TRANSFORMAÇÃO DE GESSOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Soure. Matrícula n.º 478/
000229; identificação de pessoa colectiva n.º 503496081; data do
depósito: 20050504.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos referentes à prestação de contas relativas ao exer-
cício do ano de 2004.

Conferida, está conforme.

6 de Maio de 2005. — O Segundo-Ajudante, Vítor Manuel Pereira
da Costa do Espírito Santo. 2004334010

ÉVORA
ÉVORA

SOALENTEJO — PROMOÇÃO DE PRODUTOS
AGRÍCOLAS, L.DA

Sede: Mercado Abastecedor da Região de Évora,
Horta das Figueiras, Évora

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 2371/
990707; identificação de pessoa colectiva n.º 504720252.

Certifico, com relação à sociedade em epígrafe, que ficou deposita-
da na pasta respectiva a acta que contém a prestação de contas refe-
rentes ao ano de 2004.

27 de Abril de 2005. — A Primeira-Ajudante, Fernanda da Con-
ceição Pinto. 2009299450

IRMÃOS LOPES — SOCIEDADE AGRÍCOLA, S. A.
Sede: Rua de D. Isabel, 16, 7000 Évora

Capital social: 50 000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 3334/
20050422; inscrição n.º 1, número e data da apresentação: 12/
20040422.

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

CAPÍTULO I

Firma, duração, sede e objecto

ARTIGO 1.º

Firma

A sociedade, constituída sob a forma de sociedade anónima, adopta
a firma Irmãos Lopes — Sociedade Agrícola, S. A.

ARTIGO 2.º

Sede

1 — A Sociedade tem a sua sede em Évora, na Rua de D. Isabel,
16, na freguesia da Sé, concelho de Évora.

2 — A administração poderá deslocar a sede social para qualquer
outro local dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
bem como criar, transferir ou encerrar sucursais, agências, delegações
ou quaisquer outras formas de representação da sociedade em territó-
rio nacional ou estrangeiro, onde e quando entender conveniente.

ARTIGO 3.º

Objecto

A Sociedade tem por objecto a produção, transformação e comer-
cialização de produtos agrícolas, pecuários, florestais e afins. Admi-
nistração, gestão e consultadoria de gestão de explorações agrícolas,
pecuárias, florestais e afins. Administração, gestão e consultadoria de
gestão de bens imóveis. Compra para revenda de bens imóveis.

CAPÍTULO II

Capital social e acções

ARTIGO 4.º

Capital social

1 — O capital social da Sociedade é de 50 000 euros, que se encon-
tra totalmente subscrito e realizado em dinheiro, e é representado
por 50 000 acções com valor nominal de 1 euro cada uma.

2 — As acções são ao portador e poderão ser representadas por
títulos de 1, 5, 10, 50, 100, 500 e 1000 acções.

3 — Os títulos, definitivos ou provisórios, representativos das ac-
ções serão assinados por um administrador ou por um administrador
e um mandatário com poderes para o acto, podendo as assinaturas
do(s) administrador(es) ser apostas por chancela, por eles autorizada.

4 — As acções poderão revestir a forma meramente escritural.

ARTIGO 5.º

Aumento de capital social

A administração fica autorizada, após parecer favorável do órgão
de fiscalização, a proceder ao aumento do capital social, por uma ou
mais vezes, até ao limite de 1 000 000 de euros, a realizar por entra-
das em dinheiro ou em bens, nos termos e condições que forem deli-
berados.

ARTIGO 6.º

Prestações acessórias

Podem os accionistas efectuar prestações acessórias à Sociedade nos
termos e condições que vierem a ser contratados com esta.

ARTIGO 7.º

Preferência na subscrição e venda

1 — Nos aumentos de capital social da Sociedade, realizados por
entradas em dinheiro, os accionistas terão direito de preferência, a
exercer proporcionalmente às acções detidas, na subscrição de novas
acções, relativamente a quem não for accionista, salvo diferente de-
liberação da assembleia geral, nos termos do artigo 460.º do Código
das Sociedades Comerciais.

2 — Na venda de acções por qualquer um dos sócios os restantes
accionistas terão direito de preferência.

Em caso de nenhum dos accionistas exercer esse direito a Socie-
dade terá direito de preferência.

Em caso dos direitos de preferência acima estabelecidos não serem
exercidos poderão as acções ser vendidas livremente.

CAPÍTULO III

Órgãos sociais

ARTIGO 8.º

Composição

São órgãos da Sociedade a assembleia geral, o conselho de adminis-
tração, o fiscal único ou conselho fiscal e o conselho de remunerações.
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SECÇÃO I

Assembleia geral

ARTIGO 9.º

Composição da assembleia geral

1 — A assembleia geral é constituída por todos os accionistas com
direito de voto e que, com a antecedência mínima de 10 dias sobre a
data da respectiva reunião, possuam 100 ou mais acções registadas ou
depositadas em seu nome.

2 — A cada grupo de 100 acções corresponde 1 voto. Os accionis-
tas possuidores de um número de acções inferior a 100 poderão agru-
par-se de forma a completar esse número, fazendo-se então repre-
sentar por qualquer um dos agrupados.

ARTIGO 10.º

Mesa da assembleia geral

1 — A mesa da assembleia geral é constituída por um presidente e
um secretário, eleitos em assembleia geral, de entre os accionistas ou
não, por um período de quatro anos e que poderão ser reeleitos.

2 — Compete ao presidente da assembleia geral convocar e dirigir
as reuniões da assembleia geral, bem como exercer as demais funções
que lhe são conferidas por lei e pelo presente contrato.

ARTIGO 11.º

Convocação da assembleia geral

As convocatórias para a reunião da assembleia geral devem ser feitas
com a antecedência mínima de 30 dias, mediante publicação de anún-
cios nos termos da lei. Na primeira convocatória, pode desde logo ser
marcada uma segunda data para reunir no caso da assembleia geral
não poder funcionar na primeira data marcada.

ARTIGO 12.º

Deliberações na assembleia geral

1 — A assembleia geral só poderá funcionar em primeira convoca-
ção desde que estejam presentes ou representados accionistas cujas as
acções correspondam a mais de metade do capital social.

Em segunda convocação a assembleia pode funcionar e validamente
deliberar seja qual for o número de accionistas presentes ou represen-
tados e o quantitativo do capital a que as respectivas acções corres-
pondam.

2 — Sem prejuízo do disposto no artigo 386.º, n.º 2, do Código das
Sociedade Comercias, e do disposto no artigo seguinte dos presentes
estatutos, as deliberações da assembleia geral serão tomadas por maioria
simples dos votos emitidos em cada reunião, não se contando as abs-
tenções, salvo quando a lei exigir maioria qualificada.

ARTIGO 13.º

Deliberações com regra especial

1 — Os estatutos da Sociedade apenas podem ser alterados pela
unanimidade dos votos representativos da totalidade do capital, quer
em primeira convocatória quer em segunda convocatória, sem prejuí-
zo do disposto no n.º 2 do presente artigo.

2 — A alteração por circunstâncias excepcionais da regra de remu-
nerações, definida no infra artigo 19.º, terá de ser aprovado por 65 %
dos votos representativos da totalidade do capital.

3 — Para a aquisição de bens imóveis para a Sociedade é necessá-
rio uma maioria de 65 % dos votos representativos do capital, quer
em primeira convocatória quer em segunda convocatória.

§ Para efeitos do número acima, considera-se aquisição de bens
imóveis toda a aquisição que tenha como finalidade principal obter
para a Sociedade bens imóveis, independentemente da aquisição ser
directa ou indirecta.

4 — Para a venda de bens imóveis é necessário a unanimidade dos
votos representativos da totalidade do capital, quer em primeira con-
vocatória quer em segunda convocatória.

SECÇÃO II

Da administração

ARTIGO 14.º

Composição

1 — A administração da Sociedade será exercida por um conselho
de administração composto por três, cinco ou sete membros, que

deverão ser accionistas, eleitos pela assembleia geral por um período
de quatro anos, sendo permitida a sua reeleição por sucessivos
quadriénios, sem qualquer limitação.

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

3 — Na falta ou impedimento definitivo de qualquer administra-
dor, os demais procederão à cooptação de um substituto. O mandato
do novo administrador terminará no fim do período para o qual o
administrador substituído tenha sido eleito.

ARTIGO 15.º

Competência

1 — Cabe ao conselho de administração os mais amplos poderes
de administração da Sociedade, designadamente poderes para:

a) Efectuar todas as operações relativas ao desenvolvimento do
objecto da Sociedade;

b) Confessar, desistir ou transigir em quaisquer acções judiciais, bem
como comprometer-se em arbitragens;

c) Contratar pessoal e estabelecer as respectivas remunerações;
d) Tomar a iniciativa de eventuais alterações de estatutos e au-

mentos de capital, apresentando à assembleia geral as corresponden-
tes propostas;

e) Comprar, onerar e vender quaisquer bens móveis;
f) Ajustar e contrair financiamentos ou empréstimos e realizar

outras e quaisquer operações de crédito, nos termos que forem le-
galmente autorizados, em quaisquer instituições ou mercados, bem
como prestar ou receber as cauções ou garantias consideradas ne-
cessárias;

g) Elaborar as contas anuais e propor a afectação dos resultados;
h) Desempenhar as demais funções previstas na lei e neste contra-

to de sociedade;
i) Constituir procuradores ou mandatários da sociedade, fixando com

toda a precisão os actos e categorias de actos que estes podem prati-
car e a duração do mandato.

2 — A compra ou venda de bens imóveis é competência exclusiva
da assembleia geral, deliberando sobre as mesmas nos termos defini-
dos no supra artigo 13.º

ARTIGO 16.º

Forma de obrigar a Sociedade

1 — Compete ao conselho de administração representar plenamen-
te a Sociedade em juízo e fora dele.

2 — A Sociedade fica obrigada:
a) Pela assinatura de dois membros do conselho de administração

ou de um deles e de um mandatário, dentro dos poderes atribuídos a
este por procuração;

b) Pela assinatura de um só administrador, quando para um fim
específico tal poder lhe tenha sido conferido em acta do conselho de
administração;

c) Pela assinatura de um mandatário, dentro dos limites do res-
pectivo mandato, de acordo com o que constar da respectiva pro-
curação.

SECÇÃO III

Fiscal único ou conselho fiscal

ARTIGO 17.º

Composição

1 — A fiscalização da Sociedade compete a um fiscal único, ou a
um conselho fiscal composto por três membros efectivos e um su-
plente, accionistas ou não, eleitos pela assembleia geral por quatro
anos e reelegíveis por sucessivos quadriénios, sem qualquer limitação.

2 — De entre os membros eleitos para o conselho fiscal, a assem-
bleia geral designará o seu presidente.

SECÇÃO IV

Conselho de remunerações

ARTIGO 18.º

Composição

1 — O conselho de remunerações é composto por dois membros,
que deverão ser accionistas da Sociedade, eleitos pela assembleia geral
por um período de quatro anos, sendo permitida a sua reeleição por
sucessivos quadriénios, sem qualquer limitação.
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2 — Os membros do conselho de remunerações não poderão ser
membros, simultaneamente, do conselho de administração.

3 — Na falta ou impedimento definitivo de qualquer administra-
dor, os demais procederão à cooptação de um substituto. O mandato
do novo administrador terminará no fim do período para o qual o
administrador substituído tenha sido eleito.

ARTIGO 19.º

Competência

1 — Compete ao conselho de remunerações definir anualmente a
remuneração a atribuir a cada um dos membros do conselho de admi-
nistração.

2 — A remuneração estipulada para cada ano não poderá ser infe-
rior a 80 % nem superior em 100 % da remuneração atribuída no ano
anterior.

3 — Caso, devido a alteração das circunstâncias ou à situação da
Sociedade, o conselho de remunerações entenda necessário não cum-
prir o estipulado no supra n.º 2, deverá:

a) Efectuar parecer fundamentado que justifique a opção defendida;
b) Ouvir o conselho de administração por escrito;
c) Ouvir o órgão de fiscalização por escrito;
d) Requerer a convocação de uma assembleia geral extraordinária,

tendo como ponto único da ordem de trabalhos a alteração extraor-
dinária das remunerações.

§ O conselho de remunerações tem competência para requer a
convocação de uma assembleia geral extraordinária com o fim acima
definido, devendo a mesma ocorrer no prazo máximo de 45 dias após
requerida por escrito.

4 — A alteração proposta só será aprovada por maioria de 65 %
dos votos correspondentes à totalidade do capital, nos termos supra
artigo 13.º

CAPÍTULO IV

Aplicação de resultados

ARTIGO 20.º

Atribuição de lucros

Os lucros líquidos da Sociedade, apurados em cada exercício, depois
de deduzidas ou reforçadas as provisões e reservas impostas por lei,
terão a aplicação para reservas e dividendos que a assembleia geral
deliberar.

CAPÍTULO V

Dissolução e liquidação

ARTIGO 21.º

Dissolução e liquidação

Dissolvida a Sociedade, proceder-se-á extrajudicialmente à respec-
tiva liquidação e, salvo deliberação em contrário, serão liquidatários
os membros da administração em exercício.

CAPÍTULO VI

Disposições finais e transitórias

ARTIGO 22.º

Em caso e morte de qualquer um dos accionistas, a Sociedade rea-
liza amortização das acções detidas à data do falecimento, nos ter-
mos do disposto no artigo 346.º do Código das Sociedade Comerciais.

ARTIGO 23.º

A administração fica desde já, independentemente do registo de
constituição da Sociedade, autorizada a adquirir os bens imóveis, móveis
e equipamentos necessários à actividade da sociedade, bem como efec-
tuar os levantamentos da conta aberta em nome da sociedade, corres-
pondentes ao pagamento de tais aquisições, bem como ao pagamento
das despesas de primeiro estabelecimento e as decorrentes da consti-
tuição da sociedade.

ARTIGO 24.º

Sem prejuízo do disposto no supra artigo 13.º, e durante o primei-
ro ano de existência da presente Sociedade, contado da data do regis-
to na conservatória do registo comercial respectiva, a alteração de
estatutos da presente Sociedade será efectuado em assembleia geral
com a aprovação de 65 % da totalidade do capital.

ARTIGO 25.º

Ficam desde já nomeados, com dispensa da caução, para servirem
até ao final do exercício do ano de 2008, as seguintes pessoas para os
cargos adiante mencionados:

Mesa da assembleia geral: presidente, Maria Antónia Lopes Aleixo
Fernandes, casada, com residência na Rua de D. Isabel, 16, freguesia
da Sé, concelho de Évora; secretária, Maria da Conceição Lopes Aleixo
Fernandes, solteira, com residência na Rua da Quinta, 22, freguesia da
Sé, concelho de Évora.

Conselho de administração: presidente, Joaquim Lopes Fernandes,
casado, com residência na Rua de D. Isabel, 16, freguesia da Sé, con-
celho de Évora; secretário, Joaquim Lopes Aleixo Fernandes, divor-
ciado, com residência na Rua de Paula Vicente, 2, no Bairro da Ma-
lagueira, concelho de Évora; tesoureiro, Miguel Lopes Aleixo
Fernandes, casado, com residência na Rua do Dr. Aníbal Queiroga, 8,
no Bairro do Granito, concelho de Évora.

Fiscal único: Ascenção, Gomes, Cruz & Associado, Sociedade de
Revisores Oficiais de Contas, contribuinte n.º 501308970, inscrita na
lista de revisores oficiais de contas com o n.º 13, com sede na Rua de
João Pereira Rosa, lote 17, Areias, Estoril, e escritório na Rua do Dr.
Faria de Vasconcelos, 5, 1.º, direito, em Lisboa, representada pelo
Dr. Patrício Viriato da Cruz, casado, contribuinte n.º 145635562,
inscrito na lista de revisores oficiais de contas com o n.º 162, resi-
dente na Travessa da Espargueira, 5, Paço de Arcos; suplente, Dr.
Manuel Gerardo Ascenção, casado, contribuinte n.º 111680980, ins-
crito na lista de revisores oficiais de contas com o n.º 48, residente
na Rua de Aquiles Machado, 28, 15.º, frente, em Lisboa.

ARTIGO 26.º

1 — Não obstante o disposto no artigo 18.º, ficam nomeados vita-
liciamente para membros do conselho de remunerações:

Maria Antónia Lopes Aleixo Fernandes, casada, com residência na
Rua de D. Isabel, 16, freguesia da Sé, concelho de Évora;

Joaquim Lopes Fernandes, casado, com residência na Rua de D.
Isabel, 16, freguesia da Sé, concelho de Évora.

2 — Em caso de impedimento, absoluto ou parcial, de qualquer dos
membros vitalícios ora designados para o conselho de remunerações,
será cooptado um novo membro que exercerá as suas funções nos
termos do supra n.º 2 artigo 18.º O mandato do novo membro — e
apenas deste — terminará no fim do período para o qual o conselho
de administração tenha sido eleito ou logo que cesse o impedimento
do membro com mandato vitalício.

§ O mandato vitalício tem voto de qualidade sobre os demais.
3 — As regras de competência estabelecidas no supra artigo 19.º

apenas serão aplicáveis ao conselho de remunerações após todos os
membros com mandato vitalício deixarem de exercer o cargo.

Está conforme o original.

29 de Abril de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Paula Torcato
da Silva Empadinhas. 2009299310

GESAMB — GESTÃO AMBIENTAL
E DE RESÍDUOS, E. I. M.

Sede: Aterro Intermunicipal, quilómetro 89,9,
Estrada Nacional n.º 380, Nossa Senhora da Tourega, Évora

Capital social: 500 000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 2/
20030725.

Certifico, com relação à sociedade em epígrafe, que ficou deposita-
da na pasta respectiva a acta que contém a prestação de contas refe-
rentes ao ano de 2003.

27 de Abril de 2005. — A Primeira-Ajudante, Fernanda da Con-
ceição Pinto. 2009299434

SOCIEDADE DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS
ROSA & FILHOS, L.DA

Sede: Rua de Florbela Espanca, 2, São Sebastião da Giesteira,
Évora

Capital social: 11 120 000$

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 2551/
20001204; identificação de pessoa colectiva n.º 505171600.
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Certifico, com relação à sociedade em epígrafe, que ficou deposita-
da na pasta respectiva a acta que contém a prestação de contas refe-
rentes ao ano de 2003.

27 de Abril de 2005. — A Primeira-Ajudante, Fernanda da Con-
ceição Pinto. 2009299442

AGRIPINHEIRO — ALUGUER DE MÁQUINAS, L.DA

Sede: Rua de Lídia Cutileiro, 24, rés-do-chão, direito, Évora

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 2188/
980216; identificação de pessoa colectiva n.º 504091034.

Certifico, com relação à sociedade em epígrafe, que ficou deposita-
da na pasta respectiva a acta que contém a prestação de contas refe-
rentes ao ano de 2004.

27 de Abril de 2005. — A Primeira-Ajudante, Fernanda da Con-
ceição Pinto. 2009299469

DECOR 2001 — DECORAÇÃO E ILUMINAÇÃO, L.DA

Sede: Rua de Cândido dos Reis, 12, 7000 Évora

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 1714/
940520; identificação de pessoa colectiva n.º 503195251.

Certifico, com relação à sociedade em epígrafe, que ficou deposita-
da na pasta respectiva a acta que contém a prestação de contas refe-
rentes aos anos de 2002 e 2003.

26 de Abril de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Paula Torcato
da Silva Empadinhas. 2009299280

SANAGRI — SERVIÇOS AÉREOS DE SANIDADE
AGRÍCOLA, L.DA

Sede: Largo de Alexandre Herculano, 5-A, Santo Antão,
7000 Évora

Capital social: 99 759,59 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 479/
710401; identificação de pessoa colectiva n.º 500239460.

Certifico, com relação à sociedade em epígrafe, que ficou deposita-
da na pasta respectiva a acta que contém a prestação de contas refe-
rentes ao ano de 2003.

19 de Abril de 2005. — A Primeira-Ajudante, Fernanda da Con-
ceição Pinto. 2009280342

DESPORTO DIANA — SOCIEDADE DE ARTIGOS
DESPORTIVOS, L.DA

Sede: Rua de Bernardo de Matos, 4, Santo Antão, 7000 Évora

Capital social: 19 951,92 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 1155/
890116; identificação de pessoa colectiva n.º 501735003.

Certifico, com relação à sociedade em epígrafe, que ficou deposita-
da na pasta respectiva a acta que contém a prestação de contas refe-
rentes ao ano de 2003.

19 de Abril de 2005. — A Primeira-Ajudante, Fernanda da Con-
ceição Pinto. 2009280350

ACQUALEM — COMÉRCIO DE SISTEMAS
DE PURIFICAÇÃO DE ÁGUAS, L.DA

Sede: Rua do Dr. César Batista, 4, esquerdo, Bairro do Granito,
Bacelo, 7000 Évora

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 3098/
20030926; identificação de pessoa colectiva n.º 506717593.

Certifico, com relação à sociedade em epígrafe, que ficou deposita-
da na pasta respectiva a acta que contém a prestação de contas refe-
rentes aos anos de 2003 e 2004.

19 de Abril de 2005. — A Primeira-Ajudante, Fernanda da Con-
ceição Pinto. 2009280377

TYCO ELECTRONICS — COMPONENTES
ELECTROMECÂNICOS, L.DA

Sede: Estrada de Almeirim, Horta das Figueiras, Évora

Capital social: 49 879,78 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 2566/
20010104; identificação de pessoa colectiva n.º 501486429.

Certifico, com relação à sociedade em epígrafe, que ficou deposita-
da na pasta respectiva a acta que contém a prestação de contas refe-
rentes ao ano de 2004.

19 de Abril de 2005. — A Primeira-Ajudante, Fernanda da Con-
ceição Pinto. 2009280385

EURO MILLENNIUM, ESTUDOS E PROJECTOS, L.DA

Sede: Avenida dos Arquitectos Torralvas, 100, 7000 Évora

Capital social: 9975,96 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 2305/
981217; identificação de pessoa colectiva n.º 504421069; inscri-
ção n.º 9; número e data da apresentação: 21/20050509.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
dissolução e encerramento da liquidação, tendo as contas sido apro-
vadas em 26 de Abril de 2005.

12 de Maio de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Paula Torcato
da Silva Empadinhas. 2009299396

ARQUEOSOPA — REFEIÇÕES LIGEIRAS,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua de Santiago, 23, Bairro do Bacelo Oeste, 7000 Évora

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 3119/
20031104; identificação de pessoa colectiva n.º 506631435; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3, números e data
das apresentações: Of. 7 e 8/20050509.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
alteração parcial do contrato quanto aos artigos 1.º, 3.º e 4.º e adita-
mento do artigo 6.º, que passaram a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma ARQUEOSOPA — Refeições Li-
geiras, Sociedade Unipessoal, L.da

2 — Tem a sua sede à Rua de Santiago, 23, Bairro do Bacelo Oes-
te, na cidade de Évora, freguesia de Bacelo, concelho de Évora.

3 — Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser transfe-
rida para outro local dentro do mesmo concelho ou para concelho
limítrofe.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros e corresponde a uma única quota pertencente ao único sócio,
Sandro Miguel da Silva Caeiro.

ARTIGO 4.º

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

2 — É desde já nomeado gerente o sócio único, Sandro Miguel da
Silva Caeiro.

3 — A gerência é ou não remunerada, conforme for deliberado pelo
sócio único.
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4 — A remuneração da gerência poderá consistir, total ou parcial-
mente, em participação nos lucros da sociedade.

5 — Para a sociedade ficar validamente obrigada em todos os seus
actos e contratos é necessária a assinatura de um gerente.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá adquirir livremente participações em outras
sociedades, ainda que 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.

Certifico ainda que foi registada a cessação das funções da gerente
Maria da Conceição Neves Soares Vitoriano Canelas Maia, por re-
núncia de 8 de Abril de 2005.

Está conforme o original.

12 de Maio de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Paula Torcato
da Silva Empadinhas. 2009299388

TRANSPORTES MERCADORIAS TORRADO, L.DA

Sede: Bairro da Senhora da Saúde, Rua de São João, 20,
7000 Évora

Capital social: 9975,96 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 1417/
910523; identificação de pessoa colectiva n.º 502591609; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 26/
20050318.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
cessação das funções de gerência de Maria José Paixão Moreno Tor-
rado, por renúncia de 8 de Dezembro de 1997.

24 de Março de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Paula
Torcato da Silva Empadinhas. 2009275349

FARO
FARO

ALGATAR — SISTEMAS INFORMÁTICOS,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Parque II, lote 42, Praia de Faro, Sé, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 3637/
970530; identificação de pessoa colectiva n.º 504069780; inscri-
ção n.º 7; número e data da apresentação: 3/20050419.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
alteração total do contrato, por transformação:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma ALGATAR — Sistemas Informá-
ticos, Unipessoal, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede no Parque II, lote 42, Praia de
Faro, freguesia da Sé, concelho de Faro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a produção de software e sua comer-
cialização e gestão de empresas.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente subscrito e realizado em di-
nheiro, é de 9975 euros e 96 cêntimos, representado por uma quota
de igual valor nominal, pertencente ao sócio único.

2 — O sócio poderá efectuar à sociedade prestações suplementares
de capital até 10 vezes o capital social.

3 — Depende de deliberação do sócio a celebração de contratos de
suprimentos.

ARTIGO 4.º

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

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

3 — Continua como 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.

Foi depositado na pasta o texto actualizado.

4 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Rute Isabel Lopes
Morgado dos Reis. 2006841726

LAGOS

J. FREITAS & RENATO — MOLDAGEM DE FERRO
PARA A CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 2276/
20010921; identificação de pessoa colectiva n.º 505575566; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 10/20050420.

Certifico a dissolução e encerramento da liquidação da sociedade
em epígrafe.

10 de Maio de 2005. — A Primeira-Ajudante, Dina Maria Viegas
Raminhos. 2008137759

COOPERATIVA DE HABITAÇÃO 30 DE JUNHO, C. R. L.
Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 17/

900209; identificação de pessoa colectiva n.º 501938257; inscri-
ção n.º 13; número e data da apresentação: 14/20050420.

Certifico a nomeação da administração e fiscalização para o biénio
de 2004-2005:

Direcção: presidente, José Domingos Correia Santos, casado, Ur-
banização 30 de Junho, lote 13, Chinicato, Lagos; secretário, Fernando
Manuel Águas de Oliveira, divorciado, Urbanização 30 de Junho,
lote 45, Chinicato, Lagos; tesoureiro, Maria João da Silva Montes do
Carmo, casada, Urbanização 30 de Junho, lote 14, Chinicato, Lagos;
vogais: Joaquim Adriano Sá Silva, casado, Urbanização 30 de Junho,
lote 75, Chinicato, Lagos, e Cristina Maria Pacheco Martins, divor-
ciada, Urbanização 30 de Junho, lote 76, Chinicato, Lagos.

Conselho fiscal: presidente, Maria Paula Calapez Albuquerque Ve-
loso, divorciada, Urbanização 30 de Junho, lote 8, Chinicato, Lagos;
secretário, Maria de Lurdes Gamito, solteira, maior, Urbanização 30
de Junho, lote 47, Chinicato, Lagos; vogal, José Francisco Rodrigues
Pacheco, casado, Urbanização 30 de Junho, lote 49, Chinicato, La-
gos.

10 de Maio de 2005. — A Primeira-Ajudante, Dina Maria Viegas
Raminhos. 2008137767

FERNANDO PONTES — CONTABILIDADE
E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 1894/
980508; identificação de pessoa colectiva n.º 504156683; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 7; números e data das
apresentações: 11 e 13/20050415.

Certifico o seguinte:
1) Cessação das funções de gerência de Fernando Ferreira Fontes,

por renúncia, em 30 de Março de 2005.
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2) Alteração dos artigos 4.º e 7.º do contrato social, que passaram
a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

Capital: integralmente realizado em dinheiro, no montante de
5000 euros, corresponde à soma de quatro quotas, duas de valor no-
minal de 1250 euros, pertencentes ao sócio Rui Manuel Teixeira da
Luz, e duas quotas de valor nominal de 1250 euros, pertencentes ao
sócio José António dos Santos Guerreiro.

ARTIGO 7.º

A sociedade fica vinculada com as assinaturas, em conjunto, de dois
gerentes.

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

29 de Abril de 2005. — A Primeira-Ajudante, Dina Maria Viegas
Raminhos. 2008087751

JAGOZ — EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS,
TURÍSTICOS E DIVERSÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 836/
900221; identificação de pessoa colectiva n.º 501678794; inscri-
ção n.º 26; número e data da apresentação: 1/20050412.

Certifico a nomeação da administração e fiscalização do quadrié-
nio de 2004-2007:

Conselho de administração: presidente, Américo Vermelho Rodri-
gues, casado, Rua de Alexandre Herculano, 2, Lagos; vogais: Nazaré
Manuela Serrano Alves, casada, Rua de Alexandre Herculano, 2, La-
gos, e Nuno Miguel Alves Rodrigues, solteiro, maior, Rua de Alexan-
dre Herculano, 2, Lagos.

Conselho fiscal: fiscal único, Isabel Paiva, Galvão, Mata e Asso-
ciados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Rua de Humberto
Delgado, 23, Faro; suplente, Anabela Marques R. Peres, casada, Lar-
go de Alberto Sampaio, 3-A, Linda-a-Velha.

29 de Abril de 2005. — A Primeira-Ajudante, Dina Maria Viegas
Raminhos. 2008137813

CONSOLIMAR — URBANIZADORA INTERNACIONAL, S. A.
Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 2723/

20040916; identificação de pessoa colectiva n.º 500071993; ins-
crição n.º 32; número e data da apresentação: 12/20050421.

Certifico o projecto de fusão da sociedade em epígrafe, cuja socie-
dade incorporada é Palmares — Companhia de Empreendimentos
Turísticos de Lagos, S. A.

12 de Maio de 2005. — A Primeira-Ajudante, Dina Maria Viegas
Raminhos. 2008096769

JARDIM VISTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 1154/
900827; identificação de pessoa colectiva n.º 502427027; averba-
mento n.º 2 à inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 3/
20050418.

Certifico a mudança da sede para Edifício Infante de Sagres, Rua
do Infante de Sagres, 95 a 103, freguesia de Santa Maria, concelho de
Lagos.

29 de Abril de 2005. — A Primeira-Ajudante, Dina Maria Viegas
Raminhos. 2008137821

V. L. M. MÁRMORES E GRANITOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 2783/
20050301; identificação de pessoa colectiva n.º 507276809; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e data
das apresentações: 9 e 11/20050418.

Certifico o seguinte:
1) Cessação das funções de gerência de Luís Miguel Lourenço

Marreiros, por renúncia, em 15 de Abril de 2005.

2) Alteração do artigo 4.º do contrato social, que passou a ter a
seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

1 — (Mantém-se.)
2 — Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e con-

tratos é suficiente a intervenção de um gerente.
3 — (Mantém-se.)
4 — Fica desde já nomeada gerente a sócia Maria de Fátima da

Silva Maio, mantendo-se na gerência o sócio Vítor António Casimiro
Marreiro.

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

10 de Maio de 2005. — A Primeira-Ajudante, Dina Maria Viegas
Raminhos. 2008137805

M. M. — MONTAGEM DE CALEIRAS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 2424/
20020710; identificação de pessoa colectiva n.º 506184692; ins-
crição n.º 4; número e data da apresentação: 10/20050421.

Certifico a alteração do artigo 2.º do contrato social, que passou a
ter a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no fabrico e montagem de caleiras.
Terraplenagem. Construção civil.

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

10 de Maio de 2005. — A Primeira-Ajudante, Dina Maria Viegas
Raminhos. 2008137740

PALMARES — COMPANHIA DE EMPREENDIMENTOS
TURÍSTICOS DE LAGOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 2724/
20040917; identificação de pessoa colectiva n.º 500210446; ins-
crição n.º 27; número e data da apresentação: 11/20050421.

Certifico o projecto de fusão da sociedade em epígrafe, cuja socie-
dade incorporada é Consolimar — Urbanizadora Internacional, S. A.

12 de Maio de 2005. — A Primeira-Ajudante, Dina Maria Viegas
Raminhos. 2008096777

SÃO BRÁS DE ALPORTEL

CENTRO DE RECUPERAÇÃO ARCO ÍRIS, L.DA

Sede: Avenida da Liberdade, 19, rés-do-chão, esquerdo,
São Brás de Alportel

Conservatória do Registo Comercial de São Brás de Alportel. Matrí-
cula n.º 279; identificação de pessoa colectiva n.º 503752738; ins-
crição n.º 8; número e data da apresentação: 8/20050422.

Certifico que foi efectuado o registo de dissolução e encerramento
da liquidação, da sociedade em epígrafe.

Data da aprovação das contas: 30 de Março de 2005.

5 de Maio de 2005. — A Escriturária Superior, Elsa Maria Brito
Viegas Rodrigues. 2002222282

SILVES

MORGADO DA LAMEIRA — EMPREENDIMENTO
TURÍSTICO E GOLFE, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Silves. Matrícula n.º 1151/
930817; identificação de pessoa colectiva n.º 500952302; inscri-
ção n.º 19; número e data da apresentação: 12/20050502.

Certifico que, por escritura lavrada em 6 de Abril de 2005, a fl. 47 do
livro n.º 341-M do 5.º Cartório Notarial de Lisboa, foi alterado o
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contrato da sociedade em epígrafe, tendo, em consequência, havido
remodelação total dos artigos, ficando com a seguinte redacção:

CAPÍTULO I

Denominação, sede e objecto social

ARTIGO 1.º

Denominação e sede

1 — A sociedade, constituída sob a forma de sociedade anónima,
adopta a denominação de Morgado da Lameira — Empreendimento
Turístico e Golfe, S. A., e reger-se-á pelo presente contrato de socie-
dade e pela legislação aplicável às sociedades anónimas.

2 — A sociedade tem a sua sede no Morgado da Lameira, freguesia
de Alcantarilha, concelho de Silves.

3 — O conselho de administração poderá, sem necessidade de de-
liberação dos accionistas, deslocar a sede social para qualquer outro
local dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem
como criar, transferir ou encerrar sucursais, agências, delegações ou
quaisquer outras formas de representação da sociedade, em território
nacional ou estrangeiro, onde e quando entender conveniente.

ARTIGO 2.º

Objecto

1 — A sociedade tem por objecto a compra, venda e revenda de
bens imobiliários, a promoção imobiliária, a exploração turística,
hoteleira e golfe e a administração de propriedades.

2 — A sociedade pode participar em agrupamentos complementa-
res de empresas e em agrupamentos europeus de interesse económico
e, bem assim, subscrever ou adquirir participações em sociedades de
direito nacional ou estrangeiro, qualquer que seja o respectivo objecto
e ainda que sujeitas a leis especiais.

CAPÍTULO II

Capital social, acções e operações financeiras

ARTIGO 3.º

Capital social

1 — O capital social, integralmente subscrito e realizado em di-
nheiro, é de 3 500 000 euros.

2 — O conselho de administração fica desde já autorizado a au-
mentar o capital social, por uma ou mais vezes, até 10 000 000 de
euros, estabelecendo livremente as condições do respectivo aumento,
o preço da emissão e designando as pessoas competentes para outor-
gar a respectiva escritura e realizar os actos preparatórios e subse-
quentes.

ARTIGO 4.º

Acções

1 — O capital social está representado por 700 000 acções com o
valor nominal de 5 euros cada uma.

2 — As acções serão nominativas ou ao portador e poderão ser
escriturais ou representadas por títulos, sendo reciprocamente con-
vertíveis, nos termos legalmente previstos.

3 — As acções podem ser representadas por títulos de 1, 5, 10,
50, 100, 500, 1000, 5000, 10 000, 50 000, 100 000, 500 000 ou
1 000 000 de acções.

4 — Os títulos de acções serão assinados por dois administradores,
podendo as assinaturas ser de chancela, ou por mandatário da socie-
dade para o efeito designado.

5 — A sociedade poderá emitir acções preferenciais sem voto até
ao montante representativo de metade do capital social, conferindo
direito a um dividendo prioritário e susceptíveis de remição, dentro
dos limites legais e nas condições que vierem a ser fixadas pela as-
sembleia geral que tal deliberar.

ARTIGO 5.º

Transmissão de acções

As acções tituladas ao portador transmitem-se por entrega do títu-
lo ao adquirente ou ao depositário por ele indicado.

ARTIGO 6.º

Amortização de acções

1 — Para além dos casos previstos na lei, a sociedade goza do di-
reito de amortizar acções, por acordo com o respectivo titular ou
compulsivamente, quando ocorra algum dos seguintes factos:

a) Execução de penhor, judicial ou extrajudicial, penhora, arresto
ou qualquer outra medida judicial que implique a apreensão da acção e
a sua virtual alienação compulsiva;

b) Quando o accionista decaia em acção que proponha contra a
sociedade ou na qual a sociedade o demande;

c) Interdição ou insolvência do accionista;
d) Dissolução ou liquidação do accionista.
2 — A amortização deve ser declarada pelo conselho de adminis-

tração no prazo de 90 dias a contar do conhecimento do facto que
permite a amortização e, salvo acordo com o titular, será feita pelo
valor de liquidação, determinado nos termos do artigo 105.º, n.º 2, do
Código das Sociedades Comerciais e pago em três prestações trimes-
trais.

ARTIGO 7.º

Direito de preferência no aumento de capital

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

ARTIGO 8.º

Prestações acessórias pecuniárias

1 — Podem ser exigidas aos accionistas, na proporção da sua par-
ticipação no capital social, prestações acessórias pecuniárias até ao
limite de 10 000 000 de euros, as quais ficarão em tudo submetidas à
regulamentação própria das prestações suplementares ao capital, con-
forme o previsto nos artigos 210.º a 213.º do Código das Sociedades
Comerciais.

2 — A exigibilidade das prestações acessórias pecuniárias depende
sempre de prévia deliberação da assembleia geral que fixe o montante
global da chamada, dentro do limite acima previsto, a parte exigida a
cada um dos accionistas e o prazo da realização, que não pode ser
inferior a 30 dias a contar da comunicação aos accionistas.

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

ARTIGO 9.º

Operações financeiras

A sociedade poderá realizar, mediante deliberação do conselho de
administração, todas as operações financeiras, activas e passivas,
permitidas por lei, nomeadamente a emissão de obrigações ou de quais-
quer outros títulos negociáveis.

ARTIGO 10.º

Acções e obrigações próprias

1 — Dentro dos limites legais, a sociedade poderá adquirir acções e
obrigações próprias e praticar sobre elas todas as operações não proi-
bidas por lei.

2 — Enquanto pertencerem à sociedade, as acções não atribuirão
quaisquer direitos sociais, salvo o de participação em aumento de
capital por incorporação de reservas.

CAPÍTULO III

Órgãos sociais

SECÇÃO I

Assembleia geral

ARTIGO 11.º

Composição da assembleia geral

1 — A assembleia geral é constituída por todos os accionistas com
direito de voto, devendo a titularidade das acções que possuam ser
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comprovada à sociedade por qualquer das formas legalmente admissí-
veis, sob pena dos correspondentes direitos de voto não poderem ser
exercidos.

2 — Os accionistas pessoas singulares podem fazer-se representar
nas reuniões da assembleia geral por outros accionistas, pelas pessoas
a quem a lei atribua esse direito ou por qualquer outra pessoa, me-
diante carta dirigida ao presidente da mesa.

3 — Os accionistas pessoas colectivas far-se-ão representar por um
membro da sua administração ou por quem estes mandatarem, apli-
cando-se o disposto no número anterior.

ARTIGO 12.º

Mesa da assembleia geral

1 — A mesa da assembleia geral é constituída por um presidente e
um secretário, eleitos de entre os accionistas ou terceiros por um
período de quatro anos, contando-se como um ano completo o ano
da eleição e podendo ser reeleitos por uma ou mais vezes.

2 — Compete ao presidente da mesa da assembleia geral convocar
e dirigir as reuniões da assembleia geral e exercer as demais funções
que lhe sejam conferidas por lei e pelo presente contrato.

ARTIGO 13.º

Convocação da assembleia geral

1 — As convocatórias para as reuniões da assembleia geral devem
ser feitas com a antecedência mínima e a publicidade impostas por
lei.

2 — Na primeira convocatória pode desde logo ser fixada uma
segunda data para a assembleia reunir para o caso de a assembleia não
poder funcionar na primeira data marcada, devendo entre as duas datas
mediar um período mínimo de 15 dias.

3 — O presidente da mesa deverá convocar a assembleia geral,
sempre que tal lhe seja solicitado pelo conselho de administração,
pelo fiscal único ou por um ou mais accionistas que possuam ac-
ções correspondentes a, pelo menos, 5 % do capital social da so-
ciedade e que o requeiram, por escrito, indicando, com precisão,
os assuntos a incluir na ordem do dia e justificando a necessidade
da reunião.

4 — Os accionistas poderão tomar deliberações unânimes, por es-
crito e, bem assim, reunir-se em assembleia geral, sem observância de
formalidades prévias, desde que todos estejam presentes e todos ma-
nifestem a vontade de que a assembleia se constitua e delibere sobre
determinados assuntos.

ARTIGO 14.º

Deliberações da assembleia geral

1 — A assembleia geral pode deliberar, em primeira convoca-
ção, qualquer que seja o número de accionistas presentes ou repre-
sentados, excepto para deliberar sobre a alteração do contrato de
sociedade, fusão, cisão, transformação, dissolução da sociedade ou
outros assuntos para os quais a lei exija maioria qualificada, caso
em que devem estar presentes ou representados accionistas que
detenham, pelo menos, acções correspondentes a um terço do
capital social.

2 — Em segunda convocação, a assembleia pode reunir e deliberar,
seja qual for o número de accionistas presente ou representado e o
capital por eles representado.

3 — As deliberações da assembleia geral serão tomadas por maio-
ria dos votos emitidos, excepto nos casos em que a lei ou o presente
contrato exija maioria qualificada.

4 — A cada acção corresponde um voto.

SECÇÃO II

Conselho de administração

ARTIGO 15.º

Composição do conselho de administração

1 — A administração e representação da sociedade, em juízo e fora
dele, será exercida por um conselho de administração composto por
três, cinco, sete ou nove membros, eleitos pela assembleia geral, por
um período de quatro anos, podendo ser reeleitos, por uma ou mais
vezes.

2 — A assembleia geral que eleger o conselho de administração
designará o respectivo presidente e, se tal for entendido conveniente
aos interesses da sociedade, um vice-presidente.

ARTIGO 16.º

Remuneração e caução

1 — Os membros do conselho de administração poderão ou não
ser remunerados, conforme for deliberado em assembleia geral ou por
uma comissão de accionistas por aquela nomeada.

2 — Os membros do conselho de administração deverão caucionar
a sua responsabilidade, na importância mínima e por qualquer das
formas admitidas por lei, salvo quando dispensados pela assembleia
geral que os eleger.

ARTIGO 17.º

Reuniões do conselho de administração

1 — O conselho de administração deverá reunir sempre que for
convocado pelo presidente ou por dois dos seus membros e, pelo
menos, uma vez por trimestre.

2 — Os administradores serão convocados, por escrito, podendo a
convocatória ser efectuada através de telecópia e devendo a mesma
indicar os assuntos constantes da ordem de trabalhos.

3 — A convocatória será dispensada sempre que o conselho deli-
berar prefixar as datas das suas reuniões ou quando estejam presentes
ou representados todos os administradores.

4 — Os administradores podem fazer-se representar nas reuniões
do conselho por outro administrador, mediante carta dirigida ao pre-
sidente, mas cada instrumento de representação não pode ser utiliza-
do mais do que uma vez.

5 — Para que o conselho de administração possa deliberar valida-
mente, é necessário que esteja presente ou representada a maioria dos
seus membros.

6 — As deliberações do conselho de administração são tomadas pela
maioria dos votos dos administradores presentes ou representados, não
se contando as abstenções.

ARTIGO 18.º

Competência do conselho de administração

Compete ao conselho de administração praticar todos os actos
relacionados com a prossecução do objecto social que, por disposição
legal ou estatutária, não pertençam a outros órgãos da sociedade e,
em especial:

a) Exercer os mais amplos poderes de administração e de repre-
sentação social;

b) Representar a sociedade, em juízo e fora dele, activa e passiva-
mente, podendo confessar, desistir ou transigir em quaisquer acções e
comprometer-se em árbitros;

c) Adquirir, alienar ou, por qualquer forma, onerar bens móveis ou
imóveis ou direitos;

d) Delegar num ou mais administradores ou numa comissão exe-
cutiva a gestão corrente da sociedade;

e) Constituir mandatários, fixando os actos ou categoria de actos
que estes podem praticar;

f) Contrair empréstimos e outros financiamentos.

ARTIGO 19.º

Vinculação da sociedade

1 — Sem prejuízo do disposto nos números seguintes, a sociedade
fica obrigada:

a) Pela assinatura conjunta de dois membros do conselho de admi-
nistração;

b) Pela assinatura de um administrador-delegado nos termos da
respectiva delegação de poderes;

c) Pela assinatura de um administrador e de um mandatário, agindo
este último nos termos do respectivo mandato;

d) Pela assinatura de um ou mais mandatários, nos termos e limi-
tes dos poderes que lhes tenham sido conferidos.

2 — Os actos de mero expediente podem ser assinados por um só
administrador.

SECÇÃO III

Fiscalização

ARTIGO 20.º

Fiscalização da sociedade

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

SECÇÃO IV

Secretário da sociedade

ARTIGO 21.º

Secretário da sociedade

1 — A sociedade poderá designar um secretário da sociedade e o
respectivo suplente, coincidindo o período de duração das respectivas
funções com o do mandato do conselho de administração.

2 — O mandato do secretário da sociedade, e bem assim do seu
Suplente, poderá ser renovado por uma ou mais vezes.

3 — Ao secretário da sociedade competirá a prática de todos os
actos que lhe são legalmente adstritos.

CAPÍTULO IV

Dissolução e liquidação

ARTIGO 22.º

Dissolução e liquidação

1 — A sociedade só se dissolverá nos casos previstos na lei ou
mediante deliberação da assembleia geral.

2 — Dissolvida a sociedade, proceder-se-á extrajudicialmente à
respectiva liquidação e, salvo deliberação em contrário da assembleia,
serão liquidatários todos os membros do conselho de administração
em exercício.

CAPÍTULO V

Disposições gerais

ARTIGO 23.ª

Exercício social

1 — O exercício social coincide com o ano civil.
2 — O balanço, demonstração de resultados e demais contas do

exercício fecham-se com referência a 31 de Dezembro de cada ano, e
são submetidos à apreciação da assembleia geral nos três primeiros
meses de cada ano.

ARTIGO 24.º

Distribuição dos lucros

1 — Os lucros líquidos de cada exercício, depois de retiradas as
importâncias legalmente exigidas para a constituição ou reintegração
da reserva legal, terão a aplicação que for livremente deliberada em
assembleia geral, incluindo a constituição e reforço de reservas que
forem julgadas convenientes à prossecução dos fins sociais.

2 — A assembleia geral, por unanimidade dos votos presentes,
poderá deliberar não distribuir aos accionistas metade dos lucros do
exercício que, nos termos da lei, sejam distribuíveis.

3 — Poderão ser feitos aos accionistas adiantamentos sobre lucros
no decurso do exercício, desde que observados os condicionalismos
previstos na lei.

ARTIGO 25.º

Derrogação

Os preceitos dispositivos do Código das Sociedades Comerciais
poderão ser derrogados por deliberação dos accionistas.

10 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Cristina Cardo-
so Guerreiro. 2007123347

GUARDA
ALMEIDA

LUNABAR — CAFÉ RESTAURANTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almeida. Matrícula n.º 208;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/970220.

Certifico que entre Luís António Pinheiro Monteiro e Fátima Maria
Vitorino Gomes Massano Leitão Monteiro, casados na comunhão de

adquiridos, ambos residentes na freguesia de Vilar Formoso, concelho
de Almeida, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo
contrato constante dos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma LUNABAR — Café Restaurante, L.da,
e tema sua sede na Estrada Nacional n.º 16, freguesia de Vilar Formo-
so, concelho de Almeida.

§ único. Mediante simples deliberação da gerência, a sociedade poderá
deslocar a sua sede dentro do mesmo concelho.

2.º

Tem por objecto prestação de serviços, que consiste na comercia-
lização de bebidas alcoólicas e não alcoólicas, vinhos, petiscos, taba-
cos, refeições e, ainda, serviços de entrega ao domicílio.

3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 400 000$, representado por duas quotas iguais de 200 000$ cada,
pertencendo uma a cada sócio.

4.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota:
a) Com o consentimento do titular;
b) Em caso de morte, interdição, falência ou insolvência do sócio

respectivo.
c) Em caso de arresto, arrolamento ou penhora de quota.

5.º

A gerência social, remunerada ou não, conforme vier a ser delibe-
rado em assembleia geral, pertence a ambos os sócios, desde já no-
meados gerentes, sendo necessária e suficiente a assinatura de qual-
quer deles, para obrigar a sociedade.

6.º

As assembleias gerais serão convocadas com a antecedência míni-
ma de 15 dias, mediante a observância de todas as formalidades legais
necessárias para o efeito.

7.º

Qualquer dos sócios poderá fazer suprimentos à sociedade, se esta
dos mesmos carecer, até ao montante no momento julgado conve-
niente, a título oneroso.

Disposição transitória

Os gerentes ficam desde já autorizados a movimentar o capital
depositado, a fim de fazer face às despesas de constituição, bem como
a outras Indispensáveis ao desenvolvimento da sua actividade, nos
termos do artigo 202.º, n.º 4, alínea b), do Código das Sociedades
Comerciais.

Está conforme o original.

20 de Fevereiro de 1997. — O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
3000176386

GOUVEIA

QUINTA BRISA SUAVE — DESENVOLVIMENTO
CONSCIÊNCIA PESSOA HUMANA TERAPIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gouveia. Matrícula n.º 589/
050509; identificação de pessoa colectiva n.º P 507354923; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 6/050509.

Certifico que Lambertus Roelof Jonkers e Egberdina Krista Karola
Jonkers, casados na comunhão de adquiridos, celebraram um contrato
de sociedade, que se rege nos termos constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Quinta Brisa Suave — Desenvol-
vimento Consciência Pessoa Humana Terapias, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Quinta da Brisa Suave, fregue-
sia de Melo, concelho de Gouveia.
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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 outras formas locais de representa-
ção, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em centro de desenvolvimento da
consciência da pessoa humana, terapias de apoio psicológico e bem-
-estar mental, físico e social. Pintura, fotografia e arte. Produção,
promoção e organização de eventos culturais.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor nominal de
2500 euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios, Lambertus
Roelof Jonkers e Egberdina Krista Karola Jonkers.

ARTIGO 4.º

A sociedade poderá participar, por qualquer forma, no capital so-
cial de outras, reguladas ou não por leis especiais, em agrupamentos
complementares de empresas e ainda comparticipar na criação de
novas empresas, mesmo que o objecto desta ou destas sociedades,
coincida ou não, no todo ou em parte, com o da mesma.

ARTIGO 5.º

1 — A sociedade goza da faculdade de exigir dos sócios prestações
suplementares de capital até ao montante global de 50 000 euros,
mediante prévia deliberação dos sócios, nesse sentido.

2 — Poderão ainda os sócios fazer suprimentos à sociedade, nos
termos e formalidades previstos na lei.

ARTIGO 6.º

1 — A cessão total ou parcial de quotas entre sócios é livre.
2 — Na cessão de quotas a estranhos, a sociedade, em primeiro

lugar, e os restantes sócios, depois, terão direito de preferência.

ARTIGO 7.º

1 — A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
deliberação da assembleia geral, pertence a sócios ou a estranhos a
designar em assembleia geral.

2 — Para vincular a sociedade é suficiente a intervenção um ge-
rente.

3 — Ficam desde já nomeados gerentes os sócios Lambertus Roelof
Jonkers e Egberdina Krista Karola Jonkers.

Está conforme o original.

12 de Maio de 2005. — O Segundo-Ajudante, António Luís Dias
Saraiva. 2004670312

JOSÉ FERREIRA CARDOSO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gouveia. Matrícula n.º 203/
140483; identificação de pessoa colectiva n.º 501426027; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 4/050511.

Certifico que a sociedade em epígrafe foi dissolvida e liquidada, tendo
as suas contas sido aprovadas por deliberação de 6 de Maio de 2005.

Está conforme o original.

11 de Maio de 2005. — A Conservadora, Maria Luísa Custódio
Lopes Pais. 2004670282

PRINCESA — ARTIGOS REGIONAIS
E DECORATIVOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gouveia. Matrícula n.º 335/
930705; identificação de pessoa colectiva n.º 503012092; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 1/050505.

Certifico que a sociedade em epígrafe foi dissolvida e liquidada, tendo
as suas contas sido aprovadas em 2 de Maio de 2005.

Está conforme o original.

5 de Maio de 2005. — A Conservadora, Maria Luísa Custódio
Lopes Pais. 2004670193

FIARCARDO — FIAÇÃO DE GOUVEIA, S. A.
Conservatória do Registo Comercial de Gouveia. Matrícula n.º 370/

960208; identificação de pessoa colectiva n.º 503605042; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 4/050509.

Certifico que a sociedade em epígrafe foi dissolvida e liquidada, tendo
as suas contas sido aprovadas, por deliberação de 21 de Outubro de
2002.

Está conforme o original.

9 de Maio de 2005. — A Conservadora, Maria Luísa Custódio
Lopes Pais. 2004670231

VILAMOTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gouveia. Matrícula n.º 308/
920505; identificação de pessoa colectiva n.º 502758236; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 1/050509.

Certifico que a sociedade em epígrafe foi dissolvida e liquidada, tendo
as suas contas sido aprovadas por deliberação de 2 de Maio de 2005.

Está conforme o original.

9 de Maio de 2005. — A Conservadora, Maria Luísa Custódio
Lopes Pais. 2004670215

GUARDA

SOLRIE — SOLUÇÕES AMBIENTAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Guarda. Matrícula n.º 2152;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/20050215.

Certifico que entre Júlio de Andres Perez, Maria del Socorro Mateos
Gonzalez, Elisa Rosina de Andres Mateos, Ivan Enrique Andres Mateos
e Júlio Lorenzo Andres Mateos, foi constituída a sociedade em epí-
grafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma SOLRIE — Soluções Ambientais,
L.da, e tem a sua sede na Rua de Bartolomeu Dias, sem número de
polícia, freguesia da Guarda (São Vicente), concelho da Guarda.

2 — A gerência da sociedade poderá, sem dependência de autoriza-
ção de outros órgãos, deslocar a sede social para outro local dentro
do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo ainda criar
sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de representação,
no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em: fabrico, comércio, importa-
ção, exportação e distribuição de equipamentos para recolha selecti-
va de resíduos comerciais, industriais e domésticos, bem como a sua
recolha e tratamento; soluções ambientais e reciclagem; e construção
civil e obras públicas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
25 000 euros e corresponde à soma de cinco quotas dos valores no-
minais e titulares seguintes: uma de 12 500 euros, pertencente ao sócio
Júlio de Andres Perez, e quatro iguais de 3125 euros cada, pertencen-
tes uma a cada um dos sócios Maria del Socorro Mateos Gonzalez,
Elisa Rosina de Andres Mateos, Ivan Enrique Andres Mateos e Júlio
Lorenzo Andres Mateos.

ARTIGO 4.º

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

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

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

4 — Em ampliação dos seus poderes normais, poderá qualquer ge-
rente:

a) Comprar, vender e permutar veículos automóveis de e para a
sociedade;
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b) Comprar, vender, onerar, dar e tomar de arrendamento imó-
veis, dar e tomar de trespasse estabelecimentos, bem como rescindir
ou alterar os respectivos contratos;

c) Contrair empréstimos em quaisquer instituições bancárias, dan-
do de hipoteca imóveis;

d) Confessar, desistir ou transigir em juízo; e
e) Celebrar contratos de locação financeira mobiliária e imobiliá-

ria.
5 — A sociedade poderá nomear procurador ou mandatário para a

prática de determinados actos ou categoria de actos.

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 ser alienadas a um ou a alguns dos sócios ou terceiros.

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

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

ARTIGO 8.º

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

ARTIGO 9.º

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

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

Disposição transitória

A gerência fica desde já autorizada a levantar o capital social de-
positado, a fim de custear as despesas de constituição, registo da so-
ciedade, instalação da sede social e a adquirir para esta quaisquer bens
móveis e imóveis, designadamente equipamentos e veículos automó-
veis, incluindo por contratos leasing, renting, ALD e com recurso a
crédito bancário, dar de hipoteca e tomar de arrendamento imóveis,
bem como celebrar contratos com instituições públicas e camarárias
necessários à prossecução dos fins sociais, mesmo antes do seu regis-
to definitivo, assumindo a sociedade todos os actos praticados pela
gerência, nesse período, logo que definitivamente matriculada.

Conferida, está conforme.

4 de Maio de 2005. — A Ajudante, Maria do Nascimento Martins
Teixeira. 2007091593

TROPICAL — BAR & RESTAURANTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Guarda. Matrícula n.º 2158;
identificação de pessoa colectiva n.º 507238966; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 2/20050418.

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

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação de contas: 28 de Março de 2005.

Conferida, está conforme.

5 de Maio de 2005. — A Ajudante, Maria do Nascimento Martins
Teixeira. 2007100169

DSE — DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÕES
DE ENGENHARIA PARA EDIFÍCIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Guarda. Matrícula n.º 1231;
identificação de pessoa colectiva n.º 503693669; inscrição n.º 10;
número e data da apresentação: 10/20050421.

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

a) Designação de gerente.
Gerente designado: António Rodrigues Leão.
Data da deliberação: 26 de Novembro de 2004.

Conferida, está conforme.

9 de Maio de 2005. — A Ajudante, Maria do Nascimento Martins
Teixeira. 2007100320

DSE — DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÕES
DE ENGENHARIA PARA EDIFÍCIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Guarda. Matrícula n.º 1231;
identificação de pessoa colectiva n.º 503693669; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 1/20050421.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi aumentado
o capital social e alterados os artigos 1.º, 3.º e 6.º do contrato, tendo
ficado com a seguinte redacção:

1.º

A sociedade continua a adoptar a denominação DSE — Desenvol-
vimento de Soluções de Engenharia para Edifícios, L.da, com sede na
Avenida da Cidade de Salamanca, 78-A, freguesia de São Vicente,
Guarda.

3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 10 000 euros, representado por três quotas: José António Furtado
de Figueiredo Gomes, 4000 euros, Maria de Jesus de Almeida Leão,
4000 euros, e José Rodrigues Gomes, 2000 euros.

6.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, fica afecta a
dois gerentes que serão nomeados em assembleia geral, sendo sufi-
ciente a intervenção de um gerente para obrigar a sociedade em todos
os seus actos e contratos.

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

Conferida, está conforme.

9 de Maio de 2005. — A Ajudante, Maria do Nascimento Martins
Teixeira. 2007100312

AGLOPORT — PORTAS E AGLOMERADOS
DA GUARDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Guarda. Matrícula n.º 1673;
identificação de pessoa colectiva n.º 505244020; inscrição n.º 4;
número e data da apresentação: 6/20050420.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado o
artigo 3.º do contrato, tendo ficado com a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 5000 euros, dividido em duas quotas: Rui Manuel Robalo Martins,
2500 euros, e Alda de Jesus Gonçalves Martins, 2500 euros.

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

Conferida, está conforme.

9 de Maio de 2005. — A Ajudante, Maria do Nascimento Martins
Teixeira. 2007100363

FITELÃ — FIAÇÃO E TECELAGEM DO MONDEGO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Guarda. Matrícula n.º 894;
identificação de pessoa colectiva n.º 502784482; inscrição n.º 12;
número e data da apresentação: 9/20050420.

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

a) Designação de gerente.
Gerente designado: António José Cardoso Marques.
Data da deliberação: 12 de Março de 2002.

Conferida, está conforme.

9 de Maio de 2005. — A Ajudante, Maria do Nascimento Martins
Teixeira. 2007100347

JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Guarda. Matrícula n.º 1682;
identificação de pessoa colectiva n.º 507277409; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 7/20050420.

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

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação de contas: 31 de Março de 2005.

Conferida, está conforme.

9 de Maio de 2005. — A Ajudante, Maria do Nascimento Martins
Teixeira. 2007100355

ÁGUAS DO ZÊZERE E CÔA, S. A.
Conservatória do Registo Comercial da Guarda. Matrícula n.º 1643;

identificação de pessoa colectiva n.º 505115042; averbamento
n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/20050419.

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

a) Cessação de funções do administrador Domingos José Calado
Saraiva.

Causa: renúncia.
Data: 23 de Março de 2005.

Conferida, está conforme.

9 de Maio de 2005. — A Ajudante, Maria do Nascimento Martins
Teixeira. 2007100193

SERVIRAD — DIAGNÓSTICO RADIOLÓGICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Guarda. Matrícula n.º 2173;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/20050419.

Certifico que entre Manuel Esteves Simões e Graça Maria Amaral
Nogueira Veloso Esteves Simões foi constituída a sociedade em epí-
grafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta afirma SERVIRAD — Diagnóstico Radio-
lógico, L.da, e tem a sua sede na Rua de Pedro Cabral, 88, rés-do-
-chão, freguesia da Sé, concelho da Guarda.

2 — Por simples deliberação da gerência, poderá a sede social ser
deslocada para qualquer outra zona do concelho ou para concelho li-
mítrofe, bem como criar e encerrar sucursais, agências, delegações ou
outras formas locais de representação, em qualquer ponto do País.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto serviços médicos e de diagnóstico.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais no valor
nominal de 2500 euros cada uma, pertencentes uma a cada um dos
sócios.

ARTIGO 4.º

1 — Poderão ser exigidas prestações suplementares aos sócios até
ao montante global correspondente ao décuplo do valor do capital
social, na proporção das suas quotas.

2 — Poderão ser feitos suprimentos à sociedade nas condições a
estabelecer em assembleia geral.

ARTIGO 5.º

1 — A administração e representação da sociedade, dispensada de
caução e remunerada ou não, conforme for deliberado em assembleia
geral, será exercida por dois gerentes.

2 — A sociedade obriga-se com a intervenção de um gerente.
3 — Ficam desde já designados gerentes os dois sócios.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá adquirir livremente participações noutras so-
ciedades já existentes ou a constituir, ainda que com o objecto dife-
rente do seu, em sociedades reguladas por leis especiais e em agrupa-
mentos complementares de empresas.

ARTIGO 7.º

Além da reserva legal a assembleia geral poderá criar as reservas
que entender convenientes ao desenvolvimento dos negócios sociais.

ARTIGO 8.º

A cessão total ou parcial de quotas e a sua divisão é livre entre os
sócios. A cessão a estranhos depende do consentimento da sociedade,
que terá sempre direito de preferência, o qual, de seguida, se defere
aos sócios não cedentes.

ARTIGO 9.º

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

Conferida, está conforme.

6 de Maio de 2005. — A Ajudante, Maria do Nascimento Martins
Teixeira. 2007100207

D. E G. ESTUDOS E PROJECTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Guarda. Matrícula n.º 1075;
identificação de pessoa colectiva n.º 503265233; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/20050419.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado o
artigo 1.º do contrato, tendo ficado com a seguinte redacção:

1.º

A sociedade adopta a denominação D. e G. Estudos e Projectos,
L.da, com sede na Rua de Rui de Pina, 2, 1.º, Guarda.

Conferida, está conforme.

6 de Maio de 2005. — A Ajudante, Maria do Nascimento Martins
Teixeira. 2007100185

FABIGESTÃO — CONSULTADORIA ECONÓMICA
E FISCAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Guarda. Matrícula n.º 795;
identificação de pessoa colectiva n.º 502496053; averbamento
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n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/
20050418.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado o
artigo 1.º do contrato, tendo ficado com a seguinte redacção:

1.º

A sociedade adopta a denominação FABIGESTÃO — Consultado-
ria Económica e Fiscal, L.da, com sede na Rua do Campo, 5, 1.º, frac-
ção G, Guarda.

Conferida, está conforme.

6 de Maio de 2005. — A Ajudante, Maria do Nascimento Martins
Teixeira. 2007100177

LEIRIA
ALCOBAÇA

SERRALHEIRO — ALUMÍNIOS TERMOISOLADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 2626;
identificação de pessoa colectiva n.º 504234498; inscrição n.º 9;
número e data da apresentação: 1/20050419.

Certifico que a sociedade em epígrafe dissolveu e encerrou as suas
contas.

Data: 31 de Março de 2005.

Conferi, está conforme o original.

21 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Cristina Cunha
Neves Martins Costa Domingues. 2010082583

SAÚDE E AROMAS — AROMATERAPIA
E PERFUMARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 2954;
identificação de pessoa colectiva n.º 504871854; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 39/
20050415.

Certifico que Isaura Maria Patrício Lopes Antunes Matias cessou
funções de gerente da sociedade em epígrafe.

Causa: renúncia, em 16 de Novembro de 2004.

Inscrição n.º 5 — Apresentação n.º 40/20050415.
Mais certifico que a sociedade em epígrafe alterou parcialmente o

contrato no que respeita aos artigos 3.º e 5.º, que passaram a ter a
seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 10 000 euros, está integralmente subscrito e
realizado em dinheiro e corresponde à soma de três quotas, uma de
5000 euros e outra de 3000 euros, da sócia Sofia Maria Vaz Monteiro
Frazão, e uma de 2000 euros, do sócio Gonçalo Filipe Patrício Antu-
nes Matias.

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

ARTIGO 5.º

1 — A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, pertence
a sócios ou não sócios, conforme deliberação da assembleia geral, fi-
cando designada desde já gerente a sócia Sofia Maria Vaz Monteiro
Frazão, em 13 de Janeiro de 2005.

2 — Fica expressamente proibido à gerente obrigar a sociedade em
fianças, abonações, letras a favor ou outros documentos estranhos
aos negócios sociais.

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

Conferi, está conforme o original.

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

19 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Cristina Cunha
Neves Martins Costa Domingues. 2010082621

WORLD FURNACE — CONSULTADORIA DE FORNOS
INDUSTRIAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 3397;
identificação de pessoa colectiva n.º 505738570; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 30/
20050415.

Certifico que Carlos Fernando da Silva Quitério cessou funções de
vogal do conselho de administração da sociedade em epígrafe:

Causa: renúncia, em 3 de Abril de 2004.

Inscrição n.º 2 — Apresentação n.º 31/20050415.
Mais certifico que Benjamin Konrad August Koster foi nomeado

vogal do conselho de administração da sociedade em epígrafe, até ao
termo do quadriénio de 2002-2005.

Data: 16 de Abril de 2004.

Conferi, está conforme o original.

19 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Cristina Cunha
Neves Martins Costa Domingues. 2010082656

INDÚSTRIA DE SERRALHARIA VICENTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 1233;
identificação de pessoa colectiva n.º 501896589; inscrição n.º 9;
número e data da apresentação: 16/20050415.

Certifico que a sociedade em epígrafe alterou parcialmente o con-
trato no que respeita ao artigo 5.º, que passou a ter a seguinte redac-
ção:

5.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
50 000 euros e corresponde à soma das seguintes quotas: uma quota
no valor nominal de 35 000 euros, pertencente ao sócio Sérgio Ma-
nuel Martins de Sousa, e uma quota no valor nominal de 15 000 eu-
ros, pertencente ao sócio António Filipe de Sousa.

Conferi, está conforme o original.

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

18 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Cristina Cunha
Neves Martins Costa Domingues. 2010082672

RESIDENCIAL INÊS DE CASTRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 1827;
identificação de pessoa colectiva n.º 502686570; averbamento
n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 5/20050415.

Certifico que José Manuel Coelho Vigário cessou funções de geren-
te da sociedade em epígrafe.

Causa: renúncia, em 16 de Fevereiro de 2005.

Inscrição n.º 8 — Apresentação n.º 6/20050415.
Mais certifico que a sociedade em epígrafe alterou parcialmente o

contrato no que respeita ao artigo 6.º, que passou a ter a seguinte
redacção:

6.º

A gerência da sociedade fica a cargo dos sócios ou não sócios que
vierem a ser designados em assembleia geral, ficando desde já nomeados
gerentes os sócios Noémia Maria Mateus da Trindade e Sául Mateus
Coelho.

a) Para obrigar a sociedade em actos, contratos e quaisquer ou-
tros documentos que envolvam responsabilidade para ela, são ne-
cessárias as assinaturas ou intervenção de dois gerentes, bastando,
no entanto, para os actos de mero expediente, a assinatura de um
só deles.

b) Qualquer dos gerentes pode delegar a favor de outro gerente
competência para determinados negócios ou espécies de negócios.

c) Os gerentes terão ou não direito a remuneração, conforme o
que for deliberado em assembleia geral, podendo ela ser desigual para
cada um deles.

d) É expressamente proibido aos gerentes obrigar a sociedade em
abonações, fianças, avales e letras de favor, de um modo geral, em
quaisquer actos e contratos estranhos aos fins da sociedade.
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O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, foi
depositado na pasta respectiva.

Conferi, está conforme o original.

18 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Cristina Cunha
Neves Martins Costa Domingues. 2010082516

FACENTRO — FAIANÇAS DO CENTRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 1412,
fl. 134 do C-4; identificação de pessoa colectiva n.º 502136510;
inscrição n.º 5854, fl. 50 v.º do E-11; número e data da apresenta-
ção: 12/20050414.

Certifico que a sociedade em epígrafe dissolveu e encerrou as suas
contas.

Data: 31 de Dezembro de 1996.

Conferi, está conforme o original.

15 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Cristina Cunha
Neves Martins Costa Domingues. 2010082400

ALEXBENE — RECONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 3818;
identificação de pessoa colectiva n.º 507014510; inscrição n.º 4;
número e data da apresentação: 5/20050413.

Certifico que Maria Idalina Pereira Dionísio Areias foi nomeada
gerente da sociedade em epígrafe.

Data: 8 de Abril de 2005.

Inscrição n.º 5 — Apresentação n.º 6/20050413.
Mais certifico que a sociedade em epígrafe alterou parcialmente o

contrato no que respeita ao artigo 4.º, que passou a ter a seguinte
redacção:

4.º

1 — O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
60 000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais de valor no-
minal de 30 000 euros, uma de cada um dos sócios, Vítor José Vi-
cente Areias e Maria Idalina Pereira Dionísio Areias.

2 — A sociedade poderá exigir aos sócios prestações suplementa-
res de capital até ao quíntuplo do capital social.

Conferi, está conforme o original.

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

18 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Cristina Cunha
Neves Martins Costa Domingues. 2010082397

FAMÍLIA MENDINHAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 3229;
identificação de pessoa colectiva n.º 505613646; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 2/20050413.

Certifico que a sociedade em epígrafe dissolveu e encerrou as suas
contas.

Data: 31 de Dezembro de 2004.

Conferi, está conforme o original.

15 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Cristina Cunha
Neves Martins Costa Domingues. 2010082389

ESCHMANN-STAHL PORTUGAL — AÇOS FINOS
E TRANSFORMAÇÃO DE FERRAMENTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 1964;
identificação de pessoa colectiva n.º 500687358; inscrição n.º 13;
número e data da apresentação: 20/20050407.

Certifico que a sociedade em epígrafe alterou parcialmente o con-
trato no que respeita ao artigo 3.º, que passou a ter a seguinte re-
dacção:

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente realizado em dinheiro e reser-
vas, é de 1 449 400 euros e representa-se por quatro quotas, sendo

uma de 1 113 415 euros e a outra de 57 806 euros, pertencentes à
Eschmann-Stahl GmbH & Co. Kg, outra de 253 239 euros, perten-
cente à Eschmann, Textures International GmbH, e outra de
24 940 euros, pertencente à Iberomoldes, S. A.

Conferi, está conforme o original.

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

14 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Cristina Cunha
Neves Martins Costa Domingues. 2010082460

RESTAURANTE SOLAR DOS NOIVOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 3943;
identificação de pessoa colectiva n.º 507278330; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 7/20050420.

Certifico que entre Ricardo José Rodrigues Vieira, casado com San-
dra Catarina Henriques de Oliveira na comunhão de adquiridos, e Carlos
Gonçalves Vieira, casado com Irene de Sousa Rodrigues Vieira na
comunhão de adquiridos, foi constituída a sociedade por quotas, que
passa a reger-se pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Restaurante Solar dos Noivos, L.da

ARTIGO 2.º

1 — A sociedade tem a sua sede na Avenida de Nossa Senhora de
Fátima, 79, no lugar e freguesia de Martingança, concelho de Alcoba-
ça.

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: actividades de restaurante, café e
alojamento.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 5000 euros e corresponde à soma de duas quotas do valor nominal
de 2500 euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

Poderão ser feitos suprimentos à sociedade, desde que, por delibe-
ração unânime dos votos representativos da totalidade do capital social,
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 ambos os sócios.

ARTIGO 8.º

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

ARTIGO 9.º

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

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

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

ARTIGO 10.º

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

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

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

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

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

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

balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas,
destinadas a ser 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 11.º

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

Conferi, está conforme o original.

22 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Cristina Cunha
Neves Martins Costa Domingues. 2010082540

SERVIESTUQUE — ESTUQUES E PINTURAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 3222;
identificação de pessoa colectiva n.º 505576872; averbamento
n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 13/20050304.

Certifico que a sociedade em epígrafe mudou a sede para a Rua da
Capela, 48, Valado de Santa Quitéria, Alfeizerão, Alcobaça.

Conferi, está conforme o original.

22 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Cristina Cunha
Neves Martins Costa Domingues. 2010082567

BOMBARRAL

FRUMANOS — SOCIEDADE AGRÍCOLA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Bombarral. Matrícula n.º 754/
20050428; identificação de pessoa colectiva n.º P 507255470;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/20050428.

Certifico que, por escritura de 8 de Março de 2005, lavrada a
fl. 90 do livro n.º 410 do Cartório Notarial do Centro de Formalida-
des das Empresas de Lisboa I, entre Maria Idalina Correia da Costa e
Telmo Maximino Correia da Costa, ambos solteiros, maiores, foi
constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato cons-
tante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma FRUMANOS — Sociedade Agrí-
cola, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua de D. Pedro V, 6, Delgada,
freguesia de Roliça, concelho do Bombarral.

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 comércio, importação, expor-
tação, produção e distribuição de produtos agrícolas.

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 100 000 euros.

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 — 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.

3 de Maio de 2005. — A Ajudante, Marina Adelaide Fernandes
Duarte. 2004250593

GELPEXOTO — PRODUTOS FRESCOS
E CONGELADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Bombarral. Matrícula n.º 432/
950509; identificação de pessoa colectiva n.º 503420646; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 3/20050502.

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

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 20 de Janeiro de 2005.

Conferida, está conforme.

4 de Maio de 2005. — A Ajudante, Marina Adelaide Fernandes
Duarte. 2004261790

LEIRIA

PINTACULIS — COMÉRCIO E APLICAÇÕES
DE PAVIMENTOS EM MADEIRAS E TINTAS, L.DA

Sede: Rua do Lagoeiro, Casal dos Claros, Amor, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 5391/
970117; identificação de pessoa colectiva n.º 973773871; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 57/970117.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe entre:
1.º Adelino Paulo Fernandes, natural da freguesia de Amor, conce-

lho de Leiria, onde reside no Casal dos Claros;
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2.º Maria da Graça Esperança Jorge Fernandes, natural da mesma
freguesia de Amor, onde reside com o marido, o primeiro outorgante,
e casados sob o regime da comunhão geral, e que outorgam por si e
como legais representantes de seus filhos menores, consigo residentes
e naturais da mesma freguesia de Amor, Patrício Simão Jorge Fernan-
des e Tiago João Jorge Fernandes,
cujo contrato é o seguinte:

1.º

A sociedade adopta a denominação de PINTACULIS — Comércio
e Aplicações de Pavimentos em Madeiras e Tintas, L.da

2.º

A sociedade tem a sede na Rua do Lagoeiro, no Casal dos Claros,
freguesia de Amor, concelho de Leiria.

3.º

O objecto social consiste no comércio de madeira, tintas e aplica-
ções de pavimentos.

4.º

O capital social, integralmente já realizado em dinheiro, é de
2 500 000$ e representa-se por quatro quotas, sendo duas quotas iguais
de 1 000 000$, uma de cada um dos sócios Adelino Paulo Fernandes
e Maria da Graça Esperança Jorge Fernandes, e duas quotas iguais de
250 000$, uma de cada um dos sócios Patrício Simão Jorge Fernan-
des e Tiago João Jorge Fernandes.

5.º

A sociedade poderá participar, por qualquer forma, no capital de
outras, reguladas ou não por leis especiais, em agrupamentos comple-
mentares de empresas e ainda criar ou comparticipar na criação de
novas empresas, mesmo que o objecto desta ou destas sociedades,
coincida ou não, no todo ou em parte, com o da mesma.

6.º

1 — A cessão de quotas entre sócios é livre.
2 — Na cessão de quotas a favor de estranhos, a sociedade, em

primeiro lugar, e os restantes sócios, depois, terão direito de prefe-
rência.

7.º

1 — A sociedade reserva-se o direito de amortizar qualquer quota
que seja penhorada, arrestada ou objecto de outra providência judi-
cial.

2 — A amortização considera-se efectuada com o depósito à or-
dem de quem de direito, do valor da quota apurado segundo balanço a
efectuar para o efeito.

3 — A quota amortizada figurará como tal no balanço, podendo,
porém, os sócios deliberar nos termos legais a correspondente redu-
ção do capital ou o aumento do valor das restantes quotas ou, ainda,
a criação de uma ou mais quotas para alienação a terceiros.

8.º

1 — A gerência da sociedade, sem caução e com ou sem remune-
ração, conforme deliberação da assembleia geral, pertence aos sócios
Adelino Paulo Fernandes e Maria da Graça Esperança Jorge Fernan-
des, desde já nomeados gerentes.

2 — Para obrigar a sociedade é suficiente a assinatura de um gerente.
3 — A gerência fica desde já autorizada a efectuar levantamentos

da conta aberta em nome da sociedade, para aquisição de mercadorias
e bens do giro comercial e, ainda, para liquidação das despesas com a
constituição e registo da sociedade.

Conforme os originais.

24 de Janeiro de 1997. — A Ajudante, Alzira Marques de Oliveira.
3000176384

S. L. J. TRADE — DISTRIBUIÇÃO DE COMPONENTES
INFORMÁTICOS, L.DA

Sede: Avenida do Marquês de Pombal, lote 7, 6.º,
esquerdo, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 5466/
970403; identificação de pessoa colectiva n.º 974006653; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 14/970403.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe entre:
1.º Luís António Rodrigues Ribeiro, casado com a segunda outor-

gante, natural da freguesia e concelho de Cascais e residente em Lei-
ria, na Avenida do Marquês de Pombal, lote 7, 6.º, esquerdo;

2.º Carla Margarida Heleno Gaspar Ribeiro, natural da freguesia de
Colmeias, concelho de Leiria, casada em comunhão de adquiridos com
o primeiro outorgante e com ele residente,
cujo contrato é o seguinte:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a denominação de S. L. J. Trade — Dis-
tribuição de Componentes Informáticos, L.da, tem a sua sede na Ave-
nida do Marquês de Pombal, lote 7, 6.º, esquerdo, freguesia e conce-
lho de Leiria, e durará por tempo indeterminado.

2 — Por deliberação da assembleia geral, a sociedade poderá trans-
ferir a sua sede para outra localidade.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a importação, exportação, distribui-
ção e comércio de componentes informáticos e periféricos.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social é de 400 000$.
2 — O capital é representado por duas quotas, uma de 380 000$,

pertencente ao sócio Luís António Rodrigues Ribeiro, e outra de
20 000$, pertencente à sócia Carla Margarida Heleno Gaspar Ribeiro.

3 — O capital encontra-se integralmente realizado em dinheiro.

ARTIGO 4.º

Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos que ela care-
cer, bem como efectuarem prestações suplementares de capital até
ao limite do décuplo do capital social.

ARTIGO 5.º

1 — A gerência e administração da sociedade ficam afectas ao sócio
Luís António Rodrigues Ribeiro, que fica desde já investido na pleni-
tude dos poderes de gerente sem caução e com ou sem remuneração,
conforme deliberação em assembleia geral.

2 — Para obrigar a sociedade é necessária a assinatura do sócio
gerente.

3 — A sociedade não poderá ser obrigada em actos ou documentos
estranhos aos negócios sociais, tais como abonações, letras de favor,
avales, fianças e actos semelhantes.

4 — A sociedade poderá constituir mandatários nos termos legais.

ARTIGO 6.º

A cessão total ou parcial de quotas a terceiros, bem como a divisão
para esse fim, depende do consentimento prévio da sociedade, a quem
cabe, em primeiro, e aos sócios, em segundo, o direito de preferência
com eficácia real.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota que se encontre pe-
nhorada, arrestada ou, de qualquer modo, sujeita a procedimento exe-
cutivo, desde que essa situação se prolongue para além de 30 dias a
contar da data da notificação à sociedade.

ARTIGO 8.º

Quando a lei não exigir formalidades especiais, serão as assembleias
gerais convocadas por carta registada, dirigidas a cada um dos sócios,
com a antecedência mínima de 15 dias.

ARTIGO 9.º

Dissolvida a sociedade por deliberação dos sócios ou por motivo
que implicitamente a determine, os haveres sociais, tanto no que res-
peita ao activo como a obrigação do passivo, serão adjudicados aos
sócios, na proporção das suas quotas.

ARTIGO 10.º (provisório)

Nos termos e para os efeitos previstos nas alíneas c) e d) do ar-
tigo 19.º e o artigo 202.º, n.º 4, do Código das Sociedades Comerciais,
a gerência fica desde já autorizada a celebrar, antes do registo defini-
tivo do presente contrato de sociedade, contratos de arrendamento,
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contratos de aquisição e venda de mercadorias, fornecimento de ser-
viços, telefone, electricidade, água, gás e, bem assim, quaisquer outros
que se mostrem úteis e necessários à prossecução do objecto social;
abrir e movimentar contas bancárias, e levantar o capital social de-
positado na agência de Leiria do Finibanco, para efeitos do pagamen-
to de escrituras, registos, despesas de constituição, aquisição de equi-
pamentos e mercadorias e outros inerentes à própria actividade da
sociedade.

Está conforme o original.

11 de Abril de 1997. — A Ajudante, Maria Goreti Leal de Oliveira
Moniz. 3000176404

MARINHA GRANDE

MATOS — SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S. A.
Conservatória do Registo Comercial da Marinha Grande. Matrícula

n.º 1575/971028; identificação de pessoa colectiva n.º 503991252;
data: 10032005.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi feito o
depósito na pasta respectiva dos documentos de prestação de contas
relativas ao exercício do ano de 2003.

Conferido, está conforme.

31 de Março de 2005. — A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira
dos Santos Batista. 2006806408

POMBAL

CARLOS PAULOS & FILHOS — TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 2587;
identificação de pessoa colectiva n.º 504830457; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 4/20050426.

Certifico a dissolução da sociedade e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 26 de Abril de 2005.

6 de Maio de 2005. — A Primeira-Ajudante, Natália Maria Mon-
teiro Pragosa Félix. 2010114884

URBAMEAL — EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 3762;
identificação de pessoa colectiva n.º P 507333926; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 4/20050429.

Certifico que Manuel Rodrigues Gonçalves, casado, Jorge Miguel
Ferro Costa e Maria Luísa Moreira Gonçalves, ambos solteiros, maio-
res, constituíram a sociedade em epígrafe, cujo contrato é o seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade a adopta a firma URBAMEAL — Empreendimentos
Imobiliários, L.da

ARTIGO 2.º

1 — A sociedade tem a sua sede na Rua do Emporão, 1, no lugar
de Charneca, freguesia e concelho de Pombal.

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

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

ARTIGO 3.º

A sociedade tem como objecto: construção civil, compra e venda
de bens imóveis e revenda dos adquiridos para esse fim.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 50 000 euros e corresponde à soma das seguintes quotas: uma do
valor nominal de 40 000 euros, pertencente ao sócio Manuel Rodri-
gues Gonçalves, e duas do valor nominal de 5000 euros cada, uma de
cada um dos sócios Jorge Miguel Ferro Costa e Maria Luísa Moreira
Gonçalves.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

Poderão ser feitos suprimentos à sociedade, desde que, por delibe-
ração unânime dos votos representativos da totalidade do capital social,
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 todos 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 ceden-
tes, 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.

Conferido, está conforme o original.

6 de Maio de 2005. — A Primeira-Ajudante, Natália Maria Mon-
teiro Pragosa Félix. 2010114922

NICE PEOPLE — COMÉRCIO DE VESTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 3761;
identificação de pessoa colectiva n.º P 507307798; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 1/20050427.

Certifico que Olinda Lopes Gonçalves dos Santos e marido, António
Manuel Pereira dos Santos, constituíram a sociedade em epígrafe, cujo
contrato é o seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Nice People — Comércio de Vestuá-
rio, L.da

ARTIGO 2.º

1 — A sociedade tem a sua sede no Edifício Pombal, Largo do
Cardal, 40, na cidade, freguesia e concelho de Pombal.

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

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

ARTIGO 3.º

A sociedade tem como objecto: comércio de vestuário, calçado e
acessórios de moda.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 5000 euros e corresponde à soma de duas quotas do valor nominal
de 2500 euros cada, pertencentes uma a cada sócio.

ARTIGO 5.º

Os sócios podem deliberar que, aos sócios de maior idade, sejam
exigidas prestações suplementares até ao décuplo do capital social,
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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 delibe-
ração unânime dos votos representativos da totalidade do capital social,
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 ambos os sócios.

ARTIGO 8.º

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

ARTIGO 9.º

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

Conferido, está conforme o original.

6 de Maio de 2005. — A Primeira-Ajudante, Natália Maria Mon-
teiro Pragosa Félix. 2010114876

MEIRIMOTA — TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 227;
identificação de pessoa colectiva n.º 501081950; inscrição n.º 6;
número e data da apresentação: 8/20050328.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que o pacto social
foi alterado quanto aos artigos 1.º, 2.º, 3.º e 4.º, que ficaram com a
seguinte redacção:

1.º

1 — A sociedade adopta a firma MEIRIMOTA — Transportes, L.da,
e tem a sua sede na Rua da Igreja, 25, freguesia de Meirinhas, conce-
lho de Pombal.

2 — A gerência da sociedade poderá, sem dependência de autoriza-
ção de outros órgãos, deslocar a sede social para outro local dentro
do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo ainda criar
sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de representação,
no território nacional ou no estrangeiro.

2.º

A sociedade tem por objecto o transporte rodoviário de mercado-
rias por conta de outrem, serviços de terraplenagem e desaterros, e
comércio de materiais de construção.

3.º

1 — O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nou-
tros bens ou demais valores constantes da escrita social, é de
50 000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais dos valores
nominais de 25 000 euros cada, pertencentes uma a cada um dos só-
cios, Manuel Pereira da Mota e Cristina Maria da Mota Pereira Mota.

2 — Por deliberação em assembleia geral poderão ser exigidas aos
sócios prestações suplementares até ao montante global igual a 20 ve-
zes o capital social, reembolsáveis quando julgadas dispensáveis, sen-
do a data e a forma de restituição fixadas em assembleia geral, que
delibere o reembolso, podendo ainda qualquer sócio fazer suprimentos

à sociedade, quando esta deles carecer, nos termos a fixar em assem-
bleia geral.

4.º

1 — (Texto já existente.)
2 — Em ampliação dos seus poderes normais, poderá qualquer um

gerente:
a) Comprar, vender e permutar veículos automóveis de e para a

sociedade;
b) Comprar, vender, dar e tomar de arrendamento imóveis, dar e

tomar de trespasse estabelecimentos, bem como rescindir ou alterar
os respectivos contratos;

c) Confessar, desistir ou transigir em juízo;
d) Celebrar contratos de locação financeira mobiliária e imobiliá-

ria.

O texto completo e actualizado do pacto fica arquivado na pasta
respectiva.

Conferido, está conforme com o original.

4 de Abril de 2005. — A Primeira-Ajudante, Natália Maria Mon-
teiro Pragosa Félix. 2010114388

PORTO DE MÓS

VALA & VALA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Porto de Mós. Matrícula
n.º 179/730712; identificação de pessoa colectiva n.º 500294690;
inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 3/18022005.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi aumenta-
do o capital social de 100 000 euros para 375 000 euros, tendo, em
consequência, o artigo 3.º ficado com a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 375 000 euros e
corresponde à soma de cinco quotas: uma de valor nominal de
225 000 euros, do sócio Adriano Hermínio Correia Vala, e quatro de
valor nominal individual de 37 500 euros, uma de cada um dos sócios
Maria Helena Vala Pires, Marina Maria Pires Vala, Rita Cláudia Pires
Vala e Sónia Marina Pires Vala.

Foi depositado o texto actualizado do contrato.

Conferida, está conforme.

5 de Abril de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria do Carmo
Pinheiro da Conceição. 2010200586

VALA & VALA, S. A.
(anteriormente usava VALA & VALA, L.DA)

Conservatória do Registo Comercial de Porto de Mós. Matrícula
n.º 179/730712; identificação de pessoa colectiva n.º 500294690;
inscrição n.º 9; número e data da apresentação: 4/18022005.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de transformação em sociedade anónima, que se rege pelos
seguintes estatutos:

Documento complementar elaborado nos termos do n.º 2 do ar-
tigo 64.º do Código do Notariado, faz parte da escritura a fl. 52 do
livro n.º 503-D deste Cartório.

Estatutos da sociedade

1.º

A sociedade adopta a denominação Vala & Vala, S. A.

2.º

A sociedade fixa a sua sede no lugar de Fonte dos Marcos, freguesia
de São Pedro, concelho de Porto de Mós, podendo ser transferida por
deliberação da administração.

A administração pode criar ou extinguir sucursais, agências e qual-
quer espécie de representação no País ou no estrangeiro.
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3.º

A sociedade tem por objecto social a indústria de construção civil,
obras públicas, compra e venda de imóveis e comércio de materiais
de construção.

4.º

1 — O capital social é de 375 000 euros, dividido em 375 000 ac-
ções ao portador, com o valor nominal de 1 euro cada uma e encon-
tra-se totalmente realizado.

2 — As acções serão representadas por títulos de 10, 50, 100,
1000 e 10 000 acções.

5.º

Pode a sociedade adquirir e alienar participações no capital de ou-
tras sociedades já existentes, ainda que reguladas por leis especiais, ou
participar em sociedades a constituir, agrupamentos complementares
de empresas e em associações em participação, ainda que o objecto
de umas e outras não apresente nenhuma relação, directa ou indirec-
ta, com o seu próprio objecto social principal.

6.º

Nos aumentos de capital a realizar por entradas em dinheiro será
atribuído aos accionistas o direito de preferência na subscrição de novas
acções, na proporção das que ao tempo possuírem, cabendo ao con-
selho de administração estabelecer o preço e as demais condições das
correspondentes emissões.

7.º

1 — No caso de constituição de penhor ou usufruto sobre acções,
os accionistas devem solicitar consentimento prévio à sociedade.

2 — Se a sociedade recusar o consentimento, deve ela adquirir
essas acções ou fazê-las adquirir por outra pessoa, nas condições
enumeradas nos números seguintes, sem prejuízo do disposto no
artigo 8.º

O preço das acções terá como limite máximo o valor do balanço
do mês imediatamente anterior àquele em que foi solicitado o con-
sentimento, elaborado segundo as mesmas regras aplicadas na elabo-
ração do balanço anual.

O pagamento do preço das acções será feito no prazo máximo de
180 dias, contados a partir da data do consentimento.

8.º

No caso referido no n.º 2 do artigo 7.º, os accionistas têm o direito
de preferência na aquisição das acções.

Os accionistas serão avisados, nos termos legais ou por carta regis-
tada com aviso de recepção, para exercerem o direito de preferência
nas condições que, conforme o caso, constarem do projecto de alie-
nação ou forem fixados em assembleia geral.

9.º

É permitido à sociedade, nos casos e limites estabelecidos por lei,
adquirir acções próprias e realizar sobre elas as operações que se
mostrem convenientes aos interesses sociais.

A sociedade poderá emitir obrigações, observando as disposições
legais aplicáveis e as determinações da assembleia geral.

10.º

A sociedade poderá amortizar as acções detidas por accionistas que
utilizem para fins estranhos à sociedade e com prejuízo desta ou de
algum accionista, as informações obtidas através do exercício do di-
reito de informação que lhe assiste.

O conselho de administração deverá declarar que as acções vão ser
amortizadas dentro do prazo de 90 dias a contar do conhecimento
que tenha do facto determinante dessa amortização.

As acções serão amortizadas pelo seu valor contabilístico, apurado
através do último balanço aprovado, sendo a contrapartida da amor-
tização paga pela sociedade no prazo de 180 dias a contar da data em
que a amortização se tornar efectiva.

11.º

A administração da sociedade é exercida por um conselho de admi-
nistração composto por três ou cinco administradores, eleitos em
assembleia geral, por um período de quatro anos e reelegíveis, que
elegerão entre si o presidente.

Os administradores ficam desde já dispensados de prestar caução.

12.º

Além das atribuições gerais derivadas da lei e destes estatutos, com-
pete ao conselho de administração:

1.º Gerir todos os negócios sociais e efectuar as operações relativas
ao objecto social;

2.º Representar a sociedade, em juízo ou fora dele, activa ou pas-
sivamente;

3.º Adquirir, vender ou, por qualquer forma, alienar ou onerar os
bens e direitos mobiliários, incluindo veículos automóveis, tomar e
dar de arrendamento quaisquer prédios;

4.º Propor e seguir quaisquer acções, confessá-las ou delas desistir,
transigir e comprometer-se em arbítrios;

5.º Celebrar, alterar e rescindir contratos de trabalho ou de presta-
ções de serviços;

6.º Dar execução e fazer cumprir os preceitos legais e estatutários
e as deliberações da assembleia geral.

O conselho de administração poderá delegar num administrador-
-delegado a administração corrente da sociedade.

O conselho de administração poderá nomear mandatários ou pro-
curadores da sociedade para a prática de determinados actos ou cate-
gorias de actos.

13.º

O conselho de administração reunirá, pelo menos, uma vez por
trimestre e sempre que seja convocado pelo presidente ou por outros
dois administradores, com uma antecedência de 15 dias.

Os administradores que não estiverem presentes poderão fazer-se
representar por outro administrador, mediante simples carta dirigida
ao presidente, bem como enviar-lhes o seu voto escrito.

As deliberações deverão ser sempre tomadas à pluralidade dos vo-
tos.

O conselho de administração só estará, porém, validamente cons-
tituído e só exercerá os poderes que a lei e estes estatutos lhe atri-
buem, quando estiver presente ou representada a maioria dos seus mem-
bros.

Em caso de empate nas votações o presidente terá voto de quali-
dade.

14.º

A sociedade fica obrigada pela assinatura de dois administradores,
sendo uma delas obrigatoriamente a do presidente do conselho de
administração.

15.º

A fiscalização da sociedade é confiada a um fiscal único e um su-
plente, que deverão ser revisores oficiais de contas, eleitos em assem-
bleia geral pelo período de quatro anos.

As atribuições do fiscal único são as que lhes são especificadas na
lei.

16.º

A assembleia geral é constituída por todos os accionistas com di-
reito a voto.

A cada 100 acções corresponde 1 voto.
Os accionistas podem fazer-se representar nas assembleias por

pessoas estranhas à sociedade.

17.º

1 — A mesa da assembleia geral é composta por um presidente e
um secretário, eleitos por um período de quatro anos, podendo ser
accionistas ou outras pessoas.

2 — A assembleia reunirá nos três meses subsequentes ao termo de
cada ano social e sempre que for convocada a pedido do conselho de
administração ou do fiscal único ou a requerimento de accionistas,
nos termos previstos na lei.

3 — A convocatória será feita nos termos legais.

18.º

1 — A assembleia geral pode deliberar, em primeira convocação,
qualquer que seja o número de accionistas presentes ou representados,
salvo o disposto nos n.os 2 e 3 deste artigo.

2 — Para que a assembleia geral possa deliberar, em primeira con-
vocação, sobre a alteração do contrato de sociedade, fusão, cisão,
transformação, dissolução da sociedade ou outros assuntos para os quais
a lei exija maioria qualificada, sem a especificar, devem estar presen-
tes ou representados accionistas que detenham acções corresponden-
tes a, pelo menos, um terço do capital social.
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3 — Em segunda convocatória a assembleia geral pode deliberar
seja qual for o número de accionistas presentes ou representados e o
capital por eles representado.

4 — Na convocatória de uma assembleia pode logo ser fixada uma
segunda data de reunião para ao caso de a assembleia não poder reunir
na primeira data marcada por falta de representação do capital exigi-
do pela lei ou pelo contrato, contanto que entre estas duas datas me-
deiem mais de 15 dias.

19.º

Os membros do conselho de administração serão ou não remunera-
dos, conforme a assembleia geral deliberar.

20.º

Deduzidos os valores que por lei sejam aplicados na reserva legal,
os resultados líquidos constantes no balanço terão a aplicação decidi-
da pela assembleia geral.

Ficam desde já nomeados, com dispensa de caução, para compo-
rem os órgãos sociais da sociedade para o quadriénio de 2005-2008:

Mesa da assembleia geral: presidente, Rita Cláudia Pires Vala; se-
cretária, Sónia Marisa Pires Vala.

Conselho de administração: presidente, Adriano Hermínio Correia
Vala; vogais: Maria Helena Vala Pires e Marina Maria Pires Vala.

Fiscal único: efectivo, Dr. António Pereira Carvalho, revisor ofi-
cial de contas, casado e residente em Alqueidão da Serra, Porto de
Mós; suplente, UHY — A. Paredes e Associados, Sociedade de Revi-
sores Oficiais de Contas, contribuinte fiscal n.º 5804629603, com sede
na Rua da Carreira, 138, 2.º, Funchal, representada pelo Dr. António
Tavares da Costa Oliveira, revisor oficial de contas n.º 656, casado e
residente em Oeiras.

Conferida, está conforme.

5 de Abril de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria do Carmo
Pinheiro da Conceição. 2010200594

LISBOA
ALENQUER

ECOPOWER — EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS
DE ENERGIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 2251/
040415; identificação de pessoa colectiva n.º 506879771; averba-
mento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; números e data das
apresentações: Of. 4 e 5/050502.

Certifico:
1.º Que foi registada a cessação das funções de gerente por parte de

Johannes Wilhelmus Gernero, por renúncia, em 30 de Março de 2005.
2.º Que foi registada a alteração integral do contrato, que passa a

ser a seguinte:

1.º

1 — A sociedade adopta a firma ECOPOWER — Equipamentos e
Serviços de Energia, Unipessoal, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Quinta da Serra, lugar da Serra,
freguesia de Carnota, concelho de Alenquer.

2.º

A sociedade tem como objecto comércio, importação, exportação
e representação de equipamentos de energia, caldeiras, motores, tur-
binas a gás, turbinas éolicas e contadores de energia, e prestação de
serviços ligados a estes equipamentos. Consultoria, serviços e projec-
tos de engenharia.

3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros, repre-
sentado por uma quota de igual valor nominal, pertencente ao sócio
Raul Paulo Pereira de Assunção.

4.º

1 — A gerência e representação da sociedade pertence ao só-
cio Raul Paulo Pereira de Assunção, que desde já fica nomeado
gerente.

2 — Para obrigar a sociedade é suficiente a assinatura do ge-
rente.

3 — A sociedade poderá constituir mandatários para a prática de
certos actos e categoria de actos, mediante as respectivas procura-
ções.

Conferida, está conforme.

10 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Mar-
ques Bacelar Inês David. 2009252870

ANTÓNIO AUGUSTO VICENTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 2284/
040715; identificação de pessoa colectiva n.º 507043561; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 2; números e data das
apresentações: 2 e 3/050502.

Certifico:
1.º Que foi registada a cessação das funções de gerente por parte de

António Augusto dos Santos Vicente, por renúncia, com efeitos re-
portados a 1 de Março de 2005.

1.º Que foi registada a designação de gerente, por deliberação de
1 de Março de 2005, o não sócio, José Manuel Machado Pereira, ca-
sado.

Conferida, está conforme.

10 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Mar-
ques Bacelar Inês David. 2009252861

GUIMARÃES MORAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 1027/
950601; identificação de pessoa colectiva n.º 501459553; inscri-
ção n.º 8; número e data da apresentação: 2/050506.

Certifico que foi registada a designação de gerente, por deliberação
de 20 de Janeiro de 2005: Mónica Salema da Silva, solteira.

Conferida, está conforme.

10 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Mar-
ques Bacelar Inês David. 2010652134

VARDOBRA — ARMADURAS PARA BETÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 2354/
050302; identificação de pessoa colectiva n.º P 507265688; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 1/050302.

Certifico que, em 21 de Fevereiro de 2005, entre António José
Alberto Ferreira Gomes, solteiro, e Marco Alexandre Ferreira Rodri-
gues ou Marco Alexandre Rodrigues, solteiro, foi constituída a socie-
dade em epígrafe, que fica a reger-se pelo contrato constante dos
seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a denominação de VARDOBRA — Arma-
duras para Betão, L.da, e tem a sede na Rua do Comendador António
Lopes Máximo de Carvalho, 60, freguesia da Ventosa, concelho de
Alenquer.

2 — A gerência poderá deslocar a sede social dentro de mesmo
concelho ou para concelho limítrofe, bem como poderá instalar e
manter sucursais e outras formas de representação social, sem neces-
sidade de consentimento da assembleia geral.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o corte, moldagem e aplicação de
armaduras para betão para a construção civil e obras públicas.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais de 2500 euros,
pertencendo uma a cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

A sociedade poderá exigir aos sócios prestações suplementares até
ao montante correspondente a 10 vezes o capital social.
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ARTIGO 5.º

A sociedade poderá adquirir participações, como sócia de respon-
sabilidade limitada, em sociedades com objecto igual ou diferente do
seu, em sociedades reguladas por leis especiais e em agrupamentos
complementares de empresas.

ARTIGO 6.º

1 — A administração e representação da sociedade, remunerada ou
não, conforme for deliberado, será exercida por quem os sócios desig-
narem em assembleia geral.

2 — A sociedade fica obrigada com a intervenção, em conjunto,
de dois gerentes.

ARTIGO 7.º

É expressamente proibido aos gerentes obrigar a sociedade em ac-
tos e contratos a ela estranhos, tais como fianças, abonações, letras
de favor e outros semelhantes.

ARTIGO 8.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota, nos seguintes casos:
a) Por morte do seu titular;
b) Por acordo com o seu titular;
c) Quando a quota tenha sido objecto de penhora, arresto ou en-

volvida em qualquer procedimento judicial;
d) Falência do titular;
e) Que seja cedida sem observância das preferências legais.

Conferida, está conforme.

10 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Mar-
ques Bacelar Inês David. 2009253540

AMADORA

VERMELHINHO — RESTAURANTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 8694;
identificação de pessoa colectiva n.º 503169927; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 15 e inscrição n.º 18; números e data das apre-
sentações: 3-6/050406.

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

Cessação de funções de gerência de Susana Carreiras Costa Miguens.
Data: 25 de Fevereiro de 2005.
Causa: renúncia.

Alteração parcial do contrato:
Os artigos 3.º e 6.º foram modificados e ficaram com as seguintes

redacções:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor nominal de
2500 euros cada, uma de cada um dos sócios.

6.º

1 — A gerência da sociedade compete a sócios ou a não sócios,
conforme for deliberado em assembleia geral, estando já nomeada
gerente a sócia Carmencita Ferreira da Silva Pinto.

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

O texto completo e actualizado ficou depositado na pasta respec-
tiva.

13 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Luz Mo-
reira. 2009248031

RELOJOARIA CARLA — OURIVESARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 9923;
identificação de pessoa colectiva n.º 503690341; inscrição n.º 4;
número e data da apresentação: 2/050406.

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

Dissolução e encerramento da liquidação.

Data da aprovação das contas: 23 de Março de 2005.

Está conferida e conforme.

13 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Luz Mo-
reira. 2004890258

AMPLIUS — INFORMÁTICA E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 14 689;
identificação de pessoa colectiva n.º 503007307; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 1/050406.

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

Alteração parcial do contrato com reforço de capital e redenomi-
nação em euros.

O capital foi reforçado com 1009,62 euros em dinheiro e os arti-
gos 1.º, 3.º, 5.º e 11.º foram modificados e ficaram com as seguintes
redacções:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma AMPLIUS — Informática e Ser-
viços, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua da Horta da Costa, 6, em
A da Beja, freguesia São Brás, concelho da Amadora.

3 — Por simples deliberação da gerência, pode ser deslocada den-
tro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo ainda
criar sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de representa-
ção, no território nacional ou no estrangeiro.

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: uma
quota do valor nominal de 2500 euros, pertencente ao sócio João
António da Fonseca Salvado Alves, e uma quota do valor nominal de
2500 euros, pertencente à sócia Maria Madalena Pereira Costa Ma-
cedo Salvado Alves.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, será exercida
por ambos os sócios, desde já nomeados gerente, obrigando-se a so-
ciedades pela assinatura conjunta de dois gerentes.

ARTIGO 11.º

A gerência esta autorizada a celebrar em nome da sociedade quais-
quer negócios jurídicos no âmbito do objecto social, procedendo aos
levantamentos necessários para o efeito.

O texto completo e actualizado ficou depositado na pasta respec-
tiva.

13 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Luz Mo-
reira. 2009239890

IKEA PORTUGAL — MÓVEIS E DECORAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula
n.º 14 297; identificação de pessoa colectiva n.º 505416654; ins-
crições n.os 8 e 9; números e data das apresentações: 27 e 28/050405.

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

Facto: nomeação de gerentes e secretário.
Gerentes nomeados: Adriaan de Witt; Hans-Erik Kurt Ljungberg e

Anders Bertil Mikael Olsson.
Secretário: Manuel Maria Rosado dos Santos Vítor.
Suplente: Tiago Nuno Leiria de Mendonça Coutinho de Castro.
Prazo: 1 de Setembro de 2004 até 31 de Agosto de 2005.
Data da deliberação: 30 de Novembro de 2004.

Alteração parcial do contrato quanto ao artigo 1.º, n.º 1, que ficou
com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Ikea Portugal — Móveis e Deco-
ração, L.da
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O texto completo e actualizado ficou depositado na pasta respec-
tiva.

14 de Abril de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Manuela Afon-
so Menezes. 2009239954

Q. C. M. — QUADROS E CONSTRUÇÕES
METÁLICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 7468;
identificação de pessoa colectiva n.º 502670860; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 5; números e data das apre-
sentações: 25 e 26/050405.

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

Cessação de funções de gerência de Valentim José Pereira da Cunha.
Data: 8 de Março de 2005.
Causa: renúncia.

Alteração parcial do contrato quanto aos artigos 3.º e corpo e § 1.º
do 4.º, que ficaram com a seguinte redacção:

3.º

O capital social é de 25 000 euros, está integralmente realizado em
dinheiro e outros valores, conforme escrituração, e corresponde à soma
de três quotas, uma de 12 500 euros, do sócio Carlos Manuel Castro
Bento, e duas de 6250 euros cada, uma de cada um dos sócios Sílvia
Maria Ferraz da Cunha e Ricardo José Ferraz da Cunha.

4.º

A gerência da sociedade e a sua representação, em juízo e fora dele,
quer activa quer passivamente, ficam a cargo de todos os sócios, já
nomeados gerentes, com ou sem remuneração, conforme aí for deli-
berado.

§ 1.º Para vincular validamente a sociedade, em todos os seus actos
e contratos, são necessárias as assinaturas de dois gerentes, devendo
uma delas ser a do gerente Carlos Manuel Castro Bento, salvo nos
actos de mero expediente em que é suficiente a assinatura de um ge-
rente.

§ 2.º (Mantém-se.)
§ 3.º (Mantém-se.)

O texto completo e actualizado ficou depositado na pasta respec-
tiva.

13 de Abril de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Manuela Afon-
so Menezes. 2009239946

N. PEREIRA & SILVA — SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 12 562;
identificação de pessoa colectiva n.º 505189135; inscrição n.º 6;
número e data da apresentação: 16/050405.

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

Alteração parcial do contrato com reforço de capital:
O capital foi reforçado com 45 000 euros em dinheiro, e o seu

artigo 3.º foi modificado e ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social e de 50 000 euros, encontra-se integralmente subs-
crito e realizado em dinheiro, representado por duas quotas, uma do
valor nominal de 3000 euros (bem próprio), e outra de valor nomi-
nal de 47 000 euros (bem comum), ambas pertencentes ao sócio úni-
co Nuno Miguel das Neves Casimiro Pereira da Silva.

O texto completo e actualizado ficou depositado na pasta respec-
tiva.

12 de Abril de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Manuela Afon-
so Menezes. 2009239920

PLANETACAR — AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 11 290;
identificação de pessoa colectiva n.º 504372408; averbamento

n.º 1 à inscrição n.º 7 e inscrição n.º 9; números e data das apre-
sentações: 7 e 9/050405.

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

Cessação de funções de gerência de João Maria de Lemos Mont.
Data: 15 de Fevereiro de 2005.
Causa: renúncia.
Nomeação de gerente, por deliberação de 15 de Fevereiro de 2005.
Gerente nomeado: Patrícia Veríssimo Batista.

Conferido e conforme.

12 de Abril de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Manuela Afon-
so Menezes. 2009239903

ROCHA & DELGADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 14 681;
identificação de pessoa colectiva n.º 507245032; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 19/050324.

Certifico que entre Bruno Nascimento Delgado, Maria Augusta da
Graça Rocha e Manuel Graça Rocha foi constituída a sociedade em
epígrafe, que se rege pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Rocha & Delgado, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua Principal, 26, rés-do-chão,
Alto da Cova da Moura, freguesia da Buraca, concelho da Amadora.

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 e representação de produtos alimentares, bebidas alcoólicas e
não alcoólicas, materiais e artigos de construção, artigos de ourivesa-
ria.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social é de 7500 euros, encontra-se integralmente
subscrito e realizado em dinheiro e corresponde à soma de três 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 5000 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

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.
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Disposição transitória

1 — Ficam desde já nomeados gerentes os sócios Maria Augusta da
Graça Rocha e Manuel da Graça Rocha.

2 — A gerência fica desde já autorizada a levantar a totalidade do
capital social depositado, a fim de custear as despesas de constituição
e registo da sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede
social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis, imóveis ou direi-
tos, mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a sociedade todos
os actos praticados pela gerência, nesse período, logo que definitiva-
mente matriculada.

Conferido e conforme.

6 de Abril de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Cristina Jacob. 2009239725

EFOMEOP — CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 14 688;
identificação de pessoa colectiva n.º 505921715; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 32/050405.

Certifico que entre Bernardino Pires Monteiro, Cornélio da Graça
dos Ramos Cravid e Monjardino Manuel Amado foi constituída a
sociedade em epígrafe, cujo contrato se rege pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma EFOMEOP — Construção Civil,
L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua do Dr. António José de
Almeida, 31, rés-do-chão, direito, freguesia de Venda Nova, concelho
da Amadora.

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 construção civil e obras públi-
cas, compra e venda de imóveis e revenda dos adquiridos para o mesmo
fim. Comercialização, importação e exportação de pneus, peças e
acessórios para veículos automóveis, produtos alimentares, bebidas
alcoólicas e não alcoólicas, material e equipamento para construção
civil. Prestação de serviços de limpeza, gestão e administração de
condomínios.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de três quotas: duas quo-
tas iguais do valor nominal de 2000 euros cada uma e uma de cada
sócio Bernardino Pires Monteiro e Cornélio da Graça dos Ramos
Cravid, e outra do valor nominal de 1000 euros, titulada pelo sócio
Monjardino Manuel Amado.

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 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

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

2 — Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure
no balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias
quotas, destinadas a ser 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.

1 — Fica desde já nomeado gerente o sócio Monjardino Manuel
Amado.

Está conferido e conforme o original.

13 de Abril de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Manuela Afon-
so Menezes. 2009240642

ZUFORM — FORMAÇÃO PROFISSIONAL,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 14 687;
identificação de pessoa colectiva n.º 505876850; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 8/050404.

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

Deslocação da sede para o Largo de D. Constantino de Bragança,
3, 1.º, esquerdo, freguesia da Reboleira, concelho da Amadora.

Está conforme o original.

12 de Abril de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Manuela Afon-
so Menezes. 2009240634

LUÍS FILIPE PEREIRA CRAVO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 14 705;
identificação de pessoa colectiva n.º 507299140; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 14/050412.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, cujo contra-
to se rege pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Luís Filipe Pereira Cravo, Uni-
pessoal, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua de Bissau, 2, 3.º, direito,
freguesia da Mina, concelho da Amadora.

3 — Por simples deliberação da gerência, pede a sede ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em representação, importação,
exportação e comércio de materiais de construção civil. Prestação de
serviços de consultoria na mesma área.



DIÁRIO DA REPÚBLICA — III SÉRIE N.º 142 — 26 de Julho de 200516 192-(50)

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, as quais poderão não ser remuneradas con-
forme 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.

Conferida e conforme.

17 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Luz Mo-
reira. 2009249950

MENDES & MIRANDA SOCIEDADE
CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 14 704;
identificação de pessoa colectiva n.º 507308328; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 13/050412.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, cujo contra-
to se rege pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Mendes & Miranda Sociedade
Construção Civil, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua das Filipinas, lote 4, quar-
teirão 41, Moinhos da Funcheira, freguesia da Mina, concelho da
Amadora.

3 — Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, poden-
do a mesma criar ou encerrar sucursais, filiais, agências ou outras formas
locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na construção civil e obras públi-
cas. Gestão e administração de imóveis. Compra e venda de imóveis
e revenda dos adquiridos para esse 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, João Domin-
gos Ferreira Mendes e Manuel Miranda Gonçalves.

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 necessária a intervenção de dois
gerentes.

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.

Conferida e conforme.

17 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Luz Mo-
reira. 2009249941

OGUZ & OGUZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 14 700;
identificação de pessoa colectiva n.º 507279743; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 1/040511.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, cujo contra-
to se rege pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

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

2 — A sociedade tem a sua sede na Urbanização de Maria Costa
Canas, lote 2, 4.º, direito, freguesia da Buraca, concelho da Amadora.

3 — Por simples deliberação da gerência, pode e 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, exportação e co-
mercialização de produtos alimentares e congelados. Actividades ho-
teleiras, restauração, pastelaria e similares.

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, Cetin Oguz e
Zélia Maria de Figueiredo Rodrigues Oguz.

ARTIGO 4.º

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

2 — Para vincular a sociedade é necessária a intervenção de um
gerente.

3 — Fica desde já nomeado gerente o sócio Cetin Oguz.

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.

Conferida e conforme.

15 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Luz Mo-
reira. 2009249593

ASTURIANO — UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 14 699;
identificação de pessoa colectiva n.º 507322991; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 11/20050408.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, cujo contra-
to se rege pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma ASTURIANO — Unipessoal, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua de Carvalho Araújo, 81,
1.º, direito, freguesia da Damaia, concelho da Amadora.
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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 e expor-
tação de produtos alimentares e bebidas alcoólicas e não alcoólicas.

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, José António Contreras Asturiano.

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.

Conferida e conforme.

14 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Luz Mo-
reira. 2009249607

CASABITAÇÃO — SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 14 678;
identificação de pessoa colectiva n.º 507279581; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 18/050323.

Certifico que Pedro Manuel Paiva Silvério constituiu a sociedade
em epígrafe, que se rege pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma CASABITAÇÃO — Sociedade de
Mediação Imobiliária, Unipessoal, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Praça do Padre Ferreira do
Amaral, 6, Centro Comercial Babilónia, loja 7, freguesia da Venteira,
concelho da Amadora.

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 mediação imobiliária.

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.
2 — A gerência fica desde já autorizada a levantar a totalidade do

capital social depositado, a fim de custear as despesas de constituição
e registo da sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede
social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis, imóveis ou direi-
tos, mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a sociedade todos
os actos praticados pela gerência, nesse período, logo que definitiva-
mente matriculada.

Conferido e conforme.

4 de Abril de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Cristina Jacob. 2009238982

DREAM BUSINESS — SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 14 679;
identificação de pessoa colectiva n.º 507259718; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 19/050323.

Certifico que entre Carlos Lopes da Cunha e Nuno Miguel Correia
Cardoso foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelos
seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Dream Business — Sociedade de
Mediação Imobiliária, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Avenida dos Moinhos, 10, 3.º,
direito, freguesia de Alfragide, concelho da Amadora.

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 mediação imobiliária e admi-
nistração de imóveis por conta de outrem.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social é de 30 000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais no
valor nominal de 15 000 euros cada, tituladas uma por cada sócio.

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, 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 necessária a intervenção de dois gerentes.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, quando
esta for sujeita a arrolamento, arresto, penhora, quando for incluída
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em massa 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 deliberado
em assembleia geral.

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.

Conferido e conforme.

4 de Abril de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Cristina Jacob. 2009238974

GOBOLAND PORTUGUESA — PRODUÇÃO
E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE ILUMINAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 13 465;
identificação de pessoa colectiva n.º 505753740; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 4/050405.

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

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 31 de Março de 2005.

Conferido e conforme.

12 de Abril de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Manuela Afon-
so Menezes. 2009239881

ENFARTARUM — PRONTO A COMER, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 7619;
identificação de pessoa colectiva n.º 502734191; inscrição n.º 5;
número e data da apresentação: 3/030411.

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

Alteração parcial do contrato com reforço de capital e redenomi-
nação em euros.

O seu capital foi reforçado com 2755,42 euros em dinheiro e o seu
artigo 3.º foi modificado e ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros e 1 cêntimo, está integralmente
realizado em euros e nos diversos valores do activo e corresponde à
soma de três quotas iguais do valor nominal de 1666 euros e 67 cên-
timos, uma de cada um dos sócios, Maria Nazaré de Almeida Pereira
de Mira, Pedro Manuel Prestes Ferreira Mira e Sofia Rute Almeida
Pereira de Prestes Mira.

O texto completo e actualizado ficou depositado na pasta respec-
tiva.

11 de Abril de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Cristina Jacob. 2009249321

FRANCISCO LOPES — SERVIÇOS DE ESTAFETAGEM,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 12 440;
identificação de pessoa colectiva n.º 505378515; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 14/050316.

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

Dissolução e encerramento da liquidação.

Data da aprovação das contas: 29 de Agosto de 2003.

Conferida e conforme.

23 de Março de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Cristina Jacob. 2005831190

TABACARIA E AGÊNCIA COMERCIAL MODELAR
DA REBOLEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 1630;
identificação de pessoa colectiva n.º 500420904; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 10 e inscrição n.º 13; números e data das apre-
sentações: 12 e 13/050316.

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

Cessação de funções de gerência de Fernando da Fonseca, por ter
renunciado, em 21 de Dezembro de 2004.

Alteração parcial do contrato.
Os artigos 3.º e 5.º foram modificados e ficaram com a seguinte

redacção:
3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros, dividido
em duas quotas, sendo uma de 3500 euros, pertencente ao sócio João
Manuel Santos da Silva, e outra de 1500 euros, pertencente ao sócio
Nuno Manuel Madeira Gonçalves.

5.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme vier
a ser deliberado em assembleia geral, fica a cargo dos sócios João Manuel
Santos da Silva e Nuno Manuel Madeira Gonçalves, sendo suficiente
a intervenção de um gerente para obrigar a sociedade em todos os
seus actos e contratos.

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

23 de Março de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Cristina Jacob. 2009238354

ANTÓNIO VIEIRA & VIEIRA — SOCIEDADE
DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 11 494;
identificação de pessoa colectiva n.º 502518073; inscrição n.º 10;
número e data da apresentação: 6/050316.

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

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 3 de Março de 2005.

Conferida e conforme.

23 de Março de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Cristina Jacob. 2005890235

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES IMPERBETÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 8193;
identificação de pessoa colectiva n.º 502978040; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 5/050316.

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

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 7 de Agosto de 2003.

Conferida e conforme.

23 de Março de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Cristina Jacob. 2005773468

OTÍLIA MARTINS CABELEIREIRO — SOCIEDADE
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 14 673;
identificação de pessoa colectiva n.º 507249372; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 2/050322.
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Certifico que Otília Maria Martins constituiu a sociedade em epí-
grafe, cujo contrato se rege pelos seguintes artigos:

1.º

A sociedade adopta a denominação de Otília Martins Cabeleirei-
ro — Sociedade Unipessoal, L.da, tem a sua sede no Largo da Igreja,
2, 1.º, letra C, na freguesia da Damaia, concelho da Amadora.

2.º

A sociedade tem por objecto a actividade de cabeleireiro de senho-
ras e afins.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros e corresponde a uma única quota pertencente à sócia Otília Maria
Martins.

4.º

1 — A administração e representação da sociedade pertencem à
gerência nomeada pela única sócia.

2 — A gerência poderá não ser remunerada se tal for deliberado
pela única sócia.

3 — É desde já designada gerente a única sócia Otília Maria Mar-
tins.

4 — A sociedade obriga-se com a intervenção de um gerente.

5.º

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

Conferido e conforme.

30 de Março de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Cristina Jacob. 2008526852

ASSISTOPNEUS DA DAMAIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 5129;
identificação de pessoa colectiva n.º 501616284; inscrição n.º 4;
número e data da apresentação: 1/050322.

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

Alteração parcial do contrato com reforço de capital.
O seu capital foi reforçado com 502 410$ em dinheiro e o seu

artigo 3.º foi modificado e ficou com a seguinte redacção:

3.º

1 — O capital social é de 5000 euros, está integralmente realizado
em dinheiro e corresponde à soma das quotas dos sócios: uma de
3600 euros, de António Arlindo do Patrocínio Figueiredo, uma de
1200 euros, de Raul Aniceto Nogueira Martins, e uma de 200 euros,
de José Lúcio Rodrigues de Almeida.

2 — A sociedade goza da faculdade de exigir dos sócios prestações
suplementares à medida que o entender necessário, mediante delibera-
ção tomada em assembleia geral.

O texto completo e actualizado ficou depositado na pasta respec-
tiva.

30 de Março de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Cristina Jacob. 2008428338

DELIRIUM EXTERMIS — ACTIVIDADES
HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 14 501;
identificação de pessoa colectiva n.º 507157141; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 10/050321.

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

Cessação de funções de gerência de Ana Sofia Amaral Lopes de
Miranda Quito, por ter renunciado, em 22 de Dezembro de 2004.

29 de Março de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Cristina Jacob. 2009238559

O FURACÃO DO MOINHO DO GUIZO — PRODUTOS
ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 14 670;
identificação de pessoa colectiva n.º 507234588; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 7/050321.

Certifico que entre Carlos Alberto Vicente de Figueiredo e Maria
da Conceição dos Santos Figueiredo foi constituída a sociedade em
epígrafe, que se rege pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma O Furacão do Moinho do Guizo —
Produtos Alimentares, L.da, e tem a sua sede na Urbanização do
Moinho do Guizo, lote D-9, loja A, A da Beja, freguesia da Mina,
concelho da Amadora.

2 — Por simples deliberação da gerência, a sede social poderá ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e
criadas e encerradas filiais, sucursais, estabelecimentos ou outras for-
mas locais de representação em qualquer ponto do País ou no estran-
geiro.

ARTIGO 2.º

1 — O objecto social consiste em comércio a retalho de frutas, le-
gumes, charcutaria, leite e seus derivados, congelados, pão, confeitaria;
bebidas, café, produtos de higiene e limpeza, artigos de decoração.

2 — A sociedade poderá, sob qualquer forma legal, associar-se com
outras pessoas, para formar sociedades, agrupamentos complementa-
res, consórcios e associações em participação, além de poder adquirir
e alienar participações em sociedades com o mesmo ou diferente
objecto.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor nominal de
2500 euros, pertencente uma a cada um dos sócios Carlos Alberto
Vicente de Figueiredo e Maria da Conceição dos Santos Figueiredo.

ARTIGO 4.º

A gerência social, dispensada de caução e com ou sem remunera-
ção, conforme for deliberado em assembleia geral, será exercida pelos
sócios, desde já nomeados gerentes, sendo suficiente a intervenção de
qualquer um dos gerentes para obrigar a sociedade em todos os seus
actos e contratos.

ARTIGO 5.º

A cessão total ou parcial de quotas é livremente permitida entre os
sócios ou descendentes, porém, a cessão a estranhos depende do con-
sentimento da sociedade, tendo esta, em primeiro lugar, e os sócios
não cedentes, em segundo, sempre direito de preferência.

Conferido e conforme.

29 de Março de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Cristina Jacob. 2009238540

PROLIXO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula
n.º 11 325; identificação de pessoa colectiva n.º 502689358; ins-
crição n.º 7; número e data da apresentação: 4/050321.

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

Alteração parcial do contrato com reforço de capital.
O seu capital foi reforçado com 100 120,22 euros em dinheiro e

ao seu artigo 2.º foi aditado um § único e ao artigo 3.º foi atribuído
um n.º 1 e aditado o n.º 2, que ficaram com a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

§ único. A sociedade poderá adquirir participações noutras socie-
dades, ainda que com objecto diferente, bem como participar em
agrupamentos complementares de empresas ou, por qualquer forma,
associar-se a outras sociedades.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
150 000 euros, correspondendo à soma de duas quotas de 75 000 eu-
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ros cada, pertencendo cada uma aos sócios, Silvino João Sá e Maria
Isabel da Fonseca Brás Sá.

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

O texto completo e actualizado ficou depositado na pasta respec-
tiva.

29 de Março de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Cristina Jacob. 2008526178

PGJP CONSULTING — CONSULTORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 13 568;
identificação de pessoa colectiva n.º 506377318; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 3/050321.

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

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 10 de Março de 2005.

Conferida e conforme.

29 de Março de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Cristina Jacob. 2009238524

VPB — VIGAS, PILARES E BETÃO — CONSTRUÇÃO
CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 14 669;
identificação de pessoa colectiva n.º 507241614; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 2/050321.

Certifico que entre Pedro Cerdeira Alves e Nuno de Sousa Alves
foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelos seguintes
artigos:

1.º

A sociedade adopta a firma VPB — Vigas, Pilares e Betão — Cons-
trução Civil, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Travessa do Poço, pátio 12,
casa 8, 1.º, Quinta da Lage, Amadora, freguesia da Falagueira, conce-
lho da Amadora.

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

2.º

O objecto da sociedade é a construção civil.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros e corresponde à soma das seguintes quotas: uma com o valor
nominal de 2500 euros, pertencente ao sócio Pedro Cerdeira Alves, e
uma com o valor nominal de 2500 euros, pertencente ao sócio Nuno
de Sousa Alves.

4.º

1 — A gerência e a representação da sociedade competem aos
gerentes a nomear em assembleia geral.

2 — Fica desde já designado gerente o sócio Pedro Cerdeira Alves.
3 — Para obrigar a sociedade é suficiente a assinatura de um gerente.
4 — A gerência será ou não remunerada, conforme for deliberado

em assembleia geral.
5 — A remuneração da gerência poderá consistir, total ou parcial-

mente, em participação nos lucros da sociedade.

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.

6.º

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

7.º

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

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.

Conferido e conforme.

29 de Março de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Cristina Jacob. 2009238516

COMDIST PORTUGAL — SOCIEDADE IBÉRICA
DE ELECTRÓNICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula
n.º 11 608; identificação de pessoa colectiva n.º 503969915; aver-
bamento n.º 2 à inscrição n.º 1, averbamento n.º 1 à inscrição
n.º 3 e inscrições n.os 9 e 10; números e data das apresentações:
7-9/050422.

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

Cessação de funções de gerência de Francisco Novela Berlin.
Data: 27 de Outubro de 2004.
Causa: destituição.
Cessação de funções de gerência de Juan Manuel Moreno Pérez e

José Luís Martín Estébaranz.
Data: 27 de Outubro de 2004.
Causa: destituição.
Nomeação de gerente, por deliberação de 27 de Outubro de 2004.
Gerente nomeado: Fernando Bosch Roig.
Nomeação de gerente, por deliberação de 2 de Fevereiro de 2005.
Gerentes nomeados: Rafael Viela e Luís Filipe de Moraes Sarmento

Pinto Gonçalves.

O texto completo e actualizado ficou depositado na pasta respec-
tiva.

28 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Luz Mo-
reira. 2008193179

CLÍNICA DR.A ELVIRA NUNES — SERVIÇOS
MÉDICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 14 655;
identificação de pessoa colectiva n.º 507228421; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 6/050309.

Certifico que entre Elvira Nunes Silva Santos e Luís Manuel de Brito
Rosa Santos foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelos
seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Clínica Dr.ª Elvira Nunes — Serviços
Médicos, L.da

ARTIGO 2.º

1 — A sociedade tem a sua sede na Avenida do Conde de Oeiras,
12, 1.º, direito, freguesia da Reboleira, concelho da Amadora.

2 — Por simples deliberação da gerência, a sociedade poderá trans-
ferir a sua sede para dentro do mesmo concelho ou para concelho
limítrofe, bem como criar filiais, sucursais ou qualquer forma de re-
presentação no País ou no estrangeiro.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto prestação de serviços de medicina.
Exploração de consultório médico e de meios auxiliares de diagnós-
tico.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor nominal de
2500 euros cada, pertencentes uma a cada sócio, Elvira Nunes Silva
Santos e Luís Manuel de Brito Rosa Santos.
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ARTIGO 5.º

1 — A gerência e administração da sociedade e a representação,
em juízo e fora dele, activa e passivamente, ficam a cargo da só-
cia Elvira Nunes Silva Santos, que desde já fica nomeada gerente,
com ou sem remuneração, conforme for deliberado em assembleia
geral.

2 — Para vincular a sociedade é suficiente a assinatura de um ge-
rente.

3 — Fica vedado à gerência obrigar a sociedade em actos e contra-
tos alheios aos negócios sociais, tais como fianças, abonações, letras
de favor ou outros semelhantes.

4 — A sociedade poderá constituir mandatários para a prática de
actos certos e determinados.

ARTIGO 6.º

A sociedade pode exigir dos sócios prestações suplementares de
capital até ao montante de três vezes o valor do capital social.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá participar no capital de outras sociedade, mes-
mo com o objecto diferente do seu, bem como associar-se em agru-
pamentos complementares de empresas ou em sociedade reguladas por
leis especiais.

ARTIGO 8.º

É livre a divisão e cessão de quotas entre sócios, mas em relação a
estranhos, depende sempre do prévio consentimento da sociedade, a
qual, em primeiro lugar, e em segundo, qualquer dos sócios, terá direi-
to de preferência na mesma.

ARTIGO 9.º

As assembleias gerais, quando a lei não exija outros prazos ou for-
malidades, serão convocadas por meio de cartas registadas, dirigidas
aos, sócios com a antecedência mínima de 15 dias.

Conferido e conforme.

17 de Março de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Cristina Jacob. 2009316428

AUTO TÁXIS PISA & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 12 034;
identificação de pessoa colectiva n.º 505080834; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/050321.

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

Cessação de funções de gerência de Lucinda Pica da Silva, por ter
renunciado, em 1 de Junho de 2003.

29 de Março de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Cristina Jacob. 2009238494

ALFREDO AZEVEDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 1051;
identificação de pessoa colectiva n.º 500525277; inscrição n.º 7;
número e data da apresentação: 9/050322.

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

Alteração parcial do contrato que consiste no aditamento de um
novo artigo, que passa a ser o 7.º, e que ficou com a seguinte redac-
ção:

7.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capi-
tal até ao décuplo do capital social, desde que aprovadas, por unani-
midade, em assembleia geral.

O texto completo e actualizado ficou depositado na pasta respec-
tiva.

30 de Março de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Cristina Jacob. 2011335779

AMÉRICO FARIA & ANA CARDOSO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 14 007;
identificação de pessoa colectiva n.º 506759865; averbamentos n.os

1 e 2 inscrição n.º 1; números e data das apresentações: 4 e 5/
050322.

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

Deslocação da sede para: Rua do Cerrado do Zambujeiro, 8, 4.º,
esquerdo, freguesia da Buraca, concelho da Amadora.

Cessação de funções de gerência de Ana Maria Dourado Cardoso
Faria, por ter renunciado, em 16 de Março de 2005.

Conferido e conforme.

30 de Março de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Cristina Jacob. 2004832371

LAVANDARIA MODERNA DA REBOLEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 14 665;
identificação de pessoa colectiva n.º 507247949; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 3/050315.

Certifico que entre José de Sousa e Luís Carlos de Oliveira Sousa
foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelos seguintes
artigos:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação Lavandaria Moderna da
Reboleira, L.da, tem a sua sede na Rua de José Gomes Ferreira, 2-A,
na freguesia da Reboleira, concelho da Amadora.

§ 1.º A gerência pode, por simples deliberação, mudar a sede social
da sociedade dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
criar sucursais, filiais ou agências em território nacional ou estran-
geiro.

§ 2.º A sociedade pode participar no capital de outra sociedades,
mesmo com objecto diferente do seu, e em sociedades reguladas por
leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto: lavandaria, engomadoria e limpeza a
seco.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem o capital social integralmente realizado em di-
nheiro, de 5000 euros, correspondente à soma de duas quotas iguais
de 2500 euros cada uma, pertencendo uma a cada sócio.

§ único. Não são exigíveis prestações suplementares de capital, mas
os sócios poderão, por simples deliberação da assembleia geral, fazer
suprimentos à sociedade.

ARTIGO 4.º

A cessão total ou parcial de quotas a favor de estranhos depende
do consentimento da sociedade, à qual, em primeiro lugar, e aos só-
cios, em segundo, é reconhecido o direito de preferência, na propor-
ção das participações que cada um tiver na sociedade.

ARTIGO 5.º

A gerência e representação da sociedade, com ou sem remunera-
ção, conforme for deliberado em assembleia geral, pertencem ao só-
cio Luís Carlos de Oliveira Sousa, desde já nomeado gerente, bastando
a sua intervenção para obrigar a sociedade, em todos os seus actos e
contratos.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio nos seguin-
tes casos:

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

providência cautelar;
c) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem prévio consen-

timento da sociedade.
A sociedade pode deliberar que a quota amortizada figure no balan-

ço e que, posteriormente possa ser alienada, no todo ou em parte, a
sócios ou a terceiros.

Conferido e conforme.

22 de Março de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Cristina Jacob. 2004873213
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O BALANCÉ — ESTABELECIMENTO DE ENSINO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 1499;
identificação de pessoa colectiva n.º 500929050; inscrição n.º 4;
número e data da apresentação: 15/050322.

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

Alteração parcial do contrato quanto ao artigo 3.º, que foi modifi-
cado e ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

A sociedade tem como objecto a exploração de creche, jardim-de-
-infância, ensino pré-escolar, ensino básico, ensino secundário, sala
de estudo, actividades extra-curriculares e actividades de tempos li-
vres.

O texto completo e actualizado ficou depositado na pasta respec-
tiva.

31 de Março de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Cristina Jacob. 2009238699

5-A — ARTES GRÁFICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 7900;
identificação de pessoa colectiva n.º 502861924; inscrição n.º 4,
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 8; números e data
das apresentações: 17, 19 e 22/050405.

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

Alteração parcial do contrato com reforço de capital:
O capital foi reforçado com 60,11 euros em dinheiro, e o seu ar-

tigo 3.º foi modificado e ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, inteiramente realizado e subscrito em dinheiro, é
de 25 000 euros, representado por duas quotas: uma de 16 520 euros
e 44 cêntimos, pertencente ao sócio António Adelino Pais Rodrigues,
e outra de 8479 euros e 56 cêntimos, pertencente à sócia Angélica
Duarte Pais.

Cessação de funções de gerência de António Adelino Pais Rodri-
gues.

Data: 28 de Março de 2005.
Causa: renúncia.
E alteração parcial do contrato quanto aos artigos 3.º e 6.º e elimi-

nação do 8.º, que ficaram com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, inteiramente realizado e subscrito em dinheiro, é
de 25 000 euros, representado por duas quotas iguais de 12 500 euros
cada uma, pertencendo uma a cada sócio.

ARTIGO 6.º

A administração e representação da sociedade, com ou sem remu-
neração, ficam a cargo de ambos os sócios desde já nomeados geren-
tes, sendo suficiente a assinatura de qualquer um deles para obrigar a
sociedade em todos os seus actos e contratos.

O texto completo e actualizado ficou depositado na pasta respec-
tiva.

12 de Abril de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Manuela Afon-
so Menezes. 2009239938

TANGO — MATERIAL INFORMÁTICO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 14 697;
identificação de pessoa colectiva n.º 506900843; inscrição n.º 4;
número e data da apresentação: 8/050408.

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

Deslocou a sede para a Rua de Beatriz Costa, 6, letra B, freguesia
de Alfragide, concelho da Amadora.

O texto completo e actualizado ficou depositado na pasta respec-
tiva.

14 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Luz Mo-
reira. 2009248538

EYEDEA — SOLUÇÕES INFORMÁTICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 12 611;
identificação de pessoa colectiva n.º 505298619; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 2/050429.

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

Dissolução.
Prazo para a liquidação: três anos a contar de 16 de Março de 2005.

Conferida e conforme.

3 de Maio de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Cristina Jacob. 2008192504

FACILAUTO — COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 7285;
identificação de pessoa colectiva n.º 502583967; inscrição n.º 19;
número e data da apresentação: 4/050429.

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

Alteração parcial do contrato quanto ao artigo 3.º, que foi modifi-
cado e ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros e corres-
ponde à soma de duas quotas, uma no valor nominal de 4750 euros e
outra no valor nominal de 250 euros, ambas tituladas em nome do
sócio João Maria de Lemos Mont.

O texto completo e actualizado ficou depositado na pasta respec-
tiva.

3 de Maio de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Cristina Jacob. 2005853135

TÁXIS XORA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 11 483;
identificação de pessoa colectiva n.º 504621548; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrições n.os 4 e 5; números e data das
apresentações: 5, 6 e 7/050429.

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

1.º Cessação de funções de gerência de Artur José Tadeu Tavares
Mendes, por ter sido destituído, em 20 de Abril de 2005.

2.º Nomeação de gerente.
Gerente nomeado: Daniel Pedro Batista Jorge.
Data da deliberação: 20 de Abril de 2005.
3.º Alteração parcial do contrato:
Os artigos 3.º e 4.º foram modificados e ficaram com a seguinte

redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros, dividido
em três quotas, sendo duas de 2250 euros, pertencentes, em comum e
sem determinação de parte ou direito, a Maria Aline Douwens Vi-
cente Baptista Jorge, Ana Paula Baptista Jorge Nunes e Daniel Pedro
Baptista Jorge; e outra de 500 euros, pertencente ao sócio Daniel Pedro
Baptista Jorge.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade fica a cargo dos gerentes que vierem
a ser designados em assembleia geral, com ou sem remuneração, fi-
cando desde já nomeados os sócios Daniel Pedro Baptista Jorge e
Maria Aline Douwens Vicente Baptista Jorge.

2 — Para obrigar a sociedade é necessária a intervenção conjunta
de dois gerentes.

3 — A remuneração da gerência poderá consistir, no todo ou em
parte, em participação nos lucros da sociedade.
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O texto completo, na sua redacção actualizada, ficou depositado
na pasta respectiva.

4 de Maio de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Cristina Jacob. 2008192520

AMALI — SOCIEDADE COMERCIAL
DE ELECTRODOMÉSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 7546;
identificação de pessoa colectiva n.º 502710497; inscrição n.º 5;
número e data da apresentação: 19/050317.

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

Alteração parcial do contrato com reforço de capital.
O seu capital foi reforçado com 10 012,02 euros em dinheiro e o

seu artigo 5.º foi modificado e ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 5.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
15 000 euros e corresponde à soma das seguintes quotas: uma do va-
lor nominal de 7500 euros, pertencente ao sócio Manuel de Jesus, e
outra do valor nominal de 7500 euros, pertencente à sócia Joaquina
Rosa da Rosa Punilhas de Jesus.

O texto completo e actualizado ficou depositado na pasta respec-
tiva.

28 de Março de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Cristina Jacob. 2009238397

GONÇALVES E NEVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 6521;
identificação de pessoa colectiva n.º 502256648; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 8/050318.

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

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 24 de Fevereiro de 2005.

Conferida e conforme.

28 de Março de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Cristina Jacob. 2009238451

SÃO BRÁS VÍDEO — ALUGUER DE VÍDEOS
E VIDEOJOGOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 14 668;
identificação de pessoa colectiva n.º 507281535; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 9/050318.

Certifico que entre Cristina da Conceição Pires Lopes Fonseca,
Fernando Manuel Mendonça Fonseca e Marco Paulo Ferreira Paiva
foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelos seguintes
artigos:

1.º

1 — A sociedade adopta a firma São Brás Vídeo — Aluguer de Vídeos
e Videojogos, L.da, tem a sua sede na Praceta do Lagar, 8, loja B,
Casal de São Brás, freguesia de São Brás, concelho da Amadora.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sede social poderá
ser deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
podendo ainda aquela instalar ou encerrar filiais, sucursais, estabeleci-
mentos, agências, delegações ou outras formas de representação, em
qualquer parte do território nacional.

2.º

A sociedade tem por objecto o aluguer de vídeos e videojogos.
§ único. A sociedade poderá adquirir participações noutras socieda-

des, ainda que com objecto diferente, bem como participar em agru-
pamentos complementares de empresas ou, por qualquer forma, asso-
ciar-se a outras sociedades.

3.º

1 — O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
8000 euros, dividido em três quotas, uma de 5000 euros, pertencente

à sócia Cristina Conceição Pires Lopes Fonseca, outra de 1500 euros,
pertencente ao sócio Fernando Manuel Mendonça Fonseca, e outra
de 1500 euros, pertencente ao sócio Marco Paulo Ferreira Paiva.

4.º

Poderão ser exigidas dos sócios prestações suplementares de capi-
tal, desde que a assembleia geral assim o delibere, por unanimidade
dos votos representativos de todo o capital social até ao quíntuplo do
capital social.

5.º

A cessão de quotas, total ou parcial, é livre entre sócios, carecendo
sempre do consentimento da sociedade, quando feita a estranhos.

6.º

1 — A gerência da sociedade pertence à sócia Cristina Conceição
Pires Lopes Fonseca.

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

7.º

A amortização de quotas será permitida:
Por acordo com o respectivo titular.
Nos casos da falência ou insolvência do sócio ou por qualquer

motivo sujeita a apreensão ou venda judicial.
Cessão gratuita, arresto, arrolamento ou penhora da quota.
No caso de qualquer quota ser cedida sem prévio consentimento da

sociedade a favor de terceiros.

8.º

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

Mais declararam ficar desde já a gerência autorizada a proceder ao
levantamento do capital social para ocorrer a despesas inerentes à
constituição e início da actividade.

Conferido e conforme.

28 de Março de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Cristina Jacob. 2009238443

A. T. P. TECNOLOGIA DE PRECISÃO — MÉDICO
DENTÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula
n.º 8525; identificação de pessoa colectiva n.º 503096180; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
6/050315.

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

Deslocação da sede para: Rua do Tenente Gouveia, 17, letra A,
Quinta do Borel, freguesia da Venteira, concelho da Amadora.

Conferido e conforme.

22 de Março de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Cristina Jacob. 2008205118

LUSOEMP — EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S. A.
Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 12 921;

identificação de pessoa colectiva n.º 505762684; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 21/050317.

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

Facto: nomeação de administração e fiscalização:
Conselho de administração: presidente, Salim Dawood; vogais: Xaquil

Gulamo Osmane e Neelam Salim Dawood.
Fiscal único, Luís Manuel Batista Gonçalves de Almeida, revisor

oficial de contas; e fiscal suplente, Armando Meireles e Lopes Vinga,
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas.

Data da deliberação: 22 de Dezembro de 2004.
Prazo: 2004-2006.

28 de Março de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Cristina Jacob. 2009240740
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DIGITAGUS — SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS
DE COMUNICAÇÃO E ESCRITÓRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 14 677;
identificação de pessoa colectiva n.º 505055856; inscrição n.º 6;
número e data da apresentação: 10/050324.

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

Alteração parcial do contrato quanto aos artigos 1.º e 4.º, n.º 1,
que foram modificados e ficaram com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta o tipo de sociedade comercial por quotas com
a firma DIGITAGUS — Serviços e Equipamentos de Comunicação e
Escritório, L.da, tem a sua sede na Praceta dos Vales de Baixo, trasei-
ras do 8-A, freguesia da Falagueira, concelho da Amadora.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, fica a cargo dos sócios Mário Fi-
lipe Soares dos Santos Silva e Carlos Daniel Soares dos Santos Silva,
que ficam desde já nomeados gerentes.

O texto completo e actualizado ficou depositado na pasta respec-
tiva.

31 de Março de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Cristina Jacob. 2009238796

VIESA — VIAS E SANEAMENTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 12 867;
identificação de pessoa colectiva n.º 504393987; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 3/050324.

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

Alteração parcial do contrato com reforço de capital.
O seu capital foi reforçado com 115 000 euros, por incorporação

de reservas livres, e os seus artigos 1.º e 3.º, n.º 1, foram modificados
e ficaram com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma VIESA — Vias e Saneamento, L.da,
e tem a sua sede na Rua do Dr. Francisco Sá Carneiro, n.º 20-A, fre-
guesia da Venteira, concelho da Amadora.

2 — (Mantém-se.)
3 — (Mantém-se.)

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos diver-
sos valores do activo, conforme escrituração, é de 120 000 euros e
corresponde à soma de duas quotas iguais do valor nominal de
60 000 euros, uma de cada um dos sócios, Carlos Jorge Guerreiro
Gonçalves e Rui Filipe Marques dos Santos.

O texto completo e actualizado ficou depositado na pasta respec-
tiva.

30 de Março de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Cristina Jacob. 2009238842

PRESTMEIOS — PROMOÇÃO DE VENDAS
DE SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 13 036;
identificação de pessoa colectiva n.º 505730235; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 16/050314.

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

Alteração parcial do contrato que consiste na alteração do artigo 2.º,
que ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

A sociedade tem a sua sede na Rua do Dr. Francisco Sousa Tavares,
9, 3.º, freguesia da Damaia, concelho da Amadora.

O texto completo e actualizado ficou depositado na pasta respec-
tiva.

22 de Março de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Cristina Jacob. 2008196267

MOINHO SALOIO VELHO — RESTAURANTE,
CAFÉ SNACK BAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 6671;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 4 e inscrição n.º 8; números e data
das apresentações: 3 e 4/050314.

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

1.º Cessação de funções de gerência de Francisco Fernandes Rodri-
gues e Manuel Pedro Fernandes Rodrigues, por terem renunciado, em
16 de Dezembro de 2004.

2.º Alteração parcial do contrato.
O seu artigo 4.º foi modificado e ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 4

1 — A administração e representação da sociedade pertencem aos
gerentes que vierem a ser eleitos em assembleia geral.

2 — A gerência poderá não ser remunerada se tal vier a ser deci-
dido em assembleia geral, podendo a sua eventual remuneração con-
sistir, total ou parcialmente, na participação dos lucros de exercício
da sociedade.

3 — Ficam desde já designados gerentes ambos os sócios.
4 — A sociedade vincula-se com a intervenção de dois gerentes.

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

21 de Março de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Cristina Jacob. 2009240804

MEDIOGO — MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula
n.º 12 898; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da
apresentação: 5/050314.

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

Deslocação da sede para: Rua da Liberdade, 87-B, freguesia da
Brandoa, concelho da Amadora.

Conferido e conforme.

21 de Março de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Cristina Jacob. 2009241495

JOPERCUNHA — GABINETE DE CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 5378;
identificação de pessoa colectiva n.º 501717048; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 4 e inscrição n.º 10; números e data das apre-
sentações: 10 e 11/050314.

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

1.º Cessação de funções de gerência de Lucinda Esteves Morais
Manaia, por ter renunciado, em 23 de Fevereiro de 2005.

2.º Alteração parcial do contrato.
Os seus artigos 3.º e 4.º foram modificados e ficaram com a seguin-

te redacção:
ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 7481 eu-
ros e 98 cêntimos e corresponde à soma das quotas dos sócios, uma
valor nominal de 3366 euros e 89 cêntimos, do sócio José Pereira
Manaia, uma do valor nominal de 2244 euros e 59 cêntimos, do só-
cio Eduardo José Martins Cunha, uma do valor nominal de 1122 eu-
ros e 30 cêntimos, da sócia Isabel Maria Ferreira Jorge Cunha, uma
do valor nominal de 374 euros e 10 cêntimos, da sócia Cristina Ma-
ria Morais Manaia, e uma do valor nominal de 374 euros e 10 cênti-
mos, da sócia Carla Sofia Caeiro Garcia.
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ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, pertence aos sócios José Pereira
Manaia, Eduardo José Martins Cunha e Isabel Maria Ferreira Jorge
Cunha.

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

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

21 de Março de 2004. — A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Cristina Jacob. 2003692959

ALOIS — PUBLICIDADE E ARTES GRÁFICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 10 662;
identificação de pessoa colectiva n.º 504040235; inscrição n.º 10;
número e data da apresentação: 13/050314.

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

Alteração parcial do contrato.
O seu artigo 5.º foi modificado e ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 5.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de 5000 euros
e corresponde à soma das seguintes quotas: uma quota do valor nomi-
nal de 2000 euros e outra do valor nominal de 2500 euros, ambas
pertencentes ao sócio Manuel Eusébio Braga Alves, e uma quota do
valor nominal de 500 euros, pertencente ao sócio Nuno Miguel Bra-
ga Alves.

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

21 de Março de 2004. — A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Cristina Jacob. 2009238036

TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DE MERCADORIAS
QUIM CHAREPA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 14 249;
identificação de pessoa colectiva n.º 501739530; averbamento
n.º 2 à inscrição n.º 4 e inscrição n.º 11; números e data das apre-
sentações: 5 e 6/050311.

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

1.º Cessação de funções de gerência de Maria Hortense Sobreira
Silvestre, por renúncia, em 1 de Março de 2005.

2.º Nomeação de gerentes.
Gerentes nomeados: Carlos Manuel Sobreira Silvestre e Maria Filo-

mena Brás Duarte.
Data da deliberação: 1 de Março de 2005.

Conferido e conforme.

21 de Março de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Cristina Jacob. 2009241827

LOFT — ESPAÇO ESTÉTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula
n.º 14 661; identificação de pessoa colectiva n.º 507243536; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 8/050311.

Certifico que entre António Sousa da Silva, Maria Alfredina dos
Santos Vieira de Melo e Maria Helena Gameiro Gonçalves foi cons-
tituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelos seguintes artigos:

1.º

A sociedade adopta a firma LOFT — Espaço Estética, L.da, e tem
a sua sede na Rua de Basílio Teles, 12-A, cave esquerda, freguesia da
Damaia, concelho da Amadora.

2.º

O objecto social consiste em serviços de estética e cabeleireiro.

3.º

1 — O capital social, integralmente realizado, é de 50 000 euros e
corresponde à soma de três quotas: uma de 30 000 euros, pertencente
ao sócio António Sousa da Silva, uma de 15 000 euros, pertencente à
sócia Maria Alfredina dos Santos Vieira de Melo, e uma de 5000 eu-
ros, pertencente à sócia Maria Helena Gameiro Gonçalves.

2 — Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante de 150 000 euros.

4.º

A cessão de quotas entre os sócios é livre. Feita, porém, a favor de
estranhos, depende do consentimento da sociedade.

5.º

1 — A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, será exercida pelo sócio António Sousa
da Silva e pela sócia Maria Alfredina dos Santos Vieira de Melo, já
designados gerentes.

2 — Para vincular a sociedade é necessária a assinatura dos dois
gerentes.

6.º

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

a) Com o consentimento do sócio;
b) No caso de penhor, penhora, arrematação, adjudicação judicial

ou outra proveniência judicial;
c) Por falência ou insolvência do sócio.
d) Quando a quota deixe de pertencer inteiramente ao seu titu-

lar por virtude de partilha subsequente a divórcio ou separação
judicial:

2 — A contrapartida da amortização é o valor da quota amortiza-
da, segundo o último balanço aprovado, a não ser que a assembleia
geral delibere proceder a balanço especial para o efeito, elaborado nos
termos dos artigos 105.º, n.º 2, do Código das Sociedades Comerciais
e 1021.º do Código Civil.

7.º

A deliberação de amortização tem que ser tomada pela maioria dos
votos correspondentes a todo o capital, exceptuando o correspon-
dente às quotas amortizadas.

8.º

Salvo o caso de amortização por acordo, o valor da quota amorti-
zada, será o que para ela resultar do último balanço aprovado e o
respectivo pagamento será efectuado em seis prestações, não ven-
cendo qualquer juro.

9.º

Por morte, inabilitação de um sócio, a sociedade continuará com
herdeiros do falecido ou representante do interdito ou inabilitado,
devendo aqueles, no prazo de um mês, escolher de entre si, um que a
todos represente na sociedade, enquanto a respectiva quota se manti-
ver indivisa, devendo comparecer nos oito dias seguintes na sede da
sociedade, devidamente credenciado para assumir a representação.

10.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas, bem como em sociedades com objecto diferente do seu
ou reguladas por lei especial.

11.º

As assembleias gerais serão convocadas por meio de cartas regista-
das, dirigidas para o domicílio dos sócios, com indicação dos assuntos
a tratar e com a antecedência mínima de 15 dias, pelo menos, desde
que a lei não exija outros prazos e formalidades.

§ único. Por deliberação da assembleia geral, poderá a sede social
ser transferida para qualquer local ou localidade e poderão ser criadas
quaisquer filiais ou quaisquer outras formas de representação quando e
onde se tenha por conveniente.

Conferido e conforme.

21 de Março de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Cristina Jacob. 2009241851
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FERPAGIDE — FERRAGENS E PAPELARIA
DE ALFRAGIDE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 6009;
identificação de pessoa colectiva n.º 502018640; inscrição n.º 12;
número e data da apresentação: 9/050311.

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

Alteração parcial do contrato com reforço de capital.
O seu capital foi reforçado com 5000 euros em dinheiro e o seu

artigo 3.º foi modificado e ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
10 000 euros e corresponde à soma de duas quotas: uma do valor
nominal de 9000 euros, pertencente à sócia Maria Eugénia de Men-
donça Pereira de Gouveia Arnaut Gonçalves, e outra no valor nomi-
nal de 1000 euros, pertencente à sócia Elisabete Vital de Azevedo
Cascalheira.

O texto completo e actualizado ficou depositado na pasta respec-
tiva.

21 de Março de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Cristina Jacob. 2009241860

AGÊNCIA FUNERÁRIA BORGES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 14 261;
identificação de pessoa colectiva n.º 504245864; inscrição n.º 11;
número e data da apresentação: 10/050311.

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

Facto: nomeação de gerentes para o biénio de 2005-2006.
Gerentes nomeados: Ricardo Molina Oltra, Enrique Albiol Bioca e

Emílio Berreatúa Arjona.
Data da deliberação: 14 de Fevereiro de 2000.

21 de Março de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Cristina Jacob. 2009238486

FILIPE BARROS OLIVEIRA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 14 656;
identificação de pessoa colectiva n.º 507261143; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 4/050310.

Certifico que Filipe Barros de Oliveira constituiu a sociedade em
epígrafe, cujo contrato se rege pelos seguintes artigos:

1.º

1 — A sociedade adopta a firma Filipe Barros Oliveira, Unipes-
soal, L.da, e tem a sua sede na Rua de Anicelo do Rosário, 5, rés-do-
-chão, esquerdo, freguesia da Venda-Nova, concelho da Amadora.

2 — Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como
pode a sociedade instalar e manter sucursais e outras formas de repre-
sentação social.

2.º

A sociedade tem por objecto a construção civil, compra e venda
de materiais de construção.

3.º

1 — O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à quota do único sócio, Filipe Barros de
Oliveira.

2 — A sociedade pode adquirir participações como sócia de res-
ponsabilidade limitada, em sociedades com objecto diferente do seu,
em sociedades reguladas por leis especiais e associar-se em agrupa-
mentos complementares de empresas.

4.º

1 — A gerência e representação da sociedade, em juízo e fora dele,
activa e passivamente, serão exercidas pelo seu único sócio Filipe
Barros de Oliveira, desde já nomeado gerente e poderão ser remune-
radas ou não, de acordo com decisão do mesmo.

2 — A sociedade fica validamente obrigada em todos os seus actos
e contratos com a assinatura do seu gerente.

5.º

A representação do sócio nas reuniões poderá ser conferida a quem
o mesmo entender.

6.º

A sociedade autoriza desde já a celebração de negócios entre ela e
o sócio único, desde que os mesmos se destinem a servir a prosse-
cução do objecto da sociedade.

Conferido e conforme.

18 de Março de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Cristina Jacob. 2009241223

SWIFT, SERVIÇO DE ESTAFETAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula
n.º 11 377; identificação de pessoa colectiva n.º 504429809; aver-
bamento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
5/050310.

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

Deslocação da sede para: Rua de Basílio Teles, 10, letra A, fregue-
sia da Damaia, concelho da Amadora.

Conferido e conforme.

18 de Março de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Cristina Jacob. 2009241509

LUSITERNO — IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 14 727;
identificação de pessoa colectiva n.º 507310411; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 4/050502.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, cujo contra-
to se rege pelos seguintes artigos:

1.º

A sociedade adopta o tipo de sociedade unipessoal por quotas.

2.º

A sociedade adopta a denominação LUSITERNO — Importação
Exportação, Sociedade Unipessoal, L.da

3.º

A sede da sociedade é na Rua de Fontes Pereira de Melo, 22, fre-
guesia da Damaia, concelho da Amadora.

1 — A gerência poderá deslocar a sede social dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe.

2 — Poderá também a gerência abrir ou extinguir delegações, fi-
liais, sucursais e agências em território nacional ou no estrangeiro.

4.º

O objecto social consiste na importação, exportação e comercia-
lização de grande variedade de mercadorias, tais como arroz, produ-
tos cosméticos, produtos para o lar e produtos alimentares.

5.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
15 000 euros e corresponde a uma única quota de 15 000 euros, per-
tencente à sócia Melodie Dai.

6.º

A gerência da sociedade pertence à sócia Melodie Dai, sendo sufi-
ciente a sua assinatura para obrigar a sociedade em todos os seus ac-
tos e contratos.
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7.º

A celebração de negócios jurídicos, que deverão servir a prossecu-
ção do objecto social, entre a única sócia e a sociedade, ficam desde
já autorizados.

Conferida e conforme.

5 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Luz Moreira.
2009248023

DAI & CAO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 14 726;
identificação de pessoa colectiva n.º 507308352; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 3/050502.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, cujo contra-
to se rege pelos seguintes artigos:

1.º

A sociedade é constituída sob o tipo de sociedade comercial por
quotas.

2.º

A sociedade adopta a firma Dai & Cao, L.da

3.º

A sede da sociedade é na Avenida de Gago Coutinho, 47, rés-do-
-chão, piso 0, loja 6, freguesia da Venteira, concelho da Amadora.

1 — A gerência poderá deslocar a sede social dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe.

2 — Poderá também a gerência abrir ou extinguir delegações, fi-
liais, sucursais e agências em território nacional ou no estrangeiro.

4.º

O objecto social consiste na importação, exportação e comercia-
lização de grande variedade de mercadorias, tais como: arroz, cortiça,
mármore, papel, produtos cosméticos, produtos para o lar.

§ único. A sociedade poderá participar no capital social de socieda-
des com objecto social diferente do seu ou integrar agrupamentos de
empresas.

5.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 12 000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais de 6000 eu-
ros, pertencendo uma a cada um dos sócios, Shaowu Dai e Qiuyun
Cao.

6.º

A cessão, total ou parcial, de quotas entre sócios é livremente
permitida; a cessão a estranhos depende do consentimento da socie-
dade, tendo os sócios não cedentes o direito de preferência nas ces-
sões.

7.º

A gerência da sociedade, dispensada de caução e com ou sem remu-
neração, conforme for deliberado em assembleia geral, pertence aos
sócios ou não sócios, nomeados em assembleia geral.

1 — Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.
2 — Para que a sociedade se considere validamente obrigada em

todos os seus actos e contratos é suficiente a assinatura de um gerente.

8.º

Os sócios poderão entregar à sociedade prestações suplementares
de capital até ao montante do capital social, na proporção das res-
pectivas quotas, e nas demais condições deliberadas em assembleia
geral.

Conferida e conforme.

29 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Luz Mo-
reira. 2008192563

SOUSA & GOMES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 6208;
identificação de pessoa colectiva n.º 502103248; inscrição n.º 6;
número e data da apresentação: 2/050502.

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

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 3 de Fevereiro de 2005.

Está conferida e conforme.

4 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Luz Moreira.
2008192512

PUTT — SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S. A.
Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 14 432;

identificação de pessoa colectiva n.º 506846636; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 15/050429.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, cujo contra-
to se rege pelos seguintes artigos:

CAPÍTULO I

Denominação, sede e objecto

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma PUTT — Sociedade Imobiliária,
S. A., tem a sua sede na Estrada do Casal do Canas, Edifício Mailtec,
freguesia da Venteira, concelho da Amadora, e durará por tempo in-
determinado a contar da presente data.

2 — Mediante simples deliberação do conselho de administração
ou do administrador único, a sede da sociedade poderá ser transferida
para outro local dentro do mesmo concelho ou de concelho limítrofe,
bem como poderão ser criadas ou encerradas sucursais, agências ou
delegações em qualquer ponto do território nacional.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem como objecto:
1) Compra, venda e revenda de bens imóveis, promoção imobiliá-

ria de imóveis próprios ou alheios, incluindo o arrendamento;
2) Investimento e desenvolvimento de projectos imobiliários, pres-

tação de serviços e consultoria na área imobiliária e de infra-estrutu-
ras.

ARTIGO 3.º

A sociedade, por deliberação do conselho de administração ou do
administrador único, poderá adquirir, deter, onerar ou alienar, por
qualquer forma, participações noutras sociedades, constituídas ou a
constituir, com idêntico ou diferente objecto do acima mencionado,
bem como participar em associações e sociedades reguladas por lei
especial ou em agrupamentos complementares de empresas.

CAPÍTULO II

Capital social, acções e obrigações

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado, é de 50 000 eu-
ros, representado por 50 000 acções ordinárias, nominativas, com o
valor nominal de 1 euro cada.

ARTIGO 5.º

1 — O capital da sociedade poderá estar representado por títulos
que incorporem um qualquer número de acções.

2 — Os títulos de acções, definitivos ou provisórios, deverão con-
ter as assinaturas de dois administradores ou a do administrador úni-
co, as quais poderão ser apostas por chancela ou meios mecânicos.

3 — As acções da sociedade poderão ser convertidas em escritu-
rais, nos termos da lei.

ARTIGO 6.º

Nos aumentos de capital em dinheiro, os accionistas têm direito de
preferência na proporção das acções que possuírem, salvo se a assem-
bleia geral, de acordo com a lei, deliberar de modo diferente.

ARTIGO 7.º

A sociedade pode emitir obrigações, nos termos das disposições
legais aplicáveis e nas modalidades permitidas por lei, em conformi-
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dade com as condições aprovadas em assembleia geral, mediante de-
liberação tomada por três quartos dos votos representativos do capi-
tal social.

ARTIGO 8.º

1 — A sociedade, nos termos e com os limites da lei, pode adqui-
rir acções e obrigações próprias e realizar sobre elas quaisquer ope-
rações.

2 — As acções da própria sociedade que esta tenha adquirido não
dão direito a dividendo nem a representação na assembleia geral.

3 — Caso as acções de qualquer accionista sejam penhoradas, ar-
restadas ou sujeitas a qualquer procedimento judicial, a sociedade po-
derá adquirir essas acções ou, em alternativa, amortizá-las, com redu-
ção do capital social.

4 — A sociedade poderá sempre amortizar acções, com redução do
capital social, se obtiver o acordo do respectivo titular.

5 — A sociedade poderá, ainda, amortizar as acções próprias que
tenha em carteira, devendo o capital social ser reduzido em confor-
midade com o número de acções amortizadas.

CAPÍTULO III

Dos órgãos sociais

SECÇÃO I

Assembleias gerais

ARTIGO 9.º

1 — A assembleia geral é constituída por todos os accionistas com
o direito de voto.

2 — A cada 100 acções corresponde um voto.
3 — As pessoas colectivas accionistas deverão comunicar ao pre-

sidente da mesa, até às 17 horas do penúltimo dia útil anterior ao
fixado para a reunião, o nome de quem as representa.

ARTIGO 10.º

O accionista com o direito de voto pode fazer-se representar na
assembleia geral, nos termos da lei.

ARTIGO 11.º

A mesa da assembleia geral é composta por um presidente e um
secretário, accionistas ou não, eleitos por períodos de três anos, reele-
gíveis.

ARTIGO 12.º

1 — A assembleia geral de accionistas poderá ser ordinária ou ex-
traordinária.

2 — A assembleia geral ordinária reunirá nos casos e segundo os
termos previstos na lei e a extraordinária reunirá quando o conselho
de administração ou o administrador único ou o fiscal único enten-
dam conveniente para o interesse da sociedade, ou a pedido dos ac-
cionistas que representem, pelo menos, 5 % do capital social.

ARTIGO 13.º

As convocatórias poderão ser feitas por carta registada dirigida aos
accionistas ou por publicação, nos termos da lei.

ARTIGO 14.º

A assembleia geral reunirá no local da sede social da sociedade ou
noutro local na comarca judicial da sede, sempre que o presidente da
mesa da assembleia geral o entenda por conveniente, nos termos do
n.º 6 do artigo 377.º do Código das Sociedade Comerciais.

SECÇÃO II

Administração

ARTIGO 15.º

Compete ao conselho de administração ou ao administrador único,
em geral os mais amplos poderes de gestão e representação da socie-
dade e, designadamente:

a) Representar a sociedade, em juízo e fora dele, activa e passiva-
mente, podendo confessar ou transigir em juízo, bem como compro-
meter-se em arbitragens;

b) Instalar, adquirir, manter, transferir ou encerrar estabelecimen-
tos, agências, filiais, sucursais, delegações e qualquer outra forma de
representação social;

c) Adquirir, alienar ou onerar bens imóveis;
d) Constituir mandatários e delegar parte dos seus poderes num ou

mais dos seus membros;
e) Celebrar contratos necessários à prossecução do objecto social;
f) Desempenhar, em geral, as demais funções previstas na lei ou

contrato social.
ARTIGO 16.º

1 — A administração da sociedade compete a um administrador
único ou a um conselho de administração composto por três ou cinco
membros, sendo um presidente, conforme deliberado pela assembleia
geral, sendo eleitos por períodos de três ou cinco anos.

2 — O presidente do conselho de administração será eleito pela
assembleia geral que eleger os membros deste órgão.

3 — A assembleia geral poderá também nomear administradores
suplentes, em número não excedente a um terço dos membros efec-
tivos, os quais substituirão estes em caso de ausência definitiva, mor-
te, incapacidade, renúncia ou destituição.

ARTIGO 17.º

A remuneração dos administradores ou do administrador único será
fixada em assembleia geral, podendo este órgão deliberar para o efei-
to a constituição de uma comissão de vencimentos.

ARTIGO 18.º

1 — O conselho de administração ou o administrador único reuni-
rão com a frequência que o mesmo entender, podendo os seus mem-
bros ser representados, nos termos da lei.

2 — A convocatória efectuar-se-á mediante notificação a todos os
administradores, com, pelo menos, oito dias de antecedência, em re-
lação à reunião, através de correio certificado, fax ou e-mail, enviado
para a direcção que cada administrador haja comunicado, por escrito,
ao presidente do conselho de administração.

3 — As deliberações são tomadas por maioria dos votos dos admi-
nistradores presentes ou representados, tendo o presidente ou quem o
substitua voto de qualidade em caso de empate.

ARTIGO 19.º

1 — O conselho de administração ou o administrador único pode-
rão delegar a gestão corrente da sociedade num administrador-delega-
do ou, no caso de ser composto por cinco membros, numa comissão
executiva.

2 — A comissão executiva será formada por três membros do
conselho de administração.

3 — Competirá ao administrador-delegado ou à comissão executi-
va a gestão corrente da sociedade, com os poderes de administração
que lhe sejam delegados pelo respectivo conselho.

ARTIGO 20.º

1 — A sociedade obriga-se pela assinatura:
a) Do administrador único;
b) Por qualquer membro do conselho de administração;
c) Um administrador-delegado, dentro dos limites dos poderes que

lhe forem conferidos pelo conselho de administração;
d) Um procurador, nos precisos termos do respectivo mandato.
2 — Nos assuntos de mero expediente bastará a assinatura de um

dos administradores.

SECÇÃO III

Fiscal único

ARTIGO 21.º

A fiscalização da sociedade compete a um fiscal único, que terá um
suplente, eleitos pela assembleia geral por mandatos de três anos, sendo
reelegíveis.

CAPÍTULO IV

Disposições finais e transitórias

ARTIGO 22.º

1 — Os lucros apurados em cada exercício que não sejam necessá-
rios para cobrir prejuízos transitados ou formar ou reintegrar reservas
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impostas por lei, terão o destino e aplicação que forem deliberados
em assembleia geral.

2 — Poderão ser feitos aos accionistas adiantamentos sobre lucros
no decurso do exercício social, nos termos previstos na lei.

ARTIGO 23.º

A sociedade dissolve-se nos casos e nos termos estabelecidos na
lei, ficando como liquidatário a administração em funções.

ARTIGO 24.º

O conselho de administração ou o administrador único da socie-
dade poderão, a todo tempo, designar um secretário da sociedade, que
terá um suplente, com as competências previstas na lei e cujos man-
datos, que poderão ser renovados por uma ou mais vezes, coincidirão
com o mandato do conselho de administração que os designar. Neste
caso, o secretário da mesa de assembleia geral cessará imediatamente
as suas funções.

Conferida e conforme.

29 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Luz Mo-
reira. 2008192768

OS PINTOS — CERVEJARIA E SNACK-BAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 8081;
identificação de pessoa colectiva n.º 502936657; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 11 e inscrição n.º 14; números e data das apre-
sentações: 13 e 14/050428.

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

Cessação de funções de gerência de Joaquim da Silva Fernandes.
Data: 17 de Março de 2005.
Causa: renúncia.
Alteração parcial do contrato.
Os artigos 4.º e n.º 1 do 5.º foram modificados e ficaram com as

seguintes redacções:
ARTIGO 4.º

O capital social é de 5000 euros, está integralmente realizado em
dinheiro e outros valores, conforme escrituração e corresponde à soma
de duas quotas: uma de 3750 euros, do sócio Marco António Figuei-
redo dos Santos, e uma de 1250 euros, do sócio Joaquim José dos
Santos.

ARTIGO 5.º

1 — A gerência da sociedade fica a cargo de ambos os sócios, desde
já nomeados gerentes, com o sem remuneração, conforme for delibe-
rado em assembleia geral.

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

O texto completo e actualizado ficou depositado na pasta respec-
tiva.

3 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Luz Moreira.
2008192393

F. J. GRAÇA SILVA — REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 14 724;
identificação de pessoa colectiva n.º 503049883; inscrições n.os 4 e
5 e averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; números e data das apre-
sentações: 7-10/050429.

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

Alteração parcial do contrato.
O artigo 3.º foi modificado e ficou com as seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

1 — A sociedade tem a sua sede na Rua de Garcia de Orta, 38, 2.º,
direito, freguesia da Damaia, concelho da Amadora.

2 — A sociedade poderá, por deliberação da assembleia geral, mu-
dar a sua sede e estabelecer sucursais ou qualquer outra forma de re-
presentação em qualquer local do País ou do estrangeiro. Por simples
deliberação da gerência, poderá porém deslocar a sua sede dentro do
concelho da Amadora ou para concelho limítrofe.

Alteração parcial do contrato com reforço de capital e redenomi-
nação em euros.

O capital foi reforçado com 602 410$ em dinheiro e o seu artigo 4.º
foi modificado e ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros, corres-
pondente à soma de duas quotas, uma no valor nominal de 3750 eu-
ros, pertencente ao sócio Francisco José Graça da Silva, e outra no
valor de 1250 euros, pertencente à sócia Maria Margarida Rosado
Coelho Graça da Silva.

Cessação de funções de gerência de Francisco José Graça da Silva.
Data: 17 de Março de 2004.
Causa: renúncia.

O texto completo e actualizado ficou depositado na pasta respec-
tiva.

5 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Luz Moreira.
2006709127

DJOPO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 13 543;
identificação de pessoa colectiva n.º 506373061; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1.

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

Cessação de funções de gerência de Edmundo Embaló.
Data: 28 de Abril de 2005.
Causa: renúncia.

Está conferido.

6 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Luz Moreira.
2008192725

STRONG — SEGURANÇA, S. A.
Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 13 833;

identificação de pessoa colectiva n.º 503257567; inscrição n.º 27;
número e data da apresentação: 1/050324.

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

Alteração parcial do contrato quanto ao artigo 1.º, que foi modifi-
cado e ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de STRONG — Segurança, S. A.

O texto completo e actualizado ficou depositado na pasta respec-
tiva.

4 de Abril de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Cristina Jacob. 2009238826

SOGEU — ADRÁSTEA — PROMOÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 14 680;
identificação de pessoa colectiva n.º 507289315; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 2/050324.

Certifico que entre Sogeu Imobiliária — Sociedade de Gestão e
Promoção Imobiliária, L.da e ADRÁSTEA — Imobiliária, L.da foi
constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelos seguintes arti-
gos:

1.º

1 — A sociedade adopta a firma Sogeu — Adrástea — Promoção
Imobiliária, L.da, e tem a sua sede na Avenida de Pedro Álvares Ca-
bral, 3-C, freguesia da Mina, concelho da Amadora.

2 — A gerência poderá deslocar a 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

1 — A sociedade tem por objecto a promoção imobiliária, cons-
trução civil, compra e venda de imóveis e revenda dos adquiridos para
o mesmo fim.
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2 — A sociedade pode adquirir participações noutras sociedades,
ainda que com objecto diverso do seu, em sociedades reguladas por
leis especiais e associar-se em agrupamentos complementares de
empresas.

3.º

1 — O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
250 000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais de
125 000 euros cada, pertencentes uma a cada uma das sócias Sogeu
Imobiliária — Sociedade de Gestão e Promoção Imobiliária, S. A., e
Adrástea — Imobiliária, L.da

2 — Poderá ser exigida aos sócios a realização de prestações suple-
mentares de capital, até ao montante de 500 000 euros e na propor-
ção das suas quotas, desde que deliberadas pelo voto unânime de todos
os sócios.

4.º

1 — A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
vier a ser deliberado em assembleia geral, pertence a sócios ou a não
sócios.

2 — Para que a sociedade se considere validamente obrigada é ne-
cessária a intervenção de dois gerentes.

3 — São gerentes da sociedade os não sócios acima identificados,
Armando Fernandes Peres e Francisco da Cunha e Silva, desde já
nomeados gerentes.

5.º

A divisão e cessão de quotas a estranhos depende do consentimen-
to prévio da sociedade, gozando esta, em primeiro lugar, e os sócios
não cedentes, em segundo lugar, do direito de preferência.

6.º

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

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

Conferido e conforme.

4 de Abril de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Cristina Jacob. 2009238850

AUTO TÁXIS NUNO & COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula
n.º 14 205; identificação de pessoa colectiva n.º 506908437; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
2/050329.

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

Cessação de funções de gerência de Marcolino José Coimbra Mo-
reira.

Data: 28 de Fevereiro de 2005.
Causa: destituição.

Conferido e conforme.

7 de Abril de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Manuela Afonso
Menezes. 2009239245

FRALIBRA — SOCIEDADE COMERCIAL
DE IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 12 119;
identificação de pessoa colectiva n.º 500908397; inscrição n.º 17;
número e data da apresentação: 13/050328.

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

Alteração parcial do contrato quanto aos artigos 3.º e 5.º, n.º 2,
que ficaram com a seguinte redacção:

3.º

O capital social é de 5000 euros e corresponde à soma de três quo-
tas, uma de 3750 euros, pertencente ao sócio Carlos Mey Vaz San-
tos, e duas iguais de 625 euros, pertencentes uma a cada uma das só-
cias Vera Elisabeth Mey Vaz e Santos e Júlia Mey Vaz Santos.

5.º

2 — A sociedade obriga-se pela assinatura de um gerente.

O texto completo e actualizado ficou depositado na pasta respec-
tiva.

7 de Abril de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Manuela Afonso
Menezes. 2009240502

TRADIÇÕES LUSITANAS — COMÉRCIO DE PRODUTOS
ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 14 487;
identificação de pessoa colectiva n.º 507131284; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e data das apre-
sentações: 10 e 11/050328.

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

1.º Cessação de funções de gerência de António Lopes Figueiredo,
por ter renunciado, em 4 de Março de 2005.

2.º Alteração parcial do contrato.
O seu artigo 3.º, n.º 1, foi modificado e ficou com a seguinte redac-

ção:

3.º

1 — O capital social é de 5001 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de três quotas iguais do
valor nominal de 1667 euros cada uma, pertencentes ao sócio Bel-
miro Soares Ferreira.

O texto completo e actualizado ficou depositado na pasta respec-
tiva.

7 de Abril de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Cristina Jacob. 2009238940

TEMPLO DA PEDRA — CONSTRUÇÕES,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 14 682;
identificação de pessoa colectiva n.º 507115198; inscrições n.os 1 e
2 e averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; números e data das apre-
sentações: 6, 7 e 8/050328.

Certifico que:
1.º VIDROALU — Estruturas de Vidro e Alumínio, L.da constituiu

a sociedade em epígrafe, cujo contrato se rege pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação Templo da Pedra — Constru-
ções, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Rua de Elias Garcia, 39,
freguesia da Falagueira, concelho da Amadora.

§ 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 arquitectura, construção, re-
construção, administração, compra para revenda de prédios urbanos
ou rústicos, bem como a administração, criação e exploração de esta-
belecimentos comerciais, industriais e hoteleiros. Obras públicas, ela-
boração de estudos e projectos de engenharia.
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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
a ela sócia VIDROALU — Estruturas de Vidro e Alumínio, L.da

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 nomeado
gerente Odete Nazaré Soares de Sousa, divorciada, residente na Rua
do Coronel Ribeiro Viana, 25, 1.º, direito, Lisboa.

§ 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.

2.º Nomeação de gerente:
Gerente nomeado: Alexandre Miguel Casas Aguiar.
Data da deliberação: 20 de Fevereiro de 2005.

3.º Cessação de funções de gerência de Odete Nazaré Soares de Sousa,
em 20 de Fevereiro de 2005, por renúncia.

Conferido e conforme.

20 de Fevereiro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Cristina Jacob. 2006343319

RESTAURANTE OLIVEIRA & BARBEDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 4586;
identificação de pessoa colectiva n.º 501953787; averbamento
n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/050328.

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

Deslocação da sede para: Rua do Professor Dr. António Flores, 14,
freguesia da Reboleira, concelho da Amadora.

7 de Abril de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Cristina Jacob. 2009315880

JOSÉ PALMA DOS SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula
n.º 1191; identificação de pessoa colectiva n.º 500158711; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
1/050328.

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

Deslocação da sede para: Rua de Eça de Queirós, 7, 1.º, esquerdo,
freguesia da Mina, concelho da Amadora.

7 de Abril de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Cristina Jacob. 2009238303

VÍTOR & JOÃO, S. A.
Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula

n.º 14 216; identificação de pessoa colectiva n.º 501434828; ins-
crição n.º 14; números e data das apresentações: 5 e 6/050404.

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

Facto: nomeação dos membros do conselho de administração e fiscal
único.

Conselho de administração: presidente, Ricardo Molina Oltra; vo-
gais: Henrique Albiol Biosca e Emílio Berriatúa Arjona.

Fiscal único, Deloitte e Associados, SROC, S. A.; suplente, Paulo
Jorge Duarte Gil Galvão André, revisor oficial de contas.

Prazo: 2005-2006.
Data da deliberação: 14 de Fevereiro de 2005.

O texto completo e actualizado ficou depositado na pasta respec-
tiva.

12 de Abril de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Manuela Afon-
so Menezes. 2009240626

CASCAIS

RICKI — SNACK BAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 17 177-
-Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 507103297; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 17/050427.

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

1.º

1 — A sociedade adopta a firma RICKI — Snack Bar, L.da, e tem
a sua sede na Praia do Tamariz, lugar e freguesia do Estoril, concelho
de Cascais.

2 — Por deliberação da gerência a sede pode ser deslocada, dentro
do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo ser criadas
sucursais, filiais, delegações ou outras formas locais de representação
social, em qualquer lugar do território nacional.

2.º

A sociedade tem por objecto a actividade de snack-bar, restaura-
ção, catering e organização de eventos.

3.º

1 — O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas, uma de 3000 euros,
pertencente ao sócio Ricardo Diogo de Alarcon e uma de 2000 euros,
pertencente ao sócio Leonardo Alarcon Arroyo.

2 — Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de
capital ate ao montante de 150 000 euros, nos termos que entre eles
vierem a ser acordados.

4.º

Entre os sócios é livremente permitida a cessão, total ou parcial,
de quotas, porém a cessão a favor de estranhos, depende do consen-
timento prévio da sociedade, ficando esta com o direito de preferên-
cia em primeiro lugar, e os restantes sócios em segundo.

5.º

1 — A gerência da sociedade e a sua representação em juízo e fora
dele, activa e passivamente, fica a cargo do sócio Leonardo Alarcon
Arroyo, que desde já fica nomeado gerente com ou sem remuneração,
conforme for deliberado em assembleia geral, bastando a assinatura
de um gerente para obrigar a sociedade.

2 — A gerência poderá constituir procuradores da sociedade, para
a prática de determinados actos ou categorias de actos.

6.º

Em caso de falecimento ou interdição de qualquer sócio, a socie-
dade continuará com os sócios sobrevivos ou capazes e representante
legal do interdito, ou os herdeiros do sócio falecido, os quais se farão
representar na sociedade por um deles, enquanto a quota se mantiver
indivisa.

7.º

A sociedade dissolver-se-á nos casos legais ou por deliberação dos
sócios, mas ocorrida a dissolução, serão liquidatários os sócios con-
forme vierem a acordar, com obediência às regras legais.

8.º

A amortização das quotas é permitida mediante acordo prévio entre
a sociedade e o titular da quota a amortizar, nos termos da lei.
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9.º

As assembleias gerais, quando a lei não prescreva formalidades
especiais, serão convocadas por cartas registadas, expedidas com a
antecedência mínima de 15 dias, ou então por manifesta vontade
de se reunirem com a presença da maioria do capital para deliberar
sobre determinado assunto, sem observância do exigido anterior-
mente.

Está conforme o original.

28 de Abril de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2006700456

JOÃO PACHECO — SERVIÇOS
DE TELECOMUNICAÇÕES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 17 178-
-Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 507305574; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 30/050427.

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

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma de João Pacheco — Serviços de
Telecomunicações, Unipessoal, L.da, com sede na Rua de João
Vilarett, 381, freguesia da Parede, concelho de Cascais, distrito
de Lisboa.

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

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na prestação de serviços nas áreas de tele-
comunicações. Comércio e representação de equipamentos e acessó-
rios de telecomunicações.

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

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme decisão do
sócio único, fica a cargo deste, o qual desde já fica nomeado gerente,
podendo, designadamente, nomear gerentes.

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

ARTIGO 5.º

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

§ único. Os negócios jurídicos entre o sócio único e a sociedade
obedecem à forma legalmente prescrita, em todos os casos, devem
observar a forma escrita.

ARTIGO 6.º

O sócio único está autorizado a fazer prestações suplementares de
capital até ao montante global de 30 vezes o capital social.

Sócio único: João Paulo Nunes dos Santos Pacheco.

Está conforme o original.

28 de Abril de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2006700804

H. BALSINHA — COMÉRCIO DE IMÓVEIS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 17 179-
-Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 506775844; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 32/050427.

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

1.º

A sociedade adopta a denominação de H. Balsinha — Comércio de
Imóveis, Unipessoal, L.da, tem sua sede na Avenida de Gago Couti-
nho, Torres Belo Horizonte, torre 2, 8.º, C, freguesia da Parede,
concelho de Cascais.

2.º

Constitui objecto da sociedade o exercício da actividade de compra
e venda de imóveis, revenda dos adquiridos para esse fim e indústria
da construção civil.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros e corresponde à uma única quota deste valor pertencente à sócia
Helena da Cruz Silva Neto Balsinha.

4.º

1 — A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado pela sócia única, compete a quem for nomeado em
assembleia geral, ficando desde já nomeado gerente a sócia Helena da
Cruz Silva Neto Balsinha.

2 — A sociedade obriga-se, em todos os actos ou contratos, pela
assinatura de um gerente ou pela de mandatário em conformidade com
os poderes que lhe forem conferidos.

5.º

A sociedade poderá subscrever participações sociais noutras socie-
dades ainda que com objecto social diferente do seu, em sociedades
sujeitas a leis especiais e pertencer a agrupamentos complementares
de empresas.

Está conforme o original.

28 de Abril de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2009422473

BRISAL — AUTO ESTRADAS DO LITORAL, S. A.
Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 396-

-Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 504778820.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

6 — Apresentação n.º 37/20050427.
Designação para secretário de Tiago Severim de Melo Alves dos

Santos, casado, Rua de São Félix, 37, rés-do-chão, esquerdo, Lisboa, e
para secretário suplente, Maria José Dias Lopes, solteira, Praceta de
Malange, 7, rés-do-chão, direito, Oeiras, em 16 de Junho de 2003.

Prazo: triénio em curso 2003-2005.

1 — Averbamento n.º 1 — Apresentação n.º 38/20050427.
Cessação de funções de vogal do conselho de administração de José

Joaquim Cortiço da Costa Braga, por renúncia em 24 de Janeiro de
2005.

7 — Apresentação n.º 39/20050427
Designação por cooptação para vogal do conselho de administra-

ção de Manuel Eduardo Henriques de Andrade Lamego, casado, Rua
da Actriz Adelina Fernandes, 13, 3.º direito, Linda-a-Velha, em 27 de
Janeiro de 2005.

Prazo: triénio em curso 2003-2005.

Está conforme o original.

28 de Abril de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2004891670

SOMAR — SOUZA MATTOS REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 4970-
-Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 502390344; averba-
mento n.º 2 à inscrição n.º 3 e inscrição n.º 6; número e data da
apresentação: Of. 24/050427.

Certifico que cessaram funções de gerente Duarte Manuel Joaquim
Souza-Mattos Y Viyella e Manuel Maria Souza Mattos Y Viyella por
renúncia em 19 de Janeiro de 1993.

Foi ainda alterado parcialmente o contrato social.
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ARTIGO 4.º

Capital social

O capital social é de 4 000 000$, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e nos demais valores constantes da escritura e cor-
responde à soma de duas quotas iguais de 2 000 000$, pertencentes
uma a cada um dos sócios, Gulamo Hussen e Kulsum Ahmad Mussa
Chand Hussen.

ARTIGO 10.º

Gerência

1 — A gerência e administração da sociedade, bem como a sua
representação em juízo e fora dele, activa e passivamente, fica a cargo
do sócio Gulamo Hussen, que desde já fica nomeado gerente, com
dispensa de caução e com ou sem remuneração, conforme for delibe-
rado em assembleia geral.

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

3 — A sociedade poderá constituir mandatários ou procuradores,
conferindo-lhes poderes para a prática dos actos referentes à gestão
corrente da sociedade.

O texto completo do contrato, na redacção actualizada, ficou de-
positado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

28 de Abril de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2006729381

98 RD, ENGENHARIA E GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 11 283-
-Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 504655817.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

1 — Averbamento n.º 2 — Apresentação n.º 7/20050421.
Cessação de funções de gerente de Francisco Tobias Cardia Roboredo,

por renúncia em 15 de Fevereiro de 2002, com efeitos a partir de
28 de Fevereiro de 2002.

Está conforme o original.

22 de Abril de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2006643240

IMASATEC — WRECKERS, CONSTRUÇÃO CIVIL, A. C. E.
Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 19-Cas-

cais; identificação de pessoa colectiva n.º 506609952; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 3/050301.

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

CAPÍTULO I

Firma, sede, objecto e duração

1.ª

O agrupamento adopta a firma de IMASATEC — Wreckers, Cons-
trução Civil, A. C. E.

2.ª

1 — A sua sede é em Cascais, no Bairro do Alcaide, Rua de Évora,
lote 39, 2.º, letra D.

2 — Por decisão da assembleia geral, pode a sede ser transferida
para qualquer local do território nacional.

3.ª

O seu objecto consiste nos trabalhos de construção civil, designa-
damente na Quinta do Papa Leite, em São João da Talha, Lisboa,
Portugal.

4.ª

A sua duração é pelo período de tempo necessário à conclusão e
garantia dos trabalhos que constituem o objecto deste ACE.

CAPÍTULO II

Participações, lucros e perdas

5.ª

O agrupamento não tem capital próprio.

6.ª

O agrupamento é participado por IMASA, S. A., e WRECKERS,
S. A., em 50 % e 50 %, respectivamente.

As empresas agrupadas arrecadarão os lucros e suportarão as des-
pesas, encargos e prejuízos, se os houver, de acordo com a proporção
das suas participações, sem prejuízo da cláusula seguinte.

CAPÍTULO III

Responsabilidades e actividades

7.ª

1 — As sociedades agrupadas são solidariamente responsáveis pe-
las obrigações do agrupamento, salvo acordo em contrário, com cre-
dores determinados.

2 — Os credores do agrupamento não podem exigir das empresas
agrupadas o pagamento dos seus créditos sem prévia excussão dos bens
do próprio agrupamento.

3 — Na ordem interna, a responsabilidade das agrupadas será na
proporção das suas participações, sem prejuízo da individual relativa-
mente a todos os actos e omissões geradores de responsabilidade con-
tratual ou extra contratual que resulte da sua actuação, e da atribuição
da responsabilidade que, pontualmente e por acordo escrito, seja fixa-
da a qualquer agrupada na realização das actividades do agrupamento.

8.ª

As agrupadas podem exercer livremente as suas actividades próprias.

CAPÍTULO IV

Órgãos sociais

A assembleia geral

9.ª

1 — A assembleia geral das agrupadas é constituída por um repre-
sentante de cada uma das agrupadas.

2 — À assembleia geral cabe exercer as funções de direcção do agru-
pamento, competindo-lhe deliberar sobre todas as questões que afec-
tem as relações entre as empresas agrupadas, do agrupamento com os
donos das obras e com terceiros em geral.

3 — Competirá ainda à assembleia geral a aprovação das contas, a
designação dos administradores, a fixação das condições da sua activi-
dade e a sua exoneração, bem como as demais competências legais,
designadamente:

a) Tomar as decisões relativas ao funcionamento do agrupamento
e às obras que se venham a realizar, decidindo sobre a necessidade,
oportunidade e montante dos recursos financeiros eventualmente
necessários, sob proposta da administração em conformidade com o
estipulado na cláusula 10.ª;

b) Distribuição de resultados conforme estipulado na cláusula 6.ª;
c) Nomeação e dispensa do pessoal chave, em conformidade com

o organigrama que vier a ser aprovado;
d) Contratos a celebrar com quaisquer das empresas agrupadas, in-

dependentemente do respectivo valor, e com terceiros, incluindo
contratos de subempreitada, de valor superior a 25 000 euros.

e) Aquisição, substituição, venda ou aluguer de materiais, equipa-
mentos ou quaisquer outros bens de valor superior a 25 000 euros;

f) Apresentação de qualquer reclamação formal e relevante emer-
gente de qualquer empreitada e início e desenvolvimento de qualquer
litígio com os donos de obras ou terceiros;

g) Qualquer outro assunto que lhe seja submetido por qualquer das
empresas agrupadas, pela administração.

4 — A cada agrupada pertence um voto. Quando não seja possí-
vel alcançar unanimidade a sessão será suspensa por vinte e quatro
horas, com o objectivo de dar aos membros do agrupamento um
tempo de reflexão para rever as suas posições com vista ao acordo.
Se, decorrido esse lapso de tempo, este não for possível, submeter-
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-se-á o diferendo à superior consideração dos presidentes das em-
presas consorciadas, tendo estes um prazo máximo de 10 dias úteis
a contar da primeira notificação que qualquer das agrupadas fizer à
outra, solicitando a reunião dos respectivos presidentes, para se
pronunciarem. Se ainda assim a questão não for resolvida, haverá
recurso à arbitragem prevista na cláusula 16.ª, recurso este que não
afectará a aplicação imediata da medida tomada por deliberação dos
administradores.

5 — A assembleia geral reunirá ordinariamente com periodicidade
trimestral e extraordinariamente sempre que tal seja requerido por
escrito pela administração ou qualquer dos membros do agrupamento.

6 — A assembleia geral poderá ainda reunir, sem precedência de
convocatória, sempre que as empresas agrupadas estejam de acordo.
Neste caso, quando algum dos representantes do agrupamento estiver
ausente da assembleia, deverá dar o seu consentimento, por escrito, a
este procedimento.

7 — De todas as assembleias será elaborada uma acta que será en-
viada aos representantes das agrupadas na assembleia, até ao terceiro
dia posterior ao da sessão. Esta considerar-se-á aprovada se dentro
dos três dias úteis seguintes ao da recepção não tiverem sido formu-
ladas objecções por escrito.

Administração

10.ª

1 — A administração dos negócios do agrupamento e a respectiva
actividade pertence aos administradores, que exercerão o poder de
representação em conformidade com todas as deliberações da assem-
bleia geral, desempenhando ainda todas as funções previstas no pre-
sente contrato, nomeadamente:

a) Representar o agrupamento perante terceiros;
b) Coordenar a actividade das empresas agrupadas e a execução dos

trabalhos por forma a obter o pontual cumprimento dos contratos;
c) Convocar, coordenar e executar as deliberações da assembleia

geral;
d) Desempenhar as funções de director de obras, ou contratar al-

guém para o efeito, a quem caiba, designadamente, assegurar a gestão
corrente dos trabalhos (obras/empreitadas), de acordo com as orien-
tações da assembleia geral, tais como: tratar de todos os assuntos
relacionados com o normal desenvolvimento das obras/trabalhos/
empreitadas; negociar e celebrar quaisquer contratos, até ao máximo
de 25 000 euros, sem prejuízo do estipulado nas alíneas d) e e) da
cláusula 9.ª; estabelecer o plano geral dos trabalhos das obras, subme-
tendo-o à aprovação da assembleia geral; acompanhar, orientar e
controlar a execução de todos os trabalhos no seu conjunto e o pon-
tual cumprimento do plano de trabalhos anteriormente referido, ac-
tualizando-o, se necessário, de modo a evitar possíveis atrasos; adqui-
rir, trocar e alugar materiais e quaisquer outros bens até ao valor
máximo de 25 000 euros; preparar e controlar a gestão financeira das
obras/trabalhos/empreitadas, incluindo a facturação aos donos de obra
das importâncias devidas nos termos dos contratos celebrados e deles
receber as quantias correspondentes, promovendo o pagamento res-
pectivo às empresas agrupadas nos termos do presente contrato; pro-
por à assembleia geral a solicitação às empresas agrupadas dos recur-
sos financeiros necessários à actividade do agrupamento;

e) Desempenhar todas as demais funções, praticar todos os demais
actos e exercer quaisquer outros poderes que lhe sejam conferidos pela
assembleia geral.

2 — Ficam desde já nomeados como administradores do agrupa-
mento, Ângelo Castelo Branco Cerqueira Caldas, divorciado, empre-
sário, natural da freguesia do Socorro, concelho de Lisboa, CIF
n.º 113033613, residente em Cascais, na Quinta da Marinha, na Rua
dos Coelhos, 196, e António Garcia Rubi, casado, director, natural de
Madrid (Espanha), CIF n.º 698595-Q, residente em Pozuelo de Alarcón
(Madrid), Calle Francia, 4.

11.ª

O agrupamento obriga-se nas suas relações internas com a assina-
tura de ambos os administradores, sem prejuízo, e no que concerne a
terceiros, do disposto no n.º 4 da base III da Lei n.º 4/73, de 4 de Junho.

CAPÍTULO V

Fiscalização, contabilidade, informação
e confidencialidade

12.ª

1 — O agrupamento terá uma contabilidade interna devidamente
organizada, que servirá de base às contas finais aprovadas pela assem-

bleia geral, suportada em toda a documentação que deverá estar per-
manentemente disponível.

2 — Sempre que por qualquer razão se verifique uma situação que
não corresponda ao princípio da participação consignado na cláusu-
la 6.ª, designadamente em termos de efectivo dispêndio de numerá-
rio, esta será imediatamente reposta pela agrupada em causa, median-
te envio pela contra parte da correspondente factura ou nota de débito.

3 — A actividade do agrupamento, e designadamente as suas con-
tas, serão objecto de fiscalização por um ou mais revisores oficiais de
contas, ou por uma sociedade de revisores oficiais de contas, sempre
que a assembleia geral o delibere.

13.ª

Cada agrupada compromete-se a manter recíproca informação so-
bre todos os assuntos relevantes relacionados com os trabalhos/obras
desenvolvidos pelo agrupamento, permitindo-se o acesso a todos os
registos, dados e documentos relativos a tais trabalhos, obrigando-se,
porém, a tratar toda a informação que daí resulte com restrita
confidencialidade.

CAPÍTULO VI

Dissolução e liquidação

14.ª

O agrupamento dissolve-se nos casos previstos na lei.
A liquidação e partilha dos bens do agrupamento será feita pela

forma como for deliberado pela assembleia geral que delibere a disso-
lução.

CAPÍTULO VII

Disposições finais

Arbitragem

16.ª

1 — Todos os litígios emergentes do presente contrato, nomeada-
mente os que resultem da sua interpretação, aplicação ou integração,
serão em primeira instância resolvidos através de conciliador escolhi-
do pelas partes.

2 — Caso não seja possível chegar a entendimento nos termos do
número anterior, os litígios serão submetidos à decisão de árbitros.

3 — Se as partes não nomearem o seu árbitro no prazo de 20 dias
a partir da data em que qualquer uma delas for para tanto notificada
pela outra, pode a parte não faltosa recorrer livremente para o Tri-
bunal da Comarca de Lisboa.

Lei aplicável e comunicações

17.ª

1 — O presente contrato será regulado pela legislação portuguesa.
2 — O presente contrato e toda a correspondência, actas e relató-

rios, bem como quaisquer outros documentos relativos ao agrupamento
e sua actividade serão redigidos na língua portuguesa.

3 — Todas as notificações e outras comunicações entre as empre-
sas agrupadas serão feitas por escrito, através de carta, telex ou tele-
fax.

Está conforme o original.

22 de Abril de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2006697889

SIX — INVESTIMENTOS TURÍSTICOS, S. A.
Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 11 681-

-Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 504458809; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 40/050421.

Certifico que foi alterado parcialmente o contrato social quanto
ao artigo 2.º, o qual passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a realização de investimentos em
empreendimentos turísticos, através da construção e aquisição de es-
tabelecimentos hoteleiros e de meios complementares de alojamento
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turístico, bem como a sua gestão e exploração, e a exploração de
actividades lúdicas, culturais, desportivas ou de lazer.

O texto completo do contrato, na redacção actualizada, ficou de-
positado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

22 de Abril de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2009342879

MARCA REAL ARTES GRÁFICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 337-
-Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 504929925.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

1 — Averbamento n.º 1 — Apresentação n.º 32/20050421.
Deslocação de sede para a Rua de São José, lote 97, Bairro Novo

de Conceição da Abóboda, freguesia de São Domingos de Rana, con-
celho de Cascais.

Está conforme o original.

22 de Abril de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2006643487

CASOFTINT — MATERIAL INFORMÁTICO,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 16 898-
-Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 507160924.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

1 — Averbamento n.º 1 — Apresentação n.º 16/20050421
Deslocação de sede para a Rua do Poço Novo, 219-G, Cascais,

freguesia e concelho de Cascais.

Está conforme o original.

22 de Abril de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2006643347

CASA AMARELA — SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S. A.
Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 9890-

-Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 503960780.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

4 — Apresentação n.º 21/20050421.
Designação dos órgãos sociais, em 16 de Dezembro de 2004.
Administrador único: Manuel Estêvão Valadas Mata-Seta.
Fiscal único: Jaime Matos, Castanheira Guilherme e Martins da Silva

Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Avenida do Brasil, 1, 32.º,
sala 9, Lisboa, representada por Manuel Henrique Martins da Silva,
revisor oficial de contas; suplente, Manuel Neta Pinheiro, revisor
oficial de contas.

Prazo: triénio 2003-2005.

Está conforme o original.

22 de Abril de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2006744852

BARBACUE STORE — IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
DE PRODUTOS PARA O LAR, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 16 774-
-Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 507138686; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 37/050421.

Certifico que foi alterado parcialmente o contrato social quanto
ao artigo 1.º, n.º 1, o qual passa a ter a seguinte redacção:

1.º

1 — A sociedade adopta a firma Barbecue Store — Importação e
Exportação de Produtos para o Lar, Unipessoal, L.da, e tem a sua

sede na Avenida da República — Estoril Office, escritório 3.02, 3.º piso,
Alcoitão, freguesia de Alcabideche, concelho de Cascais.

O texto completo do contrato, na redacção actualizada, ficou de-
positado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

22 de Abril de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2006711920

ESTORIL MONTE — SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES
E IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 4131-
-Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 502024755.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

7 — Averbamento n.º 1 — Apresentação n.º 23/20050421.
Cessação de funções de gerente de Jaquelina Maria de Almeida

Rodrigues Miguens, por renúncia em 20 de Janeiro de 2005.

9 — Apresentação n.º 24/20050421
Designação para gerente de Maria Alice Almeida Manuel, em 20 de

Janeiro de 2005.

Está conforme o original.

26 de Abril de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2006643452

SERRALHARIA NOVA DA ABÓBODA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 10 347-
-Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 503223611.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

5 — Averbamento n.º 2 — Apresentação n.º 5/20050421.
Cessação de funções de gerente de José Maria Antunes dos Santos,

por renúncia em 21 de Março de 2005.

9 — Apresentação n.º 6/20050421
Designação para gerente de Maria da Conceição Felizarda Antunes

dos Santos, em 21 de Março de 2005.

Está conforme o original.

26 de Abril de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2006643231

NSPP — TURISMO E HOTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 166-
-Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 505211211.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

5 — Averbamento n.º 1 — Apresentação n.º 33/20050421.
Cessação de funções de gerente de João Carlos Fernandes de Ma-

tos, por renúncia em 31 de Agosto de 2003.

Está conforme o original.

26 de Abril de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2006643509

INGRAM — MICRO (PORTUGAL) — COMÉRCIO IN-
TERNACIONAL E SERVIÇOS, SOCIEDADE UNIPES-
SOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 16 927-
-Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 511125283.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

10 — Averbamento n.º 1 — Apresentação n.º 38/20050421.
Cessação de funções de gerente de Alain Maquet, por renúncia em

1 de Março de 2005.

12 — Averbamento n.º 1 — Apresentação n.º 39/20050421.
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Cessação de funções de gerente de Jaime Soler Quilez, por renúncia
em 1 de Março de 2005.

Está conforme o original.

26 de Abril de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2006642421

REPARCAIS — SOCIEDADE DE ASSISTÊNCIA
TÉCNICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 9418-
-Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 503883808.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

6 — Apresentação n.º 290/011228.
Facto: redenominação com reforço de capital.
Artigo alterado: 3.º
Capital: 5000 euros, após o reforço de 602 410$ em dinheiro, subs-

crito pelos sócios.
Sócios e quotas:
1) Fernando Diogo de Almeida — 4500 euros.
2) António de Almeida Nunes e Alcino Nunes de Almeida, em

comum e sem determinação de parte ou direito — 500 euros.

O texto completo do contrato, na redacção actualizada, ficou de-
positado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

26 de Abril de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2006690051

GINECEU — CENTRO DE CUIDADOS DE GINECOLOGIA,
OBSTETRÍCIA E ESTERILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 17 165-
-Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 503093602; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 15/050421.

Certifico que foi alterado parcialmente o contrato social quanto
aos artigos 1.º e 6.º, os quais passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma gineceu — Centro de Cuidados de Gi-
necologia, Obstetrícia e Esterilidade, L.da, e tem a sua sede na Alame-
da dos Combatentes da Grande Guerra, Edifício São José, sala 101,
freguesia e concelho de Cascais.

ARTIGO 6.º

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

2 — Para vincular a sociedade é suficiente a intervenção de um
gerente, incluindo nos actos de alienação, aquisição e oneração de bens
móveis.

3 — É gerente a sócia Maria Madalena Martins da Graça Barata
Canton.

O texto completo do contrato, na redacção actualizada, ficou de-
positado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

26 de Abril de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2006643320

GUIA — SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES
E TURISMO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 2120-
-Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 500646210.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

19 — Apresentação n.º 43/20050421.
Cisão simples.

Modalidade: destaque de património da sociedade cindida para a
constituição de duas novas sociedades.

Sociedade cindida: a própria sociedade.
Sociedades constituídas: Guia 2 — Sociedade de Construções e Tu-

rismo, S. A., e Guia 3 — Sociedade de Construções e Turismo, S. A.

Está conforme o original.

26 de Abril de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2006643126

ROKREST — ACTIVIDADES HOTELEIRAS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 17 166-
-Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 507278402; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 22/050421.

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

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma ROKREST — Actividades Hote-
leiras, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Quinta de S. Gonçalo, Rua
da Grécia, lote 63, loja C, no lugar e freguesia de Carcavelos, conce-
lho de Cascais, contribuinte n.º 507278402.

2 — A gerência poderá deslocar livremente a sede social dentro do
concelho ou para concelho limítrofe, bem como criar sucursais, fi-
liais ou outras formas de representação, no País ou fora dele.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto actividades hoteleiras, restaurante,
snack-bar, café, pastelaria e confecção de bolos.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 10 000 euros, cor-
respondendo a uma quota deste valor pertencente ao sócio único
Joaquim António Carvalho Roque.

ARTIGO 4.º

O sócio único poderá modificar a sociedade em sociedade por quo-
tas plural através da divisão e cessão da quota ou do aumento de ca-
pital por entrada de novo sócio.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade e sua representação em juízo ou fora dele,
activa e passivamente, pertence ao sócio Joaquim António Carvalho
Roque que, desde já, fica nomeado gerente, sendo suficiente a sua
assinatura para que a sociedade fique validamente obrigada.

ARTIGO 6.º

Fica autorizada a celebração de qualquer contrato entre o sócio único
e a sociedade desde que se prendam com o objecto social.

Está conforme o original.

26 de Abril de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2006643380

FABRIMAR — INDÚSTRIA DE ROCHAS
E EQUIPAMENTOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 10 890-
-Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 500108366.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

45 — Averbamento n.º 1 — Apresentação n.º 1/20050426.
Cessação de funções de administrador de Vasco Hermano Paiva

Santos, por renúncia em 12 de Maio de 2005.

46 — Apresentação n.º 2/20050426.
Designação por cooptação para administrador de José Maria Lo-

pes da Silva, casado, Rua de Sacadura Cabral, 12, Vale Milhaços, em
31 de Janeiro de 2005.
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Prazo: triénio em curso 2004-2006.

Está conforme o original.

27 de Abril de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2006692003

C. C. C. — COELHOS, CONTABILIDADE
E CONSULTORIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 10 070-
-Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 504036424.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

4 — Apresentação n.º 10/20050426.
Designação para gerente de Rui Miguel Duarte Coelho Pires Bar-

reiro, em 31 de Março de 2005.

Está conforme o original.

27 de Abril de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2003120823

GRENADIL — COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 17 175-
-Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 507312058; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 14/050426

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

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma GRENADIL — Compra e Venda
de Imóveis, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua da Esperança, 17, 1.º, es-
querdo, Bairro Mina, Arneiro, freguesia de São Domingos de Rana,
concelho de Cascais.

3 — Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada
para outro local, dentro do mesmo concelho ou para concelho limí-
trofe, podendo ainda ser criadas sucursais, filiais, agências ou outras
formas locais de representação, no território nacional ou no estran-
geiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto: construção civil e obras públicas,
compra e venda de imóveis e revenda dos adquiridos para esse fim,
comércio de materiais de construção.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 10 000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais no valor
nominal de 5000 euros cada, pertencentes, uma a cada um dos sócios,
António José Fonseca Peres e Bento da Palma Paulo.

ARTIGO 4.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 — Para vincular a sociedade é suficiente a intervenção de um
gerente.

3 — Fica desde já nomeado gerente o sócio António José Fonseca
Peres.

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, quando:
a) Haja acordo com o respectivo titular;
b) A quota for objecto de penhora, arresto, inclusão em massa

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

c) Em partilha subsequente a divórcio ou separação judicial de bens,
quando a quota ou parte dela não seja adjudicada ao seu titular;

d) Haja recusa do sócio em outorgar a escritura de cessão de quota,
depois dos restantes sócios ou a sociedade terem declarado pretender
exercer o direito de preferência, previsto no artigo 6.º

2 — A contrapartida da amortização, salvo nos casos de acordo
com o titular, em que valerá o princípio da autonomia da vontade
das partes, e apreensão judicial, em que se aplicará o regime legal,
será igual ao valor que para a quota resultar do último balanço apro-
vado.

Está conforme o original.

27 de Abril de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2006700219

NOVEL-T GIFT — BRINDES E ACESSÓRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 937-
-Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 506700917.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

1 — Averbamento n.º 1 — Apresentação n.º 2/20050427.
Cessação de funções de gerente de Américo Manuel da Silva Costa,

por renúncia em 31 de Abril de 2004.

Está conforme o original.

28 de Abril de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2006700243

SARAIVA SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 10 812-
-Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 504277898.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 14 de Março de 2005.

Está conforme o original.

28 de Abril de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2006700189

AUTO TÁXI JOÃO & MARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 691-
-Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 500692599.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

3 — Apresentação n.º 1/20050427.
Designação para gerente de Carla Cristina Figueiredo da Cruz, di-

vorciada, Rua do Dr. Mário Amaral, lote 5, rés-do-chão, direito,
Murtal, Parede, em 21 de Abril de 2005.

Está conforme o original.

28 de Abril de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2006700049

D. R. T. — DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS
HUMANOS E TÉCNICOS EM SAÚDE, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 11 688-
-Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 504522582; inscri-
ção n.º 10, número e data da apresentação: 12/050427.
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Certifico que foi alterado parcialmente o contrato social quan-
to aos artigos 3.º, n.º 1, e 9.º, os quais passam a ter a seguinte re-
dacção:

3.º

Duração e sede

1 — A sociedade durará por tempo indeterminado e tem a sua sede
na Rua de Benguela 1, freguesia da Parede, concelho de Cascais.

2 — (Mantém-se.)
9.º

Transmissão de acções

Respeitados os condicionalismos legais a transmissão de acções é
livre.

O texto completo do contrato, na redacção actualizada, ficou de-
positado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

28 de Abril de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2009238664

COLÉGIO VILA RAMUNTCHO — CRECHE
E JARDIM DE INFÂNCIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 17 167-
-Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 507311264; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 36/050421.

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

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Colégio Vila Ramuntcho — Cre-
che e Jardim de Infância, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua de D. Afonso Henriques,
1937, freguesia do Estoril, concelho de Cascais.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em creche e jardim-de-infância.

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 sócia.

ARTIGO 4.º

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

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

3 — Ficam desde já nomeadas gerentes, as sócias.

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.

São sócias, Maria Helena Mendes de Brito Leiria e Maria de Fáti-
ma Rodrigues de Sousa.

Está conforme o original.

28 de Abril de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2006711946

FERNANDO & CARLOS — CALÇADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 19 302-
-Sintra; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 44/
020806.

Certifico que entre Carlos Alberto Igrejas da Silva e Fernando
Manuel Salgueiro Félix Loureiro foi constituída a sociedade em epí-
grafe, que se rege pelos artigos constantes do seguinte contrato:

1.º

1 — A sociedade adopta a firma Fernando & Carlos — Calçados,
L.da, e tem a sua sede na loja 16-A do Centro Comercial Galáxia, na
Rua do Zambujal, 2-B, em Mem Martins, freguesia de Algueirão-Mem
Martins, concelho de Sintra.

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

2.º

A sociedade tem por objecto: o comércio de sapataria e marroqui-
naria.

3.º

1 — O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
6000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais no valor no-
minal de 3000 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios, Car-
los Alberto Igrejas da Silva e Fernando Manuel Salgueiro Félix Lou-
renço.

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

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

4.º

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

2 — Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos
são necessárias as assinaturas de dois gerentes, salvo para assuntos de
mero expediente em que é suficiente a assinatura de um gerente.

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

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

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.

8.º

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

Os gerentes ficam desde já autorizados a levantar o capital social
depositado, a fim de custear as despesas de constituição e registo da
sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede social.

Está conforme o original.

21 de Julho de 2003. — A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus
Moita Baptista. 2002558132

LISBOA — 1.A SECÇÃO

ARPLAN, ARQUITECTURA E PLANEAMENTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 10 618/20011205; identificação de pessoa colectiva
n.º 502092718; inscrições n.os 13 e 16 e averbamento n.º 2 à ins-
crição n.º 5; números e datas das apresentações: 83/20011205, 39-
-Compl./20020718 e 40-Compl./20020718.

Certifico que foi registado o seguinte:
Alteração do contrato quanto ao corpo do artigo 1.º
Sede: Lisboa, Rua do Açúcar, 42, freguesia de Marvila.
Cessação das funções do gerente Jesus Manuel da Silva Noivo, por

renúncia em 3 de Dezembro de 1999.
Alteração do contrato quanto aos artigos 3.º e 5.º
Teor dos artigos alterados:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5 000 000$ e corresponde à soma de duas quotas: uma do valor no-
minal de 4 750 000$, do sócio João Miguel Ferreira dos Santos
Valadares, e outra do valor nominal de 250 000$, do sócio Paulo
Alexandre Macarrinha Palácios da Silva.

5.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for delibe-
rado em assembleia geral, fica a cargo de ambos os sócios, desde já
nomeados gerentes, sendo necessária a assinatura de um gerente para
obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos.

O texto actualizado da sociedade ficou depositado na pasta respec-
tiva.

Está conforme o original.

12 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Mouco
Teixeira Leitão Pinto. 1000285607

AEROCODIC, SERVIÇOS DE APOIO
AEROPORTUÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 11 072/20020612; identificação de pessoa colectiva
n.º 506071294; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 24/
20020612.

Certifico que foi constituída a sociedade supra, cujo contrato é o
seguinte:

ARTIGO 1.º

Denominação

A sociedade é uma sociedade comercial por quotas e a sua firma é
constituída pela denominação social de AEROCODIC, Serviços de
Apoio Aeroportuários, L.da

ARTIGO 2.º

Sede

1 — A sede da sociedade é na Calçada da Boa Hora, 144, rés-do-
-chão, esquerdo, 1300 Lisboa, podendo ser transferida para qualquer
outro local por simples deliberação da gerência lavrada em acta.

2 — A sociedade, por deliberação da gerência, pode abrir, transfe-
rir ou encerrar, quaisquer filiais, sucursais, delegação ou outra forma
de representação.

ARTIGO 3.º

Objecto social

1 — A sociedade tem por objecto principal: a gestão e forneci-
mento de equipamentos de apoio e a prestação de serviços de explo-

ração de actividades em aeroportos, portos, terminais e centrais fer-
roviárias e rodoviárias, bem como ainda a fabricação, distribuição,
importação, exportação, transformação, montagem, comercialização
e exploração de todo o tipo de equipamentos e máquinas, eléctricas e
informáticas, assim como a criação, reprodução e manipulação de
sistemas informáticos, software; tanto de concepção própria como
de outros; a exploração de patentes relacionadas com as actividades
anteriormente descritas.

2 — A sociedade poderá, por deliberação da gerência, adquirir par-
ticipações noutras sociedades que tenham ou não objecto social se-
melhante ao seu, em sociedade reguladas por leis especiais e agrupa-
mentos complementares de empresas.

ARTIGO 4.º

Capital social

O capital, social, integralmente realizado em dinheiro, é de
60 000 euros, constituído por seis quotas sendo uma no valor de
10 000 euros, subscrita pelo sócio Javier Costa Porta; outra no va-
lor de 10 000 euros, subscrita pelo sócio Enrique Costa Porta; outra
no valor de 20 000 euros, subscrita pelo sócio Hermano Jorge Pa-
vão de Sousa; outra no valor de 6668 euros, subscrita pelo sócio
Federico Giner Grau; outra no valor de 6666 euros, subscrita pelo
sócio Joaquin Giner Grau; e outra no valor de 6666 euros, subscrita
pelo sócio Juan Carlos Guerrero Monzó.

ARTIGO 5.º

Prestações suplementares

Os sócios poderão prestar à sociedade as prestações suplementares
e os suprimentos, neste último caso mediante contrato escrito, que
vierem a ser decididas em assembleia geral.

ARTIGO 6.º

1 — A gerência, com ou sem remuneração, conforme for delibera-
do em assembleia geral, será exercida por um ou mais sócios, os quais
serão eleitos pela assembleia geral.

2 — Aos gerentes são atribuídos os mais amplos poderes admitidos
por lei, competindo-lhes representar a sociedade em juízo e fora dele,
activa e ou passivamente.

3 — É inteiramente vedado aos gerentes fazer, por conta da
sociedade, operações alheias ao seu fim ou objecto ou por qualquer
forma obrigar a sociedade por essas operações, sob pena de imedi-
ata destituição e sem prejuízo da responsabilidade pessoal e solidá-
ria que por estes actos contraiam para com a sociedade ou para
com terceiros.

4 — A gerência poderá constituir mandatários da sociedade nos
termos do artigo 252.º do Código das Sociedades Comerciais.

5 — A sociedade obriga-se pela assinatura de um ou dos sócios
gerentes que representem, ou venham a representar a maioria do
capital social, ou seja 66 % ou mais, ou ainda pela assinatura de pro-
curador ou procuradores com poderes expressos nesse sentido.

6 — Bastará a assinatura de um só gerente ou de mandatário com
poderes expressos para assinar:

a) O mero expediente da sociedade bem como fazer depósitos e
levantamentos em bancos ou outras instituições de crédito e ainda os
respectivos cheques, assim como letras comerciais, saques ou aceites
e todos os documentos que forem necessários ao indicado fim;

b) Propostas e contratos de fornecimento em concursos públicos
ou similares e demais actos relacionados com os mesmos.

7 — A sociedade obriga-se ainda pela assinatura de procuradores
nomeados, dentro dos limites dos poderes das respectivas procura-
ções.

ARTIGO 7.º

Cessão de quotas

1 — A cessão de quota, onerosa ou gratuita, total ou parcial, fica
dependente do consentimento, em primeiro lugar, da sociedade, à qual
é reservado o direito de preferência, e, em segundo lugar, aos restan-
tes sócios.

2 — Se mais do que um sócio preferir a quota será rateada na pro-
porção do valor das respectivas quotas.

3 — A fim de poderem usar o direito de preferência que lhes é
reconhecido, os sócios serão avisados por carta registada com aviso
de recepção, na qual será indicada a identidade de cessionário, e ainda
o preço, modalidade e prazo de pagamento e demais condições de
cessão, a remeter pelo sócio cedente para o endereço daqueles, em
simultâneo com a apresentação do pedido de consentimento dirigido
à sociedade.
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4 — O direito de preferência deverá ser exercido no prazo de
20 dias, findo o qual o cedente, depois de obtido o consentimento da
sociedade, poderá ceder a sua quota ao cessionário e nas condições
indicadas na carta mencionada no número anterior.

ARTIGO 8.º

Amortização de quotas

1 — A sociedade tem direito a amortizar nos casos seguintes:
a) Se a quota for objecto de penhor, retenção ou apreensão judi-

cial, ou se, por qualquer outro motivo, houver risco da sua venda por
ordem judicial;

b) Se o sócio der a sua quota em caução ou garantia de qualquer
obrigação;

c) Se o sócio ceder a sua quota sem o prévio conhecimento da
sociedade;

d) Por acordo com o sócio titular;
e) Se o sócio for uma sociedade comercial por dissolução desta.
2 — A amortização deverá ter lugar no prazo máximo de 90 dias

contados do conhecimento pela sociedade do facto que lhe servir de
fundamento.

3 — O valor da quota a amortizar será determinada em função do
último balanço aprovado e corrigido dos créditos, débitos e ou res-
ponsabilidades que o sócio em causa tenha perante a sociedade.

ARTIGO 9.º

Exclusão do sócio

Para além dos casos previstos no Código das Sociedades Comer-
ciais, a sociedade pode excluir o sócio que:

a) Transmitir a sua quota, no todo ou em parte, sem dar cumpri-
mento no disposto no artigo 7.º;

b) Por qualquer forma ou meio exerça actividade igual ou similar
com a da sociedade no que se refere à licença de exploração, do ser-
viço de recolocação, recolha e manutenção dos carros de bagagem no
aeroporto de Lisboa, sem autorização desta; ou praticar quaisquer actos
lesivos do interesse da mesma.

ARTIGO 10.º

assembleia geral

1 — A convocação da assembleia geral é da competência de qual-
quer sócio e, sempre que a lei não exija outras formalidades, é feita
por carta registada dirigida a todos os sócios, com a antecedência
mínima de 15 dias, contendo a ordem de trabalhos.

2 — Os sócios poderão reunir-se em assembleia geral, sem obser-
vância das formalidades prévias de convocação, desde que todos este-
jam presentes e todos manifestem a vontade de que a assembleia ge-
ral se constitua e delibere.

3 — Os sócios impedidos de assistir a uma assembleia geral podem
fazer-se representar por outro sócio, pelo gerente, ou outra pessoa
nomeada por simples carta assinada pelo sócio e endereçada à socie-
dade.

ARTIGO 11.º

Aplicação de resultados

Os lucros líquidos da sociedade anualmente apurados, depois de
deduzida a percentagem para a reserva legal, serão distribuídos aos
sócios, total ou parcialmente, podendo ser constituídas reservas vo-
luntárias, desde que não existam prejuízos de anos anteriores, de acordo
com a deliberação da assembleia geral.

ARTIGO 12.º

Dissolução

1 — A sociedade será dissolvida nos casos previstos na lei, ficando
os sócios nomeados liquidatários, a não ser que em assembleia geral
decidam em contrário.

2 — No caso de falecimento, interdição ou inabilitação de qualquer
sócio, a sociedade não se dissolve e continuará com os herdeiros do
sócio falecido ou representante do interdito ou inabilitado, nomean-
do aqueles um de entre eles que a todos represente na sociedade, en-
quanto a quota se mantiver indivisa.

3 — Quando o sócio for uma sociedade comercial, e esta se dissol-
ver, manter-se-á o legal representante desta, até que se dê cumpri-
mento à alínea e) do n.º 1 do artigo 8.º

ARTIGO 13.º

Despesas de constituição

As despesas com a constituição da sociedade, designadamente as de
escritura, registos e despesas inerentes e ainda as despesas de instala-
ção e aquisição de material para o início de actividade são de conta da
sociedade, ficando desde já o sócio Hermano Jorge Pavão de Sousa
autorizado a levantar o depósito legal para esse efeito.

Está conforme o original.

27 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Mouco
Teixeira Leitão Pinto. 1000285606

DURO & GONÇALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 40 911; identificação de pessoa colectiva n.º 500535590; ins-
crição: 01072004.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas no ano de 2003.

Está conforme o original.

11 de Abril de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria da Graça
Mendes Zuzarte. 2009416864

A. RODRIGUES & IRMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 29 054; identificação de pessoa colectiva n.º 500838747; ins-
crição: 050804.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas no ano de 2003.

Está conforme o original.

27 de Abril de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria da Graça
Mendes Zuzarte. 2007610337

BARBEARIA TORRES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Identifi-
cação de pessoa colectiva n.º 500489823; inscrição: 07112003.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas no ano de 2003.

Está conforme o original.

22 de Março de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria da Graça
Mendes Zuzarte. 2006481894

ANTUNES & CARDOSO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 19 292; identificação de pessoa colectiva n.º 500027056; ins-
crição: 07072004.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas no ano de 2003.

Está conforme o original.

18 de Abril de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria da Graça
Mendes Zuzarte. 2010530322

A. LACTARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 16 770; identificação de pessoa colectiva n.º 500002835; ins-
crição: 07072004.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas no ano de 2003.

Está conforme o original.

18 de Abril de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria da Graça
Mendes Zuzarte. 2010530365
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ESTABELECIMENTOS DE TECIDOS SUPERCHIQUE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 16 643; identificação de pessoa colectiva n.º 500100292; ins-
crição: 30062004.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas no ano de 2003.

Está conforme o original.

19 de Abril de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria da Graça
Mendes Zuzarte. 2004012030

A. FRANCISCO & ABREU, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 13 236; identificação de pessoa colectiva n.º 500516146; ins-
crição: 280704.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas no ano de 2003.

Está conforme o original.

29 de Abril de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria da Graça
Mendes Zuzarte. 2008597067

ARNALDO & VÍTOR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 35 796; identificação de pessoa colectiva n.º 503030553; ins-
crição: 02072004.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas no ano de 2003.

Está conforme o original.

13 de Abril de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria da Graça
Mendes Zuzarte. 2009417518

DIFIL — ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 47 223; identificação de pessoa colectiva n.º 500341656; ins-
crição: 280704.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas no ano de 2003.

Está conforme o original.

29 de Abril de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria da Graça
Mendes Zuzarte. 2005839868

BORGES CARDOSO & GOMES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 54 925; identificação de pessoa colectiva n.º 500953627; ins-
crição: 210604.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas no ano de 2003.

Está conforme o original.

31 de Março de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria da Graça
Mendes Zuzarte. 2005302686

ARGOLA — ARTIGOS PARA BRINDES
E DECORAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 64 362; identificação de pessoa colectiva n.º 501749047; ins-
crição: 22062004.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas no ano de 2003.

Está conforme o original.

22 de Março de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria da Graça
Mendes Zuzarte. 2004295597

BAKEMARK PORTUGAL — PRODUTOS DE PADARIA
E PASTELARIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9508; identificação de pessoa colectiva n.º 505168278; inscri-
ção: 17112004.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas no ano de 2003.

Está conforme o original.

12 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Irene Palma.
2006330942

AFONSO ALBERTO — PROJECTO E CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 65 138; identificação de pessoa colectiva n.º 501792732; ins-
crição: 160704.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas no ano de 2003.

Está conforme o original.

27 de Abril de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria da Graça
Mendes Zuzarte. 2010531558

ANTÓNIO PAIVA & DIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 2467; identificação de pessoa colectiva n.º 502614749; inscri-
ção: 210604.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas no ano de 2003.

Está conforme o original.

31 de Março de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria da Graça
Mendes Zuzarte. 2005302724

A TRANSMONTANINHA — FABRICO DE BOLOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 3547; identificação de pessoa colectiva n.º 502894946; inscri-
ção: 01072004.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas no ano de 2003.

Está conforme o original.

11 de Abril de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria da Graça
Mendes Zuzarte. 2005534072

DENTEX — TECNOLOGIA LABORATORIAL
DE PRÓTESE DENTÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 3813; identificação de pessoa colectiva n.º 502791667; inscri-
ção: 22062004.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas no ano de 2003.

Está conforme o original.

22 de Março de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria da Graça
Mendes Zuzarte. 2004684097

EQUILIBRE — EQUIPAMENTOS, LUBRIFICAÇÃO
E NOVOS MATERIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 4294; identificação de pessoa colectiva n.º 503103594; inscri-
ção: 300604.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas no ano de 2003.

Está conforme o original.

7 de Abril de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria da Graça
Mendes Zuzarte. 2009215664

ADVENTUS — INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 4719; identificação de pessoa colectiva n.º 503245216; inscri-
ção: 22062004.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas no ano de 2003.

Está conforme o original.

22 de Março de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria da Graça
Mendes Zuzarte. 2011358620

BETADOMUS — INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 4720; identificação de pessoa colectiva n.º 503245151; inscri-
ção: 22062004.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas no ano de 2003.

Está conforme o original.

22 de Março de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria da Graça
Mendes Zuzarte. 2011333954

AVOC — CONSULTORIA DE RECURSOS
HUMANOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 5072; identificação de pessoa colectiva n.º 503363537; inscri-
ção: 300604.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas no ano de 2003.

Está conforme o original.

11 de Abril de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria da Graça
Mendes Zuzarte. 2005786578

AURISISTEMA — CONTABILIDADE E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 6770; identificação de pessoa colectiva n.º 503913766; inscri-
ção: 22062004.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas no ano de 2003.

Está conforme o original.

22 de Março de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria da Graça
Mendes Zuzarte. 2008455203

ALTERNATIVUM, PRODUÇÃO DE ESPECTÁCULOS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 7719; identificação de pessoa colectiva n.º 504221698; inscri-
ção: 08072004.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas no ano de 2003.

Está conforme o original.

19 de Abril de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria da Graça
Mendes Zuzarte. 2010530497

BANDEIRA & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 7310; identificação de pessoa colectiva n.º 504088076; inscri-
ção: 22062004.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas no ano de 2003.

Está conforme o original.

22 de Março de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria da Graça
Mendes Zuzarte. 2004295546

ALETOS — PROMOÇÃO E ORGANIZAÇÃO
DE EXPOSIÇÕES DE ANTIGUIDADES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 7172; identificação de pessoa colectiva n.º 504038915; inscri-
ção: 22062004.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas no ano de 2003.

Está conforme o original.

22 de Abril de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria da Graça
Mendes Zuzarte. 2004805838

A. M. RIBEIRINHO — ARTES GRÁFICAS
E PUBLICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 11 655/030306; identificação de pessoa colectiva
n.º 505940612; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 32/
031119.

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

Dissolução e liquidação de sociedade, tendo sido aprovadas as con-
tas em 12 de Setembro de 2003.

Está conforme o original.

9 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria Ferreira
de Carvalho. 2010547853

EUROPASACC — COMÉRCIO DE VESTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 11 666/030310; identificação de pessoa colectiva
n.º 505464977; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 2; número e data
da apresentação: 38/041115.

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

Projecto de fusão aprovado em 10 de Novembro de 2004.

Está conforme o original.

9 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria Ferreira
de Carvalho. 2010547934

REALSAC — COMÉRCIO DE VESTUÁRIO, S. A.
Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula

n.º 11 666/030310; identificação de pessoa colectiva
n.º 505464977; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 21/
040928.

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

Projecto de fusão, mediante a constituição de uma nova sociedade
e transferência global do património das sociedades Tradesac — Co-
mércio Internacional, L.da, Sacgama — Comércio de Vestuário, L.da,
Farosac, Comércio de Têxteis, L.da, Forunsac — Comércio de Têx-
teis, L.da, Europasacc — Comércio de Vestuário, L.da, Nascenterec —
Comércio de Vestuário, L.da, e Personal Wear — Comércio de Vestuá-
rio, L.da, todas com sede na Rua de Jacinta Marto, 8, 1.º, frente, fre-
guesia de São Jorge de Arroios, Lisboa.
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Sociedade a constituir: Realsac — Comércio de Vestuário, S. A.,
com sede na Rua de Jacinta Marto, 8, 1.º, frente, freguesia de São
Jorge de Arroios, Lisboa.

Sede: Rua de Jacinta Marto, 8, 1.º, frente, Arroios, Lisboa.
Objecto: importação e exportação e comércio de produtos têxteis,

vestuário, calçado e produtos de pele.
Capital: 110 000 euros.

Está conforme o original.

9 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria Ferreira
de Carvalho. 2010547926

AURAGEM — IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
DE JÓIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 11 922/030819; identificação de pessoa colectiva
n.º 506679934; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
030819.

Certifico que Ruth Edith Amarteifio, solteira, maior, 33 Tullyglass
Court, Shannon, County Clare, Irlanda, e Saoirse Amarteifio, soltei-
ro, maior, 33 Tullyglass Court, Shannon, County Clare, Irlanda, cons-
tituem uma sociedade comercial por quotas de responsabilidade limi-
tada, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma AURAGEM — Importação e
Exportação de Jóias, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede em Lisboa, na Rua de Alexandre
Herculano, 5, sala 5, freguesia do Coração de Jesus, concelho de Lis-
boa.

3 — Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, poden-
do a mesma criar ou encerrar sucursais, filiais, agências ou outra for-
mas 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 ouros, prata, diamantes e outras jóias e
bijutarias, produtos e equipamentos informáticos, electrónicos e de
escritório.

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

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade compete aos gerentes, a nomear em
assembleia geral, com ou sem remuneração, conforme aí for delibe-
rado.

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

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

4 — Fica desde já nomeado gerente o sócio Saoirse Amarteifio.

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.

O texto completo e actualizado do contrato de sociedade encon-
tra-se depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

11 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria Ferreira
de Carvalho. 2010486170

A. H. S. — GABINETE DE INSTALAÇÕES TÉCNICAS
ESPECIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 11 923/030801; identificação de pessoa colectiva
n.º 506665305; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/
030801.

Certifico que Sérgio Manuel Ferreira de Almeida e Costa, casado
com Cláudia Patrícia de Almeida Marques na comunhão de adquiri-
dos, Rua de Eduardo Furtuoso Gaio, lote 29, 3.º, frente, Agualva, Sin-
tra, Arnaldo Manuel de Almeida Costa, casado com Maria de Jesus da
Silva Ferreira de Almeida Costa na comunhão de adquiridos, Rua de
José do Patrocínio, lote 6, 2.º, A, Lisboa, e Horácio Manuel Ferreira
de Almeida e Costa, casado com Teresa Maria Matias Lourenço na
comunhão de adquiridos, Rua do Casal do Além, 4, Gonçalvinhos,
Mafra, constituem uma sociedade comercial por quotas de responsa-
bilidade limitada, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma A. H. S. — Gabinete de Instala-
ções Técnicas Especiais, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua de José do Patrocínio,
lote 6, 2.º, A, freguesia de Marvila, concelho de Lisboa.

3 — Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, poden-
do 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 instalação e manutenção de
redes de esgotos, redes de água, aquecimento central, ar condicionado
e ar ventilado.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
subscrito e realizado em dinheiro e corresponde à soma de três quo-
tas: uma do valor nominal de 1666,68 euros, titulada pelo sócio Ar-
naldo Manuel de Almeida Costa e duas do valor nominal de
1666,66 euros cada, tituladas, uma por cada um dos sócios Sérgio Ma-
nuel Ferreira de Almeida e Costa e Horácio Manuel Ferreira de Al-
meida e Costa.

2 — Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 5000 euros.

3 — Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.
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ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade compete aos gerentes, a nomear em
assembleia geral, com ou sem remuneração, conforme aí for delibe-
rado.

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

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

4 — Fica desde já nomeado gerente o sócio Sérgio Manuel Ferreira
de Almeida e Costa.

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 cm assembleia geral.

O texto completo e actualizado do contrato de sociedade encon-
tra-se depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

11 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria Ferreira
de Carvalho. 2010486200

AUTOCOACH MANAGEMENT — CONSULTORIA
E FORMAÇÃO NO SECTOR AUTOMÓVEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 11 975/030904; identificação de pessoa colectiva
n.º 506673944; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
030904.

Certifico que Dário Francisco de Sousa Afonso, casado com Maria
Fernanda Oliveira Matias Afonso na comunhão de adquiridos, Rua de
António Sérgio, 172, Aldeia de Juso, Cascais, e Rui Alexandre Simões
da Silva Bica, solteiro, maior, Rua de Barbosa do Bocage, 113, 4.º,
direito, Serra das Minas, Rio de Mouro, Sintra, constituem uma socie-
dade comercial por quotas de responsabilidade limitada, que se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Autocoach Management — Con-
sultoria e Formação no Sector Automóvel, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede no Largo do Regedor, 2, 5.º, es-
querdo, freguesia de Santa Justa, concelho de Lisboa.

3 — Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, poden-
do 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 e representação de equipamentos, peças e acessórios para auto-
móveis. Consultoria, serviços e formação na área do sector automó-
vel. Serviços de internet.

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 10 000 euros.

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

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade compete aos gerentes, a nomear em
assembleia geral, com ou sem remuneração, conforme aí for delibe-
rado.

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 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 só-

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

sentimento da sociedade, 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.

O texto completo e actualizado do contrato de sociedade encon-
tra-se depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

12 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria Ferreira
de Carvalho. 2010486510

AFROTRÁFICO — AGENTE ADUANEIRO,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 11 964/030827; identificação de pessoa colectiva
n.º 506666999; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
030827.

Certifico que Maria Joaquina Moutinho Meda, casada com Antó-
nio Monteiro Meda na comunhão geral, Rua de Bernardo Marques, 6,
Algueirão-Mem Martins, Sintra, constitui uma sociedade unipessoal
por quotas de responsabilidade limitada, que se rege pelo seguinte
contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma AFROTRÁFICO — Agente Adua-
neiro, Unipessoal, L.da



DIÁRIO DA REPÚBLICA — III SÉRIEN.º 142 — 26 de Julho de 2005 16 192-(79)

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua de Egas Moniz, 19-A, fre-
guesia do Alto do Pina, concelho de Lisboa.

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

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a actividade de agente aduaneiro;
declarações aduaneiras por contra de outrem, declarações intrastat e
todo o apoio e coordenação aduaneiro a importadores e exportadores
e transporte.

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 nomeada gerente a sócia.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

O texto completo e actualizado do contrato de sociedade encon-
tra-se depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

11 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria Ferreira
de Carvalho. 2010486439

ANA CAMILO, CONSULTORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 11 965/030827; identificação de pessoa colectiva
n.º 506689999; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/
030827.

Certifico que Ana Paula Lopes Camilo e marido, Paulo Nuno da
Silva Raposo, casados na comunhão de adquiridos, Rua de Alberto
Villaverde Cabral, 1, rés-do-chão, direito, Lisboa, e José Pedro Ca-
milo, casado com Natália de Lourdes Lopes Luís Camilo na comu-
nhão geral, Rua de Sant’Ana à Lapa, 15, cave, Lisboa, constituem
uma sociedade comercial por quotas de responsabilidade limitada, que
se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Ana Camilo, Consultores, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua de Alberto Villaverde Ca-
bral, 1, rés-do-chão, direito, freguesia de São Francisco Xavier, con-
celho de Lisboa.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços e consul-
toria nas áreas de gestão, qualidade, comunicação, marketing e publi-
cidade.

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

Ana Paula Lopes Camilo Raposo e Paulo Nuno da Silva Raposo e
outra do valor nominal de 1000 euros, pertencente ao sócio José Pedro
Camilo.

ARTIGO 4.º

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

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

3 — Fica desde já nomeado gerente o sócio José Pedro Camilo.

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.

O texto completo e actualizado do contrato de sociedade encon-
tra-se depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

11 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria Ferreira
de Carvalho. 2010486455

AI JIN SI — IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 11 930/030805; identificação de pessoa colectiva
n.º 506675599; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/
030805.

Certifico que Wenhua Wang e mulher, Shaoying Xiao, casados na
comunhão de adquiridos, Avenida de Columbano Bordalo Pinheiro,
89, 5.º, B, Lisboa, constituem uma sociedade comercial por quotas de
responsabilidade limitada, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma AI JIN SI — Importação Expor-
tação, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Avenida de Columbano Borda-
lo Pinheiro, 102, 2.º, direito, freguesia de São Domingos de Benfica,
concelho de Lisboa.

3 — Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, poden-
do 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 e expor-
tação de artigos para o lar e decoração, têxteis, electrodomésticos,
ferragens e ferramentas, vestuário e calçado, acessórios de moda,
bijutaria, equipamentos desportivos e terapêuticos, produtos alimen-
tares, artigos de higiene e limpeza, mobiliário e artigos de ilumina-
ção.

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:
uma do valor nominal 4750 euros, pertencente ao sócio Wenhua Wang
e outra do valor nominal de 250 euros, pertencente à sócia Shaoying
Xiao.

ARTIGO 4.º

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

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

3 — 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.

O texto completo e actualizado do contrato de sociedade encon-
tra-se depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

11 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria Ferreira
de Carvalho. 2010486358
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DOCES DA CHINA PASTELARIA E SNACK-BAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 11 633/030227; identificação de pessoa colectiva
n.º 506420361; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
030217.

Certifico que Wang Yongfen Faria, casada com Artur Manuel
Noronha Faria na comunhão de adquiridos, Rua de Gilberto Freire, 7,
3.º, esquerdo, Lisboa, e Wang Yonghong, casado com Wang Zuwei na
comunhão de adquiridos, Avenida do Engenheiro Arantes e Oliveira,
38, 3.º, esquerdo, Lisboa, constituem uma sociedade comercial por
quotas de responsabilidade limitada, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Doces da China Pastelaria e Snack-
-Bar, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua de Bento Gonçalves,
lote A-4, piso 1, esquerdo, em Lisboa, freguesia de Santa Maria dos
Olivais.

3 — Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, poden-
do 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 café, pastelaria e snack-bar,
restaurante e actividades hoteleiras.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 12 000 euros, encontra-se integralmente subs-
crito e realizado em dinheiro e corresponde à soma de três quotas
iguais do valor nominal de 4000 euros cada uma e uma de cada sócio.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade compete aos gerentes, a nomear em
assembleia geral, com ou sem remuneração, conforme aí for delibe-
rado.

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

3 — Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.

ARTIGO 5.º

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

O texto completo e actualizado do contrato de sociedade encon-
tra-se depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

6 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria Ferreira
de Carvalho. 2010547748

DRY CAR WASH — LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 11 963/030825; identificação de pessoa colectiva
n.º 506665003; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
030825.

Certifico que Joana de Oliveira Lima Mota Ferreira e marido,
Homero Silvestre de Lima Filho, casados na comunhão de adquiridos,
Rua de Augusto Nobre, 3, rés-do-chão, esquerdo, Carnaxide, Oeiras,
constituem uma sociedade comercial por quotas de responsabilidade
limitada, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Dry Car Wash — Limpeza e Con-
servação de Automóveis, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua da Rainha D. Luísa de
Gusmão, 7, 4.º, E, freguesia do Lumiar, concelho de Lisboa.

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

do ainda ser criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais
de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços de limpe-
za e conservação de veículos.

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
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 dois
gerentes.

3 — Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.

ARTIGO 5.º

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

O texto completo e actualizado do contrato de sociedade encon-
tra-se depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

11 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria Ferreira
de Carvalho. 2010486412

ALPAL IBÉRICA — COMÉRCIO DE METAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 11 053/020529; identificação de pessoa colectiva
n.º 506132676; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 35/
020529.

Certifico que Luís Miguel Filipe Ramos de Deus, casado com Marta
Abrantes dos Anjos Loureiro Ramos de Deus na comunhão de adqui-
ridos, Rua do Infante D. Henrique, 2, 10.º, direito, Portela, Loures, e
Isabel Maria Tomaz dos Santos Filipe Ramos de Deus, casada com
Delfim dos Anjos Ramos de Deus na comunhão de adquiridos, Rua de
Pinheiro Borges, 7, 2.º, esquerdo, Alfragide, Amadora, constituem uma
sociedade comercial por quotas de responsabilidade limitada, que se
rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Alpal Ibérica — Comércio de Metais,
L.da

2.º

A sua sede é em Lisboa, na Rua de Ressano Garcia, 39, 1.º, fregue-
sia de São Sebastião da Pedreira.

3.º

A gerência fica autorizada a deslocar a sede social dentro do mes-
mo concelho ou para concelho limítrofe, e a criar sucursais, agências,
delegações ou outras formas locais de representação, no território
nacional ou no estrangeiro.

4.º

O seu objecto consiste na importação e comércio de metais não
ferrosos, matéria-prima e produtos acabados, equipamentos de limpe-
za e consumíveis de limpeza.

5.º

Fica autorizada a aquisição de participações em sociedades com
objecto diferente do seu, em sociedades reguladas por leis especiais e
em agrupamentos complementares de empresas.

6.º

O capital social é de 5000 euros, está integralmente realizado em
dinheiro e corresponde à soma das seguintes quotas: uma de 4750 eu-
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ros, pertencente ao sócio Luís Miguel Filipe Ramos de Deus, e uma
de 250 euros, pertencente à sócia Isabel Maria Tomaz dos Santos
Filipe Ramos de Deus.

7.º

Poderá a sociedade exigir dos sócios prestações suplementares de
capital, até ao montante de 20 000 euros, mediante deliberação unâ-
nime dos votos representativos da totalidade do capital social.

8.º

1 — A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, pertence ao sócio Luís Miguel Filipe
Ramos de Deus.

2 — Para vincular a sociedade é suficiente a assinatura de um ge-
rente.

9.º

Qualquer sócio poderá fazer-se representar por estranho nas deli-
berações sociais.

10.º

1 — É livre a cessão de quotas entre sócios.
2 — A cessão de quotas a quem não seja sócio exige o consenti-

mento da sociedade, à qual é sempre reservado o direito de preferên-
cia, diferido ao sócio não cedente se ela dele não usar.

11.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, arrolamento,

apreensão ou providência cautelar com idêntica finalidade;
c) Por falência ou insolvência do respectivo titular;
d) Por cessão de quota sem o consentimento da sociedade, nos casos

em que este não seja legalmente dispensável;
e) Por partilha judicial ou extrajudicial de quota, no caso de di-

vórcio ou separação se esta não for adjudicada integralmente ao seu
titular.

2 — O preço da quota amortizada será igual ao seu valor nominal.

12.º

Por deliberação dos sócios poderão ser derrogados os preceitos le-
gais dispositivos da Lei das Sociedades Comerciais.

O texto completo e actualizado do contrato de sociedade encon-
tra-se depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

21 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria Ferreira
de Carvalho. 1000285621

ATELIER GESSOS MACEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 11 047/020528; identificação de pessoa colectiva
n.º 506101550; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 26/
020528.

Certifico que João Paulo Silva Mourato e mulher, Maria José Cer-
queira de Sousa, casados na comunhão geral, Largo do Dr. António
Vieira, 3, 2.º, direito, Lisboa, constituem uma sociedade comercial por
quotas de responsabilidade limitada, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

Firma e sede

A sociedade adopta a denominação de Atelier Gessos Maceiro, L.da,
e tem a sua sede na Rua do Marquês de Fronteira, 8, 2.º, direito, fre-
guesia de São Sebastião da Pedreira, concelho de Lisboa.

§ único. A gerência fica autorizada a deslocar a sede social den-
tro do mesmo concelho ou qualquer outro limítrofe, assim como a
criar e manter sucursais, agências, delegações ou qualquer outra
forma de representação, bem como escritórios ou outras formas
de estabelecimento em qualquer ponto do território nacional ou
no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

Objecto social

O objecto da sociedade consiste no fabrico de produtos em gesso
para a construção e decoração, restauros em decorações de interiores
e exteriores.

ARTIGO 3.º

Duração

A duração da sociedade é por tempo indeterminado.

ARTIGO 4.º

Capital social e quotas

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor
nominal de 2500 euros cada, pertencendo uma ao sócio João Paulo
Silva Mourato e outra à sócia Maria José Cerqueira de Sousa.

ARTIGO 5.º

Aumento do capital social

O capital social poderá ser elevado, por uma ou mais vezes, quan-
do o aumento seja resolvido em assembleia geral, por unanimidade de
votos correspondentes às quotas em que, então, estiver dividido o
mesmo capital.

ARTIGO 6.º

Cessão de quotas

1 — Depende do consentimento da sociedade e dos sócios a cessão
de qualquer quota, no todo ou em parte, quer seja feita a favor de
estranhos, quer mesmo a favor de outro sócio.

2 — Sem prejuízo do que se dispõe no artigo 10.º, alínea d), deste
contrato social, fica expressamente permitida a divisão de quotas entre
herdeiros de sócios, como convierem entre si e for de direito, mas
enquanto a quota estiver indivisa todos os herdeiros se farão repre-
sentar por uma só pessoa por eles escolhida.

ARTIGO 7.º

Gerência da sociedade

1 — A gerência da sociedade e a sua representação em juízo e fora
dele, dispensada de caução e com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, pertence a ambos os sócios, que fi-
cam desde já nomeados gerentes.

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

ARTIGO 8.º

Assembleias gerais

A convocação das assembleias gerais compete a qualquer um dos
gerentes da sociedade e far-se-á por meio de cartas registadas dirigidas
aos sócios, expedidas com a antecedência mínima legalmente fixada,
sem prejuízo da possibilidade de realização de assembleias gerais uni-
versais, com dispensa de formalidades convocatórias prévias, desde
que observados os requisitos estipulados no Código das Sociedades
Comerciais.

ARTIGO 9.º

Amortização de quotas

1 — À sociedade fica reconhecido o direito de amortizar quotas
nos seguintes casos:

a) Quando seja feito o seu arrolamento, penhora, arresto, dada em
penhor, vendida em qualquer processo judicial, adjudicada em proces-
so contencioso ou dada em pagamento de dívidas;

b) No caso de falecimento, morte presumida, interdição, falência
ou insolvência de sócio;

c) Quando, em caso de divórcio ou separação de pessoas e bens ou
simples separação de bens, a quota não ficar a pertencer ao seu titu-
lar;

d) Quando, em caso de partilha por morte, a quota não ficar a
pertencer ao cônjuge sobrevivo ou a herdeiros em linha recta;

e) Por acordo com os restantes titulares.
2 — A amortização efectua-se por deliberação dos sócios e torna-

-se eficaz mediante comunicação dirigida à pessoa por ela afectada.
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3 — A amortização de quotas, salvo acordo expresso do interessa-
do noutro sentido e nos termos do artigo 235.º do Código das Socie-
dades Comerciais, será feita mediante depósito na Caixa Geral de
Depósitos, à ordem do interessado e de quem mais de direito.

ARTIGO 10.º

Lucros do exercício

Dos lucros líquidos apurados em cada exercício, destinar-se-ão:
a) Para formação do fundo de reserva legal, 5 %, pelo menos,

enquanto não estiver realizado e sempre que for preciso reintegrá-lo;
b) Para formação ou reintegração de reservas especiais e qualquer

outros destinos aprovados por deliberação social, as quantias para tanto
respectivamente fixadas;

c) Para dividendo, na proporção das quotas, o saldo restante.

ARTIGO 11.º

Suprimentos e prestações suplementares

Os sócios poderão efectuar prestações suplementares de capital até
500 000 euros e poderão fazer suprimentos à sociedade, sempre que
ela deles venha a carecer, com ou sem juros e nas demais condições
a deliberar em assembleia geral.

ARTIGO 12.º

Dissolução

No caso de dissolução da sociedade e salvo deliberação em contrá-
rio, serão liquidatários os gerentes, que procederão à liquidação e par-
tilha conforme tiver sido convencionado em assembleia geral e, na
falta de acordo, será todo o activo e passivo adjudicado ao sócio que
melhor proposta fizer.

ARTIGO 13.º

Participação em sociedades

A sociedade poderá participar no capital de outras sociedades ou
agrupamentos de empresas, com o objecto social igual ou diferente
do seu.

O texto completo e actualizado do contrato de sociedade encon-
tra-se depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

21 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria Ferreira
de Carvalho. 1000285619

DELMAGO — INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 11 045/020528; identificação de pessoa colectiva
n.º 505960028; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 5/
020528.

Certifico que Tiago Muller e Sousa de Andrade Delgado, casado com
Filipa Maria Palma Leal Rebelo de Andrade Delgado na separação de
bens, Rua de Pedro Dias, 43 e 45, 2.º, Lisboa, Fernando José Figuei-
redo Girão Marques, casado com Maria João Homem Monteiro de
Barros na comunhão de adquiridos, Rua do Patrocínio, 67, 1.º, Lis-
boa, Tomás Maria de Morais Sarmento Pinto Gonçalves, casado com
Maria Teresa Roquette Corte-Real Pinto Gonçalves na comunhão de
adquiridos, Rua de Ladislau Patrício, 8, 6.º, A, Lisboa, e Rui Maria de
Morais Sarmento Pinto Gonçalves, solteiro, maior, Avenida de An-
tónio José Almeida, 44, 1.º, esquerdo, Lisboa, constituem uma socie-
dade comercial por quotas de responsabilidade limitada, que se rege
pelo seguinte contrato:

1.º

1 — A sociedade adopta a denominação DELMAGO — Investi-
mentos Imobiliários, L.da, tem a sede na Rua de Pedro Dias, 43 e 45,
2.º, freguesia das Mercês, concelho de Lisboa, e durará por tempo
indeterminado a contar da data do registo definitivo deste contrato.

2 — Por simples deliberação, a gerência pode deslocar a sede so-
cial dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

3 — A gerência pode criar sucursais, agências, delegações ou outras
formas de representação onde houver por conveniente.

2.º

1 — O objecto social consiste na compra e venda de imóveis e
revenda dos adquiridos para esse fim. Arrendamento de imóveis. Ges-

tão de imóveis e condomínios. Consultoria imobiliária e avaliações.
Promoção imobiliária.

2 — Por simples deliberação dos sócios, a sociedade pode adquirir
quotas próprias e quaisquer participações em sociedades cujo objecto
seja, ou não, igual ao seu.

3.º

1 — O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em quatro quotas, cada uma no valor nominal de
1250 euros, pertencentes, respectivamente, aos sócios Tiago Muller
e Sousa de Andrade Delgado, Fernando José Figueiredo Girão Mar-
ques, Tomás Maria de Morais Sarmento Pinto Gonçalves e Rui Maria
de Morais Sarmento Pinto Gonçalves.

2 — São permitidas prestações suplementares até ao montante de
500 000 euros que, salvo deliberação dos sócios em contrário, serão
prestadas por todos os sócios em montante proporcional à sua quota.

4.º

1 — A cessão de quotas ou partes de quotas entre sócios é livre,
mas a terceiros depende do consentimento da sociedade, tendo os
sócios não cedentes e na proporção das quotas direito de preferência
com eficácia real nestas alienações.

2 — O sócio cedente notificará a sociedade, por carta registada
com aviso de recepção, da projectada cessão de quota ou de parte
dela. A sociedade, após deliberação cm assembleia geral, comunicará,
no prazo de 30 dias a contar da recepção da notificação, também por
carta registada, endereçada para a residência do cedente que constar
da escrituração e documentos sociais, se autoriza a cessão e apresen-
tando a proposta, em caso de recusa do consentimento, de aquisição
ou amortização da quota ou parte de quota objecto dessa cessão.

3 — Tendo sido autorizada a cessão pela sociedade, qualquer sócio
que queira adquirir a quota deverá comunicá-lo ao cedente no mesmo
prazo e pela mesma forma que à sociedade cabe fazê-lo.

4 — Se mais de um sócio quiser exercer o seu direito de preferên-
cia, a quota cedenda será dividida pelos interessados entre si na pro-
porção das respectivas quotas, salvo se os sócios acordarem noutra
proporção.

5 — A falta de resposta à notificação pela sociedade e pelos res-
tantes sócios no prazo em que lhes incumbe dá-la entende-se como
autorização para a cessão e renúncia, por parte dos restante sócios,
aos respectivos direitos de preferência, podendo o sócio interessado
livremente transaccionar a quota ou parte da quota.

5.º

1 — A sociedade tem a faculdade de amortizar, adquirir ou fazer
adquirir por sócio ou terceiro a quota de qualquer sócio nos seguintes
casos:

a) Se ela for objecto de penhora, apreensão, arresto, arrolamento,
arrematação ou adjudicação judiciais;

b) Quando o sócio for declarado falido, insolvente, interdito ou
inabilitado, por sentença judicial transitada em julgado, ou, sendo
pessoa colectiva, seja dissolvida;

c) Quando seja objecto de doação ou de transmissão por morte;
d) Quando a quota seja objecto de transmissão em vida, não auto-

rizada pela sociedade;
e) Quando o sócio, por comportamento desleal ou gravemente

perturbador do funcionamento da sociedade, tenha causado ou possa
causar a esta prejuízos relevantes.

2 — A sociedade poderá ainda amortizar a quota de qualquer sócio,
mediante o acordo deste, nos termos e condições estabelecidos em
deliberação da assembleia geral.

3 — A amortização compulsiva prevista na alínea e) do n.º 1 a
cedente considerar-se-á efectuada logo que tomada a respectiva deli-
beração em assembleia geral e o respectivo valor, que será o apurado
face ao último balanço aprovado à data da amortização, poderá ser
pago em prestações mensais, iguais e sucessivas, até ao máximo de
vinte e quatro, incidindo sobre a importância que em cada momento
se encontrar em dívida juros à taxa máxima legalmente consentida
para empréstimos sem garantia real.

4 — Por falecimento de qualquer sócio, a respectiva quota trans-
mite-se nos termos gerais de direito, sem prejuízo do disposto na
alínea c) do n.º 1 antecedente, podendo os sucessores do sócio faleci-
do exigir a amortização da quota, desde que o declarem por escrito à
sociedade, nos 90 dias seguintes ao conhecimento do óbito.

5 — No caso de falecimento, interdição ou inabilitação de qualquer
sócio, sem que a respectiva quota seja amortizada ou adquirida, a in-
dicação do representante dos herdeiros do sócio falecido ou do inca-
paz deverá ser comunicada à sociedade no prazo de 30 dias a contar
do falecimento ou do trânsito em julgado da sentença que decrete a
incapacidade ou a inabilidade.
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6 — Se os herdeiros do sócio falecido ou o representante do inca-
paz ou do inabilitado desejarem apartar-se da sociedade, não tendo
usado do direito que lhes é consignado no n.º 2 antecedente, poderão
ceder as respectivas quotas nos termos do artigo 4.º, salvo se de outro
modo for acordado entre eles e os sócios sobrevivos ou capazes.

6.º

1 — A sociedade poderá adquirir, ceder e onerar quotas do seu pró-
prio capital, nos termos de deliberação da assembleia geral, com ob-
servância das regras legais imperativas.

2 — Mediante deliberação da assembleia geral, pode a sociedade
adquirir participações em sociedades com objecto diferente do seu,
em sociedades reguladas por leis especiais e em agrupamentos com-
plementares de empresas.

7.º

1 — A gerência da sociedade, assim como a sua representação ac-
tiva ou passiva, cm juízo ou fora dele, será exercida por todos os
sócios.

2 — Os gerentes não serão remunerados, salvo se o contrário for
deliberado pelos sócio.

3 — A sociedade poderá constituir mandatários, os quais poderão
ser pessoas estranhas à sociedade, com poderes para a prática de de-
terminados actos ou categoria de actos.

4 — Para obrigar a sociedade é necessária a assinatura de:
a) Dois gerentes;
b) Dois mandatários da sociedade;
c) De um gerente e de um mandatário da sociedade;
d) De um mandatário da sociedade com poderes especiais.

8.º

1 — As assembleias gerais, salvo nos casos em que a lei exija ou-
tras formalidades, são convocadas por fax ou carta registada dirigidas
aos sócios com antecedência não inferior a 15 dias.

9.º

1 — O ano social é o civil.
2 — Os lucros apurados, depois de deduzido o necessário para cons-

tituir e manter a reserva legal, sempre que este fundo não se encontre
suficientemente integrado, terão o destino que for deliberado em as-
sembleia geral, podendo esta deliberar por maioria simples a não dis-
tribuição de quaisquer lucros.

3 — Sem o acordo dos restantes sócios, nenhum sócio poderá le-
vantar quaisquer importâncias que lhe tenham sido atribuídas sem que
se encontrem pagas as suas dívidas para com a sociedade.

10.º

1 — Para além dos casos previstos na lei, qualquer sócio pode
exonerar-se da sociedade quando:

a) A sociedade deliberar, contra seu voto expresso, um aumento de
capital social a subscrever total ou parcialmente por terceiros, a
mudança do objecto social, a prorrogação da sociedade, a transferên-
cia da sede para o estrangeiro, o regresso à actividade da sociedade
dissolvida;

b) Havendo justa causa de exclusão de um sócio, a sociedade não
deliberar excluí-lo ou não promover a sua exclusão judicial.

2 — A exoneração só pode ter lugar se estiverem inteiramente
liberadas todas as quotas do sócio.

3 — O sócio exonerado deve, nos 30 dias seguintes ao conheci-
mento do facto que lhe atribua tal faculdade, declarar por escrito à
sociedade a sua intenção de se exonerar.

4 — Recebida a declaração do sócio, a sociedade deve, no prazo
de 30 dias, amortizar a quota, adquiri-la ou fazê-la adquirir por ter-
ceiros, sob pena de o sócio poder requerer a dissolução judicial da
sociedade.

5 — Na contrapartida a pagar ao sócio, o valor da quota é cal-
culado com base no estado da sociedade no momento da deliberação
social que serve de fundamento à exoneração, por um revisor ofici-
al de contas designado por mútuo acordo ou, na falta deste, pelo
tribunal.

11.º

1 — Para além dos casos previstos na lei, pode qualquer sócio ser
excluído da sociedade desde que, através de voto expresso, se oponha
sistematicamente às deliberações sociais que exijam unanimidade de
forma a impedir o objecto social.

2 — À exclusão de sócio são aplicáveis as disposições relativas à
amortização de quotas.

12.º

1 — A sociedade dissolve-se nos casos legais.
2 — Em qualquer caso de dissolução, serão liquidatários os gerentes

em exercício e a liquidação será feita nos termos que forem delibera-
dos pelos sócios.

O texto completo e actualizado do contrato de sociedade encon-
tra-se depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

21 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria Ferreira
de Carvalho. 1000285617

ANFRISO — AGRICULTURA E COMÉRCIO, S. A.
Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula

n.º 11 043/020527; identificação de pessoa colectiva
n.º 506130819; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 30/
020527.

Certifico que Francisco José Guerreiro Marques Dias, solteiro,
maior, Rua de Tomás da Fonseca, 4, 1.º, esquerdo, Lisboa, Manuel
Floriano Carvalho Reis e mulher, Maria de Lurdes da Circuncisão Reis
na comunhão geral, Rua de Jorge de Sousa, 12, 2.º, direito, Setúbal,
Fernando José Antunes Frasquilho e mulher, Maria Susete Reis Antu-
nes Frasquilho na comunhão geral, Avenida de Rodrigues Manito, 19,
Setúbal, constituem uma sociedade comercial por quotas de responsa-
bilidade limitada, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma ANFRISO — Agricultura e Co-
mércio, S. A., tem a sua sede na Rua de Tomás da Fonseca, 4, 1.º,
esquerdo, freguesia de São Domingos de Benfica, concelho de Lisboa.

2 — A administração poderá transferir a sede social para qualquer
outro local do concelho de Lisboa, ou para concelhos limítrofes.

3 — A administração, com observância das disposições legais apli-
cáveis, poderá ainda criar, transferir ou encerrar, sucursais, agências,
delegações ou quaisquer outras formas locais de representação da so-
ciedade em qualquer parte nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto actividades agrícolas, compra, venda
e arrendamento de bens imóveis e a prestação de serviços necessários
à prossecução das actividades referidas.

ARTIGO 3.º

A sociedade pede adquirir e alienar participações em sociedades com
objecto diferente do referido no artigo 2.º, em sociedades reguladas
por leis especiais, em sociedades de responsabilidade limitada, bem
como associar-se com outras pessoas jurídicas, para formar agrupa-
mentos complementares de empresas, novas sociedades, consórcios e
associação em participação.

CAPÍTULO II

Capital, acções e obrigações

ARTIGO 4.º

1 — O capital social, integralmente subscrito, é de 51 000 euros e
está dividido em 10 200 acções, no valor nominal de 5 euros cada
uma.

2 — O capital social encontra-se realizado em dinheiro na totali-
dade.

3 — Por deliberação da administração, o capital social poderá ser
elevado em dinheiro, até 500 000 euros, por uma ou mais vezes.

ARTIGO 5.º

1 — As acções representativas do capital social serão ao portador.
2 — Haverá títulos com o número de 1, 5, 10, 50, 100, 500 e

1000 acções.
3 — Os títulos, definitivos ou provisórios, são assinados pelo ad-

ministrador único, podendo a sua assinatura ser de chancela.
4 — Poderão ser emitidas acções sem direito a voto e que confi-

ram direito a um dividendo prioritário a fixar pelo órgão da sociedade
que deliberar a emissão.
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5 — As acções referidas no parágrafo anterior serão emitidas com
um prémio cujo montante será estabelecido pelo órgão que deliberar
a emissão.

6 — Fica desde já autorizada a emissão de acções, ou outros títu-
los, em forma escritural, nos termos da legislação aplicável e desde
que haja prévia deliberação nesse sentido da assembleia geral.

7 — O custo das operações do registo das transmissões, conver-
sões ou outros, relativas aos títulos referidos no número anterior, será
suportado pelos interessados, segundo critério a fixar pela assembleia
geral.

ARTIGO 6.º

1 — A sociedade poderá, nos termos da lei, adquirir e alienar ac-
ções próprias bem como realizar sobre elas quaisquer operações em
direito permitidas.

2 — A sociedade poderá emitir qualquer tipo de obrigações, nos
termos da lei e nas condições estabelecidas pela assembleia geral ou
pelo órgão de administração.

CAPÍTULO III

Órgãos sociais

ARTIGO 7.º

Os órgãos da sociedade são o administrador único, o fiscal único e
a assembleia geral.

CAPÍTULO IV

Administração e fiscalização

ARTIGO 8.º

A administração da sociedade será exercida por um administrador
único, que pode ser ou não accionista.

ARTIGO 9.º

1 — O administrador único tem os mais amplos poderes de gestão
e representação da sociedade, praticando todos os actos necessários à
realização do objecto social e nomeadamente:

a) Instalar, adquirir, manter, transferir ou encerrar quaisquer esta-
belecimentos comerciais;

b) Adquirir, alienar ou onerar bens imóveis;
c) Adquirir, alienar ou obrigar títulos de crédito e outros bens

mobiliários e praticar os mesmos actos relativamente a acções, par-
tes sociais ou obrigações de outras sociedades;

d) Representar a sociedade em juízo e fora dele, com poderes para
confessar, desistir ou transigir em quaisquer acções assim como com-
prometer-se em árbitros;

e) Nomear procuradores, mesmo estranhos à sociedade, sempre sem
quebra da sua responsabilidade, bem como encarregar quaisquer pes-
soas, singulares ou colectivas, do desempenho por conta e em nome
da sociedade de alguma ou algumas das suas actividades;

f) Associar-se ou participar: em outras sociedades, mesmo que de
objecto diferente;

g) Negociar ou celebrar contratos de financiamento, incluindo
empréstimos;

h) Contratar ou recrutar pessoal e fixar salários;
i) Tomar e dar de arrendamento quaisquer locais, de natureza rús-

tica ou urbana, para fins de habitação ou fins comerciais, bem como
constituir usufruto sobre tais locais;

j) Ajustar e liquidar contas com devedores e credores;
k) Desempenhar as demais funções que lhe são conferidas pela le-

gislação aplicável e pelos presentes estatutos, podendo com tal fim
praticar todos os actos e efectuar todos os contratos e operações
necessárias.

2 — A sociedade obriga-se pela assinatura do administrador único
ou de um procurador.

ARTIGO 10.º

Todos os documentos que obriguem a sociedade, incluindo cheques,
letras, livranças e aceites bancários, só terão validade quando assina-
dos pelo administrador único, ou um procurador, quando designado
para o efeito.

ARTIGO 11.º

O administrador único será ou não remunerado conforme o que
vier a ser deliberado em assembleia geral.

ARTIGO 12.º

1 — A fiscalização da sociedade compete a um fiscal único que
deve ser sempre um revisor oficial de contas ou sociedade de reviso-
res 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.

CAPÍTULO V

Assembleia geral

ARTIGO 13.º

A assembleia geral é composta por todos os accionistas com direi-
to de voto.

2 — A mesa da assembleia geral será constituída por um presidente
e um secretário.

ARTIGO 14.º

1 — A cada grupo de 100 acções corresponde um voto.
2 — Os accionistas titulares de menos de 100 acções poderão agru-

par-se de forma a completar esse número, fazendo-se representar na
assembleia por qualquer um dos agrupados.

3 — Só tem o direito de participar e votar em assembleia geral o
accionista que faça prova da respectiva qualidade até ao momento do
início dos trabalhos.

ARTIGO 15.º

Os accionistas poder-se-ão fazer representar nas reuniões da as-
sembleia geral por cônjuge, ascendente ou descendente ou outro accio-
nista, mediante carta dirigida ao presidente da mesa indicando o nome,
domicílio do representante e data da assembleia.

ARTIGO 16.º

1 — A assembleia geral reunir-se-á ordinariamente no 1.º trimes-
tre de cada ano para os fins expressos no artigo 372.º do Código das
Sociedades Comerciais.

2 — A assembleia geral será convocada pelo presidente da mesa,
devendo a convocatória ser publicada nos termos da lei.

3 — A convocatória é feita sempre que a lei o determine ou
o conselho de administração ou fiscal único o entendam conve-
niente.

4 — A assembleia geral poderá ainda ser convocada extraordinaria-
mente quando o requeiram um ou mais accionistas que possuam ac-
ções correspondentes a, pelo menos, 25 % do capital social.

5 — A assembleia geral poderá funcionar em primeira reunião des-
de que se achem presentes accionistas que representem mais de 70 %
do capital social.

6 — A assembleia geral reunir-se-á, em princípio, na sede da socie-
dade, mas poderá igualmente reunir-se em qualquer outro local esco-
lhido pelo presidente da assembleia, desde que sejam cumpridos os
requisitos estabelecidos na lei.

7 — A assembleia geral pode reunir-se sem observância de forma-
lidades prévias, desde que estejam presentes todos os accionistas e a
deliberação esteja de acordo com o estabelecido no artigo 54.º do
Código das Sociedades Comerciais.

CAPÍTULO VI

Disposições gerais

ARTIGO 17.º

O mandato dos membros dos órgãos sociais durará três anos, sendo
permitida a sua reeleição por uma e mais vezes.

ARTIGO 18.º

Deduzidas as parcelas que por lei se devam destinar à formação de
reserva legal, os resultados líquidos evidenciados pelo balanço anual
terão a aplicação que a assembleia geral destinar, podendo esta delibe-
rar distribuí-los total ou parcialmente, ou afectá-los à constituição de
outras reservas.

ARTIGO 19.º

O administrador único autorizado pelo conselho fiscal, poderá de-
liberar distribuir aos accionistas reservas ou fazer adiantamentos so-
bre lucros, nos termos previstos na lei.
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ARTIGO 20.º

1 — Em caso de emissão de novas acções em virtude de aumento
de capital, estas só quinhoarão nos lucros a distribuir, proporcional-
mente ao período que medeia entre a entrega de cautelas, ou títulos
provisórios, e o encerramento do exercício social.

2 — Em caso de aumento de capital por incorporação de reservas,
a emissão de novas acções respeitará a proporção entre as várias
categorias existentes, não podendo ser distribuídas ao accionista ac-
ções de espécies diferentes das que lhes correspondam em função do
número e espécies por ele detidas nessa ocasião.

CAPÍTULO VII

Disposições transitórias

ARTIGO 21.º

Ficam desde já designados, com dispensa de caução, os seguintes
órgãos sociais para o primeiro período de três anos:

Administrador único: Liste Marques Dias e Sá, casada no regime de
separação de bens, residente em Azinhaga da Torre do Fato, 7, 5.º,
direito, em Lisboa, contribuinte fiscal n.º 118461249.

Mesa da assembleia geral: presidente, Margarida Paula Pardete
Carvalho Reis, solteira, maior, residente na Avenida de Elias Garcia,
172, 2.º, direito, em Lisboa; secretário, Francisco José Guerreiro
Marques Dias, solteiro, maior, residente em Rua de Tomás da Fonse-
ca, 4, 1.º, esquerdo, em Lisboa.

Fiscal único: Dr. João Manuel Gonçalves Correia das Neves Mar-
tins, revisor oficial de contas n.º 573, residente na Rua de Latino
Coelho, 64, 1.º, esquerdo, em Parede, contribuinte fiscal
n.º 145259315; fiscal único suplente, Dr. Carlos Manuel Catarino
Galamba de Oliveira, revisor oficial de contas n.º 745, residente na
Rua de Diogo Afonso, 2, 6.º, em Lisboa.

ARTIGO 22.º

1 — A sociedade iniciará a sua actividade na data da sua constitui-
ção, sendo o administrador único autorizado, em nome da sociedade,
mesmo antes do registo, a celebrar os negócios jurídicos necessários à
prossecução da actividade, nomeadamente aquisição de bens móveis
ou imóveis, celebração de contratos de arrendamento dos imóveis
adquiridos e contratos de financiamento, bem como a efectuar levan-
tamentos das entradas depositadas para salvar despesas de constitui-
ção e de aquisição de bens.

O texto completo e actualizado do contrato de sociedade encon-
tra-se depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

21 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria Ferreira
de Carvalho. 1000285616

AUGUSTO ABREU MARTINS — CLÍNICA
DE PERITAGEM MÉDICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 10 983/020506; identificação de pessoa colectiva
n.º 506035573; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 27/
020506.

Certifico que Augusto José de Abreu Fernandes Martins e mu-
lher, Ana Maria Barroso Cunha Martins, casados na comunhão de
adquiridos, Rua de Mateus Vicente, 11, 6.º, esquerdo, Lisboa, cons-
tituem uma sociedade comercial por quotas de responsabilidade li-
mitada, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Augusto Abreu Martins — Clínica de
Peritagem Médica, L.da

ARTIGO 2.º

1 — A sociedade tem a sua sede na Rua da Venezuela, 55, 4.º, fren-
te, freguesia de São Domingos de Benfica, concelho de Lisboa.

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

ARTIGO 3.º

O objecto social consiste em clínica de peritagem médica — con-
sultório médico.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros e corresponde à soma de duas quotas iguais, do valor nominal de
2500 euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios, Augusto
José de Abreu Fernandes Martins e Ana Maria Barroso Cunha Mar-
tins.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas é livre entre os sócios, mas a cessão a estra-
nhos fica dependente do consentimento da sociedade, tendo esta em
primeiro lugar e os sócios não cedentes em segundo, o direito de pre-
ferência.

ARTIGO 6.º

1 — A gerência e representação da sociedade, com ou sem remu-
neração, conforme for deliberado em assembleia geral, fica a cargo
dos sócios, Augusto José de Abreu Fernandes Martins e Ana Maria
Barroso Cunha Martins, que desde já ficam designados gerentes.

2 — Para vincular a sociedade é suficiente a assinatura de um ge-
rente.

ARTIGO 7.º

As assembleias gerais serão convocadas, quando a lei não prescre-
ver forma diferente, por cartas registadas com aviso de recepção di-
rigidas aos sócios com a antecedência mínima de 15 dias.

ARTIGO 8.º

A sociedade, através da assembleia geral, poderá amortizar qual-
quer quota nos casos seguintes:

a) Falência do sócio seu titular;
b) Arresto, arrolamento ou penhora da quota;
c) Venda ou adjudicações judiciais;
d) Desde que, por qualquer forma, a quota deixe de estar na livre

disposição do seu titular.

O texto completo e actualizado do contrato de sociedade encon-
tra-se depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

21 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria Ferreira
de Carvalho. 1000285615

ESPÍRITO DA NOITE — ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 11 899/030716; identificação de pessoa colectiva
n.º 506649024; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/
030716.

Certifico que João Diogo Cidraes Vaz de Sousa, solteiro, maior,
Avenida de Paris, 22, 3.º, direito, Lisboa, Alexandre Miguel dos Santos
Jorge, solteiro, maior, Praça de Simão da Veiga Júnior, 4, 2.º, direi-
to, B, Santo António dos Cavaleiros, Loures, Mário Fernando Galveia
da Rocha, solteiro, maior, Avenida da Peregrinação, lote 4.39.01 C,
4.º, C, Moscavide, Loures, e Teresa Maria dos Santos Rosado, sol-
teira, maior, Avenida da Peregrinação, lote 4.39.01 C, 4.º, C, Mos-
cavide, Loures, constituem uma sociedade comercial por quotas de
responsabilidade limitada, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Espírito da Noite — Actividades
Hoteleiras, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Avenida de Paris, 22, 3.º, direi-
to, 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, poden-
do ainda ser criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais
de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em restauração, actividades hote-
leiras e similares.
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ARTIGO 3.º

O capital social é de 5001 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde à soma de quatro quotas, duas iguais
de 1667 euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios, João
Diogo Cidraes Vaz de Sousa e Alexandre Miguel dos Santos Jorge e
duas iguais de 833,50 euros cada, pertencentes uma a cada um dos
sócios Mário Fernando Galveia da Rocha e Teresa Maria dos Santos
Rosado.

ARTIGO 4.º

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

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

3 — Ficam desde já nomeados gerentes os sócios João Diogo Cidraes
Vaz de Sousa e Alexandre Miguel dos Santos Jorge.

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.

O texto completo e actualizado do contrato de sociedade encon-
tra-se depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

10 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria Ferreira
de Carvalho. 2010486137

DREAMIX, CONSULTADORIA DE COMUNICAÇÃO,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 11 978/030905; identificação de pessoa colectiva
n.º 506636100; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3;
números e data das apresentações: 2 e 3/050107.

Certifico que a sociedade em epígrafe, procedeu aos seguintes actos
de registo:

1.º Cessação das funções do gerente Sérgio Manuel Lopes Carva-
lho, por renúncia em 14 de Dezembro de 2004.

2.º Alteração em sociedade comercial unipessoal por quotas, com
alteração total do contrato, passando a reger-se pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma DREAMIX, Consultadoria de
Comunicação, Unipessoal, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua do Vale de Santo António,
110, 1.º, esquerdo, freguesia de Santa Engrácia, concelho de Lisboa.

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

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a consultadoria e prestação de servi-
ços de comunicação.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos demais
valores constantes do activo social é de 5000 euros, representado por
uma quota de igual valor nominal, titulada em nome do sócio único.

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 obrigar a sociedade é suficiente a intervenção de um
gerente.

3 — É gerente o sócio Filipe Miguel d’Almada Burguete Simões
Rodrigues, já designado.

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.

O texto completo e actualizado do contrato de sociedade encon-
tra-se depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

12 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria Ferreira
de Carvalho. 2010486528

FININTER 2 — SERVIÇOS DE CONSULTADORIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 12 002/040601; identificação de pessoa colectiva
n.º 502021624; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 1/
041228.

Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu ao seguinte acto de
registo:

Alteração parcial do contrato quanto ao artigo 1.º, que passa a ter
actualmente a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma FININTER 2 — Serviços de Consulta-
doria, L.da, e tem a sua sede em Lisboa, na Rua de Maria Ulrich, 4,
bloco 3, 7.º, esquerdo, freguesia de Santa Isabel.

O texto completo e actualizado do contrato de sociedade encon-
tra-se depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

12 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria Ferreira
de Carvalho. 2010486609

ALEXANDRE & FERREIRA OLIVEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 11 066/020611; identificação de pessoa colectiva
n.º 506092712; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
020611.

Certifico que Maria Margarida Ferreira Oliveira, casada com Salva-
dor Nascimento Oliveira na comunhão geral, Rua de Emília das Ne-
ves, 36, porteira, Lisboa, e Paulo Alexandre Ferreira de Oliveira, ca-
sado com Iria Conceição Oliva Alves Lopes Oliveira na comunhão
de adquiridos, Avenida de Santa Maria, 26, 4.º, esquerdo, Agualva,
Sintra, constituem uma sociedade comercial por quotas de responsa-
bilidade limitada, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Alexandre & Ferreira Oliveira,
L.da

2 — A sociedade tem a sua sede em Lisboa, na Rua de Emília das
Neves, 36, porteira, freguesia de Benfica, concelho de Lisboa.

3 — Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, poden-
do 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 actividade de construção civil e
prestação de serviços de limpezas.

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.
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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 — 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.

O texto completo e actualizado do contrato de sociedade encon-
tra-se depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

22 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria Ferreira
de Carvalho. 2010546253

BAUMONTI, COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 11 102/020701; identificação de pessoa colectiva
n.º 506222268; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/
020701.

Certifico que Leonídeo Dias Mendes Monteiro e mulher, Maria de
Lurdes das Neves Duarte Monteiro, casados na comunhão geral, Pra-
ça da Ilha do Faial, 7, 6.º, esquerdo, Lisboa, Luís Filipe das Neves
Duarte e Mendes Monteiro, solteiro, maior, Praça da Ilha do Faial, 7,
6.º, esquerdo, Lisboa, e Isabel Sofia das Neves Duarte e Mendes Mon-
teiro, solteira, maior, Praça da Ilha do Faial, 7, 6.º, esquerdo, Lisboa,
constituem uma sociedade comercial por quotas de responsabilidade
limitada, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma de BAUMONTI, Compra e Venda
de Imóveis, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Praça da Ilha do Faial, 7, 6.º,
esquerdo, freguesia de São Jorge de Arroios, 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 ou encerradas, agências, filiais, delegações, sucursais ou outras
formas locais de representação, no território nacional ou no estran-
geiro.

ARTIGO 2.º

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

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de 5000 euros
e corresponde à soma de quatro quotas iguais do valor nominal de
1250 euros, pertencente uma a cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

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

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

3 — Ficam desde já nomeados gerentes os sócios Leonídeo Dias
Mendes Monteiro e Luís Filipe das Neves Duarte e Mendes Monteiro.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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.

O texto completo e actualizado do contrato de sociedade encon-
tra-se depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

2 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria Ferreira
de Carvalho. 2010546555

ARTIARPA — PROJECTOS E CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 11 107/020703; identificação de pessoa colectiva
n.º 506162338; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/
020703.

Certifico que Dora Gonzalez de Araújo Paula e marido, António
Higino Henriques Pereira e Paula, casados na separação de bens, Rua
da Mãe d’Água, 13, 3.º, B, Belas Clube de Campo, Belas, Sintra, e
Avenida de António Augusto de Aguiar, 183, rés-do-chão, esquerdo,
São Sebastião da Pedreira, Lisboa, constituem uma sociedade comer-
cial por quotas de responsabilidade limitada, que se rege pelo seguinte
contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma ARTIARPA — Projectos e Cons-
truções, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede em Colombus Parque, Rua de Álva-
ro Benamor, B-1, loja 1, freguesia de Carnide, concelho de Lisboa.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na actividade de construção civil,
recuperação de imóveis, remodelações, decorações, projectos, fiscali-
zação de obras, textos para comunicação social, compra e venda de
imóveis e revenda dos adquiridos para o mesmo fim, comércio de
mobiliário, representação de produtos ligados à construção e decora-
ção.

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 2550 euros, pertencente à sócia Dora Gonzalez de
Araújo Paula e uma do valor nominal de 2450 euros, pertencente ao
sócio António Higino Henriques Pereira e Paula.

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 compete aos gerentes, sócios ou não
sócios, a nomear em assembleia geral, a qual poderá não ser remune-
rada conforme aí for deliberado.

2 — Para vincular a sociedade é necessária a intervenção de um
gerente.

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

4 — 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.
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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.

O texto completo e actualizado do contrato de sociedade encon-
tra-se depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

2 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria Ferreira
de Carvalho. 2010546636

DURATIS — INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS
E TURÍSTICOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 11 114/020704; identificação de pessoa colectiva
n.º 506146332; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/
020704.

Certifico que CITIFER — Utilidades, Equipamentos e Investimen-
tos Imobiliários, L.da, com sede na Rua de José Falcão, 3, 1.º, esquer-
do, Arroios, Lisboa, constitui uma sociedade anónima, que se rege pelo
seguinte contrato e nomeação de órgãos sociais:

CAPÍTULO I

Denominação, sede e objecto

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma DURATIS — Investimentos Imobiliá-
rios e Turísticos, S. A., tem a sua sede na Rua de José Falcão, 3, 1.º,
esquerdo, freguesia de São Jorge de Arroios, concelho de Lisboa.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a compra e venda de prédios rústicos
e urbanos e a revenda dos adquiridos para esse fim, indústria da cons-
trução civil, empreitadas de obras públicas e particulares, urbaniza-
ções, concepção, edificação e exploração de empreendimentos imo-
biliários e turísticos.

ARTIGO 3.º

Por simples deliberação da administração poderá a sociedade trans-
ferir a sua sede social para qualquer outro local dentro do mesmo
concelho ou concelho limítrofe, bem como criar sucursais, filiais,
agências, ou qualquer outra forma de representação permanente, em
território nacional ou estrangeiro.

ARTIGO 4.º

1 — A sociedade poderá livremente associar-se a quaisquer pessoas
singulares ou colectivas, com objecto idêntico ou diferente, bem como
em sociedades reguladas por legislação especial e em agrupamentos
complementares de empresas assim como participar na sua adminis-
tração ou fiscalização.

2 — A sociedade pode adquirir livremente participações sociais em
outras sociedades, assim como gerir uma carteira de títulos a ela per-
tencente.

CAPÍTULO II

Capital social, acções, obrigações e outros títulos

ARTIGO 5.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
50 000 euros, representado por 5000 acções com o valor nominal de
10 euros cada.

ARTIGO 6.º

1 — As acções são nominativas ou ao portador e serão represen-
tadas por títulos de 1, 5, 10, 50, 100, 500, 1000 ou 5000 acções.

2 — As acções podem revestir a forma escritural.

ARTIGO 7.º

1 — A sociedade poderá, nos termos da lei, adquirir e alienar ac-
ções próprias, bem como realizar sobre elas quaisquer operações em
direito permitidas.

2 — Igualmente nos termos da lei, poderá a sociedade emitir e
adquirir obrigações próprias, bem como realizar sobre elas quaisquer
operações em direito permitidas.

3 — Os accionistas têm direito de preferência nos aumentos de
capital, na proporção das acções que possuírem, sem prejuízo dos
montantes reservados a subscrição pública pela assembleia geral.

CAPÍTULO III

Órgãos sociais

ARTIGO 8.º

A sociedade tem por órgãos a assembleia geral, o conselho de ad-
ministração e o fiscal único. Todavia e até que o capital social não
exceda o previsto na lei para o efeito, a sociedade terá um adminis-
trador único excepto se o contrário for deliberado pela assembleia
geral.

ARTIGO 9.º

A remuneração dos membros dos órgãos sociais será fixada pela
assembleia geral.

CAPÍTULO IV

Assembleia geral

ARTIGO 10.º

1 — A assembleia geral é constituída por todos os accionistas com
direito a voto.

2 — Tem direito a voto todo o accionista que seja titular de, pelo
menos, 100 acções averbadas ou registadas na sociedade ou que com-
prove estarem depositadas em seu nome num estabelecimento de cré-
dito ou na sociedade até 10 dias antes do que for designado para a
reunião da assembleia geral. Por cada 100 acções contar-se-á um voto.

3 — Os accionistas pessoas singulares poderão fazer-se representar
na assembleia geral pelo respectivo cônjuge, qualquer descendente ou
ascendente, por um administrador ou administrador único ou accio-
nista com direito a voto, mediante carta dirigida ao presidente da mesa.

4 — Os incapazes e as pessoas colectivas serão representados pela
pessoa a quem legal ou voluntariamente couber a respectiva repre-
sentação, os quais poderão, no entanto, delegar esta representação
nos termos aplicáveis no número anterior.

ARTIGO 11.º

A mesa da assembleia geral é composta por um presidente e um ou
dois secretários eleitos pela assembleia geral pelo período de três anos,
os quais podem ser accionistas ou não e podem ser reeleitos.
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CAPÍTULO V

Administração

ARTIGO 12.º

1 — A administração da sociedade incumbe a um conselho de ad-
ministração, composto por três ou cinco membros eleitos pela as-
sembleia geral. Enquanto o capital não exceder o previsto na lei para
o efeito, a sociedade será administrada por um administrador único,
excepto se o contrário for deliberado pela assembleia geral.

2 — O conselho de administração ou administrador único serão
eleitos por um período de três anos, podendo ser reeleitos.

3 — A responsabilidade dos membros da administração e do admi-
nistrador único não será caucionada, excepto se o contrário for deli-
berado em assembleia geral.

4 — A assembleia geral poderá designar um administrador-delega-
do, definindo os limites da delegação e sem prejuízo de igual faculdade
caber ao próprio conselho de administração nos termos da lei.

ARTIGO 13.º

É da competência do conselho de administração ou administrador
único, o exercício em geral dos mais amplos poderes de administra-
ção, representando a sociedade em juízo e fora dele e sem prejuízo
das demais atribuições que lhe confiram a lei e este contrato, as se-
guintes:

a) Deliberar que a sociedade se associe com outras pessoas nos
termos permitidos no n.º 1 do artigo 4.º;

b) Designar quaisquer pessoas para o exercício de cargos sociais
noutras empresas;

c) Realizar quaisquer operações comerciais ou bancárias que inte-
ressem à sociedade.

ARTIGO 14.º

1 — A sociedade obriga-se:
a) Com a assinatura de dois administradores;
b) Com a assinatura do administrador-delegado;
c) Com a assinatura de um administrador e um procurador;
d) Com a assinatura de um administrador ou procurador com pode-

res especiais delegados para o acto.
e) Com a assinatura do administrador único.
2 — Em actos de mero expediente basta a assinatura de qualquer

administrador ou procurador e, quanto a este, nos limites da procura-
ção.

CAPÍTULO VI

Fiscalização

ARTIGO 15.º

A fiscalização da sociedade compete a um fiscal único efectivo e
um suplente, que devem ser revisores oficiais de contas ou uma socie-
dade de revisores oficiais de contas, eleitos por um período de três
anos, podendo ser reeleitos.

CAPÍTULO VII

Disposições diversas

ARTIGO 16.º

Os lucros sociais, retirada a parte destinada a constituir as reser-
vas obrigatórias, terão o destino que lhes for dado por deliberação
da assembleia geral, sem qualquer limitação que não seja a decorren-
te de disposição legal imperativa.

ARTIGO 17.º

Em caso de liquidação da sociedade e salvo deliberação em contrá-
rio, os administradores em exercício, contra os quais não esteja em
curso ou tenha sido deliberada a instauração de acção de responsabi-
lidade, passarão a exercer as funções de liquidatários.

Designação dos órgãos sociais para o triénio de 2002-2004, em
27 de Maio de 2002.

Administrador único: António da Silva Maurício, Estrada do Lumiar,
13, bloco 5, 3.º, direito, Lisboa.

Fiscal único efectivo: Matos Soares & Vaz, Sociedade de Revisores
Oficiais de Contas, Avenida das Tulipas, 10, rés-do-chão, B, Miraflo-

res, Algés, Oeiras; fiscal único suplente, Francisco Adriano Baptista
de Castro Torres (revisor oficial de contas) Rua de Julieta Ferrão, 12,
304, Lisboa.

O texto completo e actualizado do contrato de sociedade encon-
tra-se depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

2 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria Ferreira
de Carvalho. 2010546733

BELOGIR — INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS
E TURÍSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 11 113/020704; identificação de pessoa colectiva
n.º 506122310; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
020704.

Certifico que António da Silva Maurício e mulher, Maria Teresa
Pazo Pires Maurício, casados na comunhão de adquiridos, Estrada do
Lumiar, 13, bloco 5, 3.º, direito, Lisboa, constituem uma sociedade
comercial por quotas de responsabilidade limitada, que se rege pelo
seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma BELOGIR — Investimentos Imo-
biliários e Turísticos, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua de José Falcão, 3, 1.º, es-
querdo, freguesia de São Jorge de Arroios, concelho de Lisboa.

3 — Mediante simples deliberação da gerência, a sociedade pode
estabelecer sucursais, agências, delegações, filiais ou outras formas de
representação, no território nacional ou no estrangeiro, bem como
mudar a sua sede nos termos da lei.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste na compra e venda de prédios rústicos e
urbanos e a revenda dos adquiridos para esse fim, indústria da constru-
ção civil, empreitadas de obras públicas e particulares, urbanizações,
concepção, edificação e exploração de empreendimentos imobiliários
e turísticos.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 6000 eu-
ros e corresponde à soma de duas quotas iguais de 3000 euros cada
uma, pertencentes uma a cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

1 — A cessão total ou parcial de quotas entre sócios é livre, reser-
vando-se, porém, em primeiro lugar, à sociedade o direito de prefe-
rência e, em segundo lugar, aos sócios não cedentes, se a sociedade
dele não usar.

2 — Se mais de um sócio quiser usar deste direito de preferência, a
quota será distribuída entre eles na proporção das que então possuí-
rem.

ARTIGO 5.º

A sociedade não se dissolve por morte de qualquer sócio, conti-
nuando com o sócio ou sócios sobrevivos e um único representante
dos herdeiros do sócio falecido.

ARTIGO 6.º

É vedado aos sócios constituir a quota em garantia ou caução de
alguma obrigação.

ARTIGO 7.º

1 — A gerência e representação da sociedade é exercida pelo ge-
rente ou gerentes designados em assembleia geral.

2 — Fica desde já designado gerente, sem remuneração, o sócio
António da Silva Maurício.

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

ARTIGO 8.º

1 — A sociedade pode amortizar qualquer quota, pelo valor que lhe
corresponder no último balanço social, nos seguintes casos:

a) Por acordo com o sócio;
b) Por falência ou insolvência do sócio titular;
c) Por venda judicial da quota, qualquer que seja a forma usada.
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2 — As amortizações consideram-se consumadas e produzem to-
dos os efeitos pelo pagamento ou consignação em depósito do cor-
respondente valor.

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

ARTIGO 9.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas, no capital social de outras sociedades, ainda que regula-
das por leis especiais, criar novas sociedades ou comparticipar na sua
criação, e livremente associar-se, colaborar e tomar interesses com
quaisquer entidades singulares ou colectivas, mesmo que o objecto e a
actividade desses agrupamentos, sociedades e entidades seja diferente
do seu.

O texto completo e actualizado do contrato de sociedade encon-
tra-se depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

2 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria Ferreira
de Carvalho. 2010546717

BELLEHOME — INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS
E TURÍSTICOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 11 121/020709; identificação de pessoa colectiva
n.º 506147738; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
020709.

Certifico que António da Silva Maurício, casado com Maria Teresa
Pazo Pires Maurício na comunhão de adquiridos, Estrada do Lumiar,
13, bloco 5, 3.º, direito, Lisboa, Manuel Vieira de Faria e mulher,
Paula da França Craveiro Lopes de Faria, casados na comunhão de
adquiridos, Estrada de Telheiras, 102-D, moradia A, Lisboa, e Teresa
Maria Nunes Correia Nobre, casada com Vítor Manuel Dias Pais Nobre
na comunhão de adquiridos, Estrada de Chelas, 193, rés-do-chão, di-
reito, Lisboa, constituem uma sociedade anónima por quotas de res-
ponsabilidade limitada, que se rege pelo seguinte contrato e nomea-
ção de órgãos sociais:

CAPÍTULO I

Denominação, sede e objecto

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma BELLEHOME — Investimentos Imo-
biliários e Turísticos, S. A., tem a sua sede na Rua de José Falcão, 3,
1.º, esquerdo, freguesia de São Jorge de Arroios, concelho de Lisboa.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a compra e venda de prédios rústicos
e urbanos e a revenda dos adquiridos para esse fim, indústria da cons-
trução civil, empreitadas de obras públicas e particulares, urbaniza-
ções, edificação e exploração de empreendimentos imobiliários e tu-
rísticos.

ARTIGO 3.º

Por simples deliberação da administração poderá a sociedade trans-
ferir a sua sede social para qualquer outro local dentro do mesmo
concelho ou concelho limítrofe, bem como criar sucursais, filiais,
agências, ou qualquer outra forma de representação permanente, em
território nacional ou estrangeiro.

ARTIGO 4.º

1 — A sociedade poderá livremente associar-se a quaisquer pessoas
singulares ou colectivas, com objecto idêntico ou diferente, bem como
em sociedades reguladas por legislação especial e em agrupamentos
complementares de empresas assim como participar na sua adminis-
tração ou fiscalização.

2 — A sociedade pode adquirir livremente participações sociais em
outras sociedades, assim como gerir uma carteira de títulos a ela
pertencente.

CAPÍTULO II

Capital social, acções, obrigações e outros títulos

ARTIGO 5.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de 50 000 eu-
ros, representado por 5000 acções, com o valor nominal de 10 euros
cada.

ARTIGO 6.º

1 — As acções são nominativas ou ao portador e serão represen-
tadas por títulos de 1, 5, 10, 50, 100, 500, 1000 ou 5000 acções.

2 — As acções podem revestir a forma escritural.

ARTIGO 7.º

1 — A sociedade poderá, nos termos da lei, adquirir e alienar ac-
ções próprias, bem como realizar sobre elas quaisquer operações em
direito permitidas.

2 — Igualmente nos termos da lei, poderá a sociedade emitir e
adquirir obrigações próprias, bem como realizar sobre elas quaisquer
operações em direito permitidas.

3 — Os accionistas têm direito de preferência nos aumentos de
capital, na proporção das acções que possuírem, sem prejuízo dos
montantes reservados a subscrição pública pela assembleia geral.

CAPÍTULO III

Órgãos sociais

ARTIGO 8.º

A sociedade tem por órgãos a assembleia geral, o conselho de ad-
ministração e o fiscal único. Todavia e até que o capital social não
exceda o previsto na lei para o efeito, a sociedade terá um adminis-
trador único excepto se o contrário for deliberado pela assembleia
geral.

ARTIGO 9.º

A remuneração dos membros dos órgãos sociais será afixada pela
assembleia geral.

CAPÍTULO IV

Assembleia geral

ARTIGO 10.º

1 — A assembleia geral é constituída por todos os accionistas com
direito a voto.

2 — Tem direito a voto todo o accionista que seja titular de,
pelo menos, 100 acções averbadas ou registadas na sociedade ou que
comprove estarem depositadas em seu nome num estabelecimento
de crédito ou na sociedade até 10 dias antes do que for designado
para a reunião da assembleia geral. Por cada 100 acções contar-se-á
um voto.

3 — Os accionistas pessoas singulares poderão fazer-se representar
na assembleia geral pelo respectivo cônjuge, qualquer descendente ou
ascendente, por um administrador ou administrador único ou accio-
nista com direito a voto, mediante carta dirigida ao presidente da mesa.

4 — Os incapazes e as pessoas colectivas serão representados pela
pessoa a quem legal ou voluntariamente couber a respectiva repre-
sentação, os quais poderão no entanto delegar esta representação nos
termos aplicáveis no número anterior.

ARTIGO 11.º

A mesa da assembleia geral é composta por um presidente e um ou
dois secretários eleitos pela assembleia geral pelo período de três anos,
os quais podem ser accionistas ou não e podem ser reeleitos.

CAPÍTULO V

Administração

ARTIGO 12.º

1 — A administração da sociedade incumbe a um conselho de ad-
ministração, composto por três ou cinco membros eleitos pela as-
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sembleia geral. Enquanto o capital não exceder o previsto na lei para
o efeito, a sociedade será administrada, por um administrador único,
excepto se o contrário for deliberado pela assembleia geral.

2 — O conselho de administração ou administrador único serão
eleitos por um período de três anos, podendo ser reeleitos.

3 — A responsabilidade dos membros da administração e do admi-
nistrador único não será caucionada, excepto se o contrário for deli-
berado em assembleia geral.

4 — A assembleia geral poderá designar um administrador-delega-
do, definindo os limites da delegação e sem prejuízo de igual faculdade
caber ao próprio conselho de administração nos termos da lei.

ARTIGO 13.º

É da competência do conselho de administração ou administrador
único, o exercício em geral dos mais amplos poderes de administra-
ção, representando a sociedade em juízo e fora dele e sem prejuízo
das demais atribuições que lhe confiram a lei e este contrato, as se-
guintes:

a) Deliberar que a sociedade se associe com outras pessoas nos
termos permitidos no n.º 1 do artigo 4.º;

b) Designar quaisquer pessoas para o exercício de cargos sociais
noutras empresas;

c) Realizar quaisquer operações comerciais ou bancárias que inte-
ressem à sociedade.

ARTIGO 14.º

1 — A sociedade obriga-se:
a) Com a assinatura de dois administradores;
b) Com a assinatura do administrador delegado;
c) Com a assinatura de um administrador e um procurador;
d) Com a assinatura de um administrador ou procurador com pode-

res especiais delegados para o acto;
e) Com a assinatura do administrador único.
2 — Em actos de mero expediente basta a assinatura de qualquer

administrador ou procurador e, quanto a este, nos limites da procura-
ção.

CAPÍTULO VI

Fiscalização

ARTIGO 15.º

A fiscalização da sociedade compete a um fiscal único efectivo e
um suplente, que devem ser revisores oficiais de contas ou uma socie-
dade de revisores oficiais de contas, eleitos por um período de três
anos, podendo ser reeleitos.

CAPÍTULO VII

Disposições diversas

ARTIGO 16.º

Os lucros sociais, retirada a parte destinada a constituir as reservas
obrigatórias, terão o destino que lhes for dado por deliberação da as-
sembleia geral, sem qualquer limitação que não seja a decorrente de
disposição legal imperativa.

ARTIGO 17.º

Em caso de liquidação da sociedade e salva deliberação em contrá-
rio, os administradores em exercício, contra os quais não esteja em
curso ou tenha sido deliberada a instauração de acção de responsabi-
lidade, passarão a exercer as funções de liquidatários.

O texto completo e actualizado do contrato de sociedade encon-
tra-se depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

3 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria Ferreira
de Carvalho. 2010546776

AMÉRICO BAPTISTA, PSICOLOGIA E INVESTIGAÇÃO
CLÍNICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 11 123/020709; identificação de pessoa colectiva

n.º 506066703; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/
020709.

Certifico que Américo Gomes Baptista, casado com Ana Maria
Ramos Mala Baptista na comunhão de adquiridos, e Ana Rita Maia
Baptista, solteira, menor, ambos residentes na Rua de Ceuta, 4, 8.º, A,
Linda-a-Velha, Oeiras, constituem uma sociedade comercial por quo-
tas de responsabilidade limitada, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Américo Baptista, Psicologia e
Investigação Clínica, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Alameda de D. Afonso Henri-
ques, 41, 5.º, esquerdo, freguesia de São Jorge de Arroios, concelho de
Lisboa.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em psicologia clínica e investiga-
ção na área referida.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
subscrito e realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quo-
tas, uma do valor nominal de 4900 euros, pertencente ao sócio
Américo Gomes Baptista e uma outra do valor nominal de 100 euros,
pertencente à sócia Ana Rita Maia Baptista.

2 — Aos sócios de maior idade poderão ser exigidas prestações
suplementares de capital até ao montante global de 20 vezes o capi-
tal social.

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

ARTIGO 4.º

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

2 — Para vincular a sociedade é necessária a intervenção de um
gerente.

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

4 — Fica desde já nomeado gerente o sócio Américo Gomes Bap-
tista.

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.

O texto completo e actualizado do contrato de sociedade encon-
tra-se depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

3 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria Ferreira
de Carvalho. 2010546830
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ALTOGA — TECNOLOGIAS DE GESTÃO
E APRENDIZAGEM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 12 383/040315; identificação de pessoa colectiva
n.º 506830721; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
040315.

Certifico que Francisco Paulo Borges de Andrade, divorciado, Bru-
no Brás Gomes Andrade, solteiro, maior, Indira Brás Gomes Andrade,
solteira, maior, todos residentes na Avenida do Marechal Teixeira
Rebelo, 33, 1.º, esquerdo, Lisboa, constituem uma sociedade comer-
cial por quotas de responsabilidade limitada, que se rege pelo seguinte
contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma ALTOGA — Tecnologias de Ges-
tão e Aprendizagem, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua do Professor Vítor Fontes,
10, letra A, freguesia do Lumiar, concelho de Lisboa.

3 — Por simples deliberação, da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, poden-
do 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 concepção, desenvolvimento,
produção e comercialização de tecnologias, produtos e serviços de
organização, gestão e aprendizagem. Fornecimento de estudos e solu-
ções neste âmbito, incluindo o conhecimento e todas as ferramentas
e serviços necessários. Representação, importação e exportação.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 6000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde à soma de três quotas iguais do valor
nominal de 2000 euros cada uma e uma de cada sócio.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade compete aos gerentes, a nomear em
assembleia geral, com ou sem remuneração, conforme aí for delibe-
rado.

2 — Para vincular a sociedade é suficiente a intervenção do geren-
te Francisco Paulo Borges de Andrade ou a intervenção de quaisquer
outros 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 pacto social ou as

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

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

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

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

2 — Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure
no balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias

quotas, destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios
ou 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.

O texto completo e actualizado do contrato de sociedade encon-
tra-se depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

13 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria Ferreira
de Carvalho. 2010486633

A ROUPINHA DA MINDOCAS — COMÉRCIO
DE VESTUÁRIO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 11 689/030321; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 1/030321.

Certifico que Arminda Maria Lopes Afonso, solteira, maior, Rua
da Anta de Agualva, 1, rés-do-chão, direito, Cacém, Sintra, constitui
uma sociedade unipessoal por quotas de responsabilidade limitada, que
se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma A Roupinha da Mindocas — Co-
mércio de Vestuário, Unipessoal, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua de Sousa Lopes, 59-A,
loja, freguesia de Nossa Senhora de Fátima, concelho de Lisboa.

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

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio a retalho ou por grosso
de artigos de vestuário, calçado e acessórios de moda, artigos de praia
e têxteis.

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, pertence ao sócio
único ou a não sócios, a qual poderá não ser remunerada conforme
aquele decidir.

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

3 — Fica desde já nomeada gerente a sócia.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

O texto completo e actualizado do contrato de sociedade encon-
tra-se depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

10 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria Ferreira
de Carvalho. 2010486064
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ANALIMA — COMUNICAÇÃO E MARKETING, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 11 690/030321; identificação de pessoa colectiva
n.º 506474836; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/
030321.

Certifico que Ana Paula Neves de Sousa Lima, divorciada, Avenida
de Infante Santo, 61, 6.º, direito, Lisboa, e Paula Alexandra Alves
Monteiro Martins, casada com António Martinho Leiria Barroso na
comunhão de adquiridos, Rua Direita Massamá, 99, 8.º, esquerdo,
Massamá, Sintra, constituem uma sociedade comercial por quotas de
responsabilidade limitada, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma ANALIMA — Comunicação e
Marketing, L.da

1 — A sociedade tem a sua sede em Lisboa, na Avenida do Infante
Santo, 61, 6.º, direito, freguesia da Lapa, 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 prestação de serviços de
marketing, publicidade, comunicação e gestão de imagem, produção,
emissão, publicação de notícias, representação de artigos e equipa-
mentos desportivos.

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 suficiente a intervenção de um gerente.

3 — Ficam desde já nomeadas gerentes as sócias.

ARTIGO 5.º

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

O texto completo e actualizado do contrato de sociedade encon-
tra-se depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

10 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria Ferreira
de Carvalho. 2010486072

DR. VÍTOR PROENÇA — CONSULTÓRIO MÉDICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 11 691/030326; identificação de pessoa colectiva
n.º 506176916; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
030326.

Certifico que Olga Maria Simão Gomes Branco Gambôa Proença e
marido, Vítor Manuel Gambôa Nunes Proença, casados na comunhão
de adquiridos, Urbanização Quinta Nova, lote 11, 4.º, A, Odivelas,
constituem uma sociedade comercial por quotas de responsabilidade
limitada, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a finda Dr. Vítor Proença — Consultório
Médico, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede em Lisboa, no Campo Pequeno, 2,
2.º, D, freguesia de Nossa Senhora de Fátima, concelho de Lisboa.

3 — Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, po-
dendo a mesma criar e encerrar sucursais, filiais, agências ou ou-
tras formas locais de representação, no território nacional ou no
estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em consultório médico.

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, tituladas uma por cada sócio.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade compete aos gerentes, sócios ou não
sócios, com ou sem remuneração, conforme for deliberado em as-
sembleia geral.

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

3 — 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.

O texto completo e actualizado do contrato de sociedade encon-
tra-se depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

10 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria Ferreira
de Carvalho. 2010486080

EMERLUC, CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 11 049/020529; identificação de pessoa colectiva
n.º 506181863; inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 1/
040831.

Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu ao seguinte acto de
registo:

Reforço do capital com mais a quantia de 54 999 euros, realizado
em dinheiro e subscrito quanto a 24 999 euros, pelo sócio Erasmo
Diamantino da Costa Borges e quanto a 30 000 euros, por Emanuel
da Conceição Nunes, casado com Marta Isabel da Conceição Costa
Ferreira Nunes na comunhão de adquiridos, Urbanização Buzano, Pra-
ceta de Luís de Camões, Edifício Palmeira, lote 6, rés-do-chão, es-
querdo, São Domingos de Rana, Cascais, agora admitido como sócio,
donde resulta o montante de 60 000 euros e alteração parcial do con-
trato quanto ao artigo 3.º, que passa a ter actualmente a seguinte re-
dacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
60 000 euros, representado por duas quotas iguais do valor nominal
de 30 000 euros, pertencente uma a cada um dos sócios.

O texto completo e actualizado do contrato de sociedade encon-
tra-se depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

21 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria Ferreira
de Carvalho. 2010546130

ATELIER DE RESULTADOS — CONTABILIDADE
E FISCALIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 12 384/040315; identificação de pessoa colectiva n.º 506902021;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/040315.

Certifico que Ângela Maria de Araújo Ferreira, solteira, maior,
Largo do Contador-Mor, 14, 2.º, direito, Lisboa; Jorge Miguel Paren-
te Pombo do Rosário Calado, solteiro, maior, Travessa da Senhora da
Glória, 12, 1.º, direito, Graça, Lisboa, e Cecília de Araújo Ferreira,
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solteira, maior, Largo do Contador-Mor, 14, 2.º, direito, Lisboa, cons-
tituem uma sociedade comercial por quotas de responsabilidade limi-
tada, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Atelier de Resultados — Contabi-
lidade e Fiscalidade, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua dos Fanqueiros, 277, 2.º,
direito, freguesia da Madalena, concelho de Lisboa.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em prestação de serviços de con-
tabilidade e fiscalidade.

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 2250 euros, pertencentes uma a cada um dos
sócios Jorge Miguel Parente Pombo do Rosário Calado e Ângela Maria
de Araújo Ferreira, e uma do valor nominal de 500 euros, pertencen-
te à sócia Cecília de Araújo Ferreira.

ARTIGO 4.º

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

2 — Para vincular a sociedade é necessária a intervenção de um
gerente.

3 — Fica desde já nomeado gerente o sócio Jorge Miguel Parente
Pombo do Rosário Calado.

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.

O texto completo e actualizado do contrato encontra-se deposi-
tado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

13 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria Ferreira
de Carvalho. 2010486641

BOM SUCESSO — EVENTOS CULTURAIS
E DESPORTIVOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 12 389/040317; identificação de pessoa colectiva n.º 506891291;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/040317.

Certifico que Vasco Belo Catarino Foios Simões, casado com Inês
Maria de Lima Pato Moniz Cotrim Foios Simões na comunhão de
adquiridos, Rua de Filipe de Magalhães, 4, 5.º, esquerdo, Lisboa, e Rafael
Barbosa Neuparth Vieira, casado com Ana Maria Salgueiro da Silva
Pombo Neuparth Vieira na separação de bens, Rua de Bernardino
Machado, 11, vila da Marmeleira, Rio Maior, constituem uma socie-
dade comercial por quotas de responsabilidade limitada, que se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Bom Sucesso — Eventos Cultu-
rais e Desportivos, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua de Filipe de Magalhães, 4,
5.º, esquerdo, freguesia de São João de Brito, concelho de Lisboa.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em organização de eventos cultu-
rais e desportivos; consultoria agrícola.

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
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 dois
gerentes.

3 — Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.

ARTIGO 5.º

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

O texto completo e actualizado do contrato encontra-se deposi-
tado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

13 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria Ferreira
de Carvalho. 2010486650

EMANUEL FERREIRA — ARQUITECTO,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 11 926/030804; identificação de pessoa colectiva n.º 506652424;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/030804.

Certifico que Fernando Emanuel da Silva Ferreira, casado com
Emília de Santa Filomena Rebelo Cabral Spínola do Amaral Ferreira
na comunhão de adquiridos, Rua de Gilberto Rola, 38, 2.º, Prazeres,
Lisboa, constitui uma sociedade unipessoal por quotas de responsabi-
lidade limitada, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Emanuel Ferreira — Arquitecto,
Unipessoal, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua de Gilberto Rola, 38, 2.º,
freguesia dos Prazeres, concelho de Lisboa.

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

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a consultadoria, prestação de serviços
na área de realização de projectos de arquitectura.

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 único.

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-
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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.

O texto completo e actualizado do contrato encontra-se deposi-
tado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

11 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria Ferreira
de Carvalho. 2010486226

ARTE E BRINCADEIRA — COMÉRCIO DE BRINQUEDOS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 11 898/030716; identificação de pessoa colectiva n.º 506649091;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/030716.

Certifico que Mário Filipe Brandão de Sousa Rasteiro, casado com
Helena Maria do Vale Caetano na comunhão de adquiridos, Rua da
Mãe D’Água, 9, 2.º, B, Belas, Sintra, constitui uma sociedade unipes-
soal por quotas de responsabilidade limitada, que se rege pelo seguinte
contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Arte e Brincadeira — Comércio
de Brinquedos, Unipessoal, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua de Aristides de Sousa Mendes,
1, em Telheiras, freguesia de Carnide, concelho de Lisboa.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em comércio, importação, expor-
tação e representação de brinquedos e livros; formação.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é de
5000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal, per-
tencente ao sócio único.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência e a representação da sociedade pertencem aos
gerentes, com ou sem remuneração, conforme o sócio decidir.

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

3 — Fica desde já nomeado gerente o sócio.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

O texto completo e actualizado do contrato encontra-se deposi-
tado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

10 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria Ferreira
de Carvalho. 2010486129

AAHH — PUBLICAÇÃO DE ESPAÇOS
PUBLICITÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 11 984/030911; identificação de pessoa colectiva n.º 506692620;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/030911.

Certifico que Helena Isabel Damas Lourenço, solteira, maior, Rua
da Serra de Sintra, 6, Verdizela, Lisboa; Hugo Miguel Martins Men-
des, solteiro, maior, Rua da Serra de Sintra, 6, Verdizela, Lisboa; Ana

Paula Rodrigues Cunha, solteira, maior, Praceta das Violetas, 3, 2.º,
direito, Massamá, Sintra, e Ana Mafalda Sousa Tomás de Assunção,
solteira, maior, Avenida da Liberdade, 4, cave, frente, Queluz, cons-
tituem uma sociedade comercial por quotas de responsabilidade limi-
tada, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma de AAHH — Publicação de Espa-
ços Publicitários, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Avenida de Elias Garcia, 48,
6.º, freguesia de Nossa Senhora de Fátima, concelho de Lisboa.

3 — Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem
como abrir ou encerrar agências, filiais, delegações, sucursais ou ou-
tras formas de representação em território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na edição e publicação de espaços
publicitários.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros e corresponde à soma de quatro quotas iguais do valor nominal de
1250 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

§ único. Aos sócios, poderão ser exigidas prestações suplementares
ao capital, até ao montante global igual a 400 000 euros.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado em assembleia geral, compete a sócios ou a não
sócios.

2 — Para obrigar a sociedade é necessária a intervenção conjunta
de dois gerentes.

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

4 — Ficam, desde já, nomeados gerentes os sócios Hugo Miguel
Martins Mendes e Ana Mafalda Sousa Tomás de Assunção.

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 exclusão ou exoneração de qualquer sócio; e
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio

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

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

O texto completo e actualizado do contrato encontra-se deposi-
tado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

12 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria Ferreira
de Carvalho. 2010486544

EVER IRON — CONSTRUÇÃO CIVIL, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 11 058/020604; identificação de pessoa colectiva n.º 506116409;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 2; números e data
das apresentações: 2 e 3/030230.

Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu aos seguintes actos
de registo:

1.º Cessação de funções do gerente Acácio Baptista Pereira Go-
mes, por renúncia, em 20 de Novembro de 2002.

2.º Transformação em sociedade unipessoal por quotas, que passa a
reger-se pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma EVER IRON — Construção Civil,
Unipessoal, L.da, e tem a sua sede em Lisboa, na Rua de Tito de
Morais, 12, 9.º, C, Urbanização do Alto do Lumiar, freguesia da Char-
neca.

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

ARTIGO 2.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro e
nos demais valores constantes do activo social, é de 5000 euros, re-
presentado por uma quota de igual valor nominal, pertencente ao sócio
único.

ARTIGO 3.º

O objecto da sociedade consiste em construção civil, nomeada-
mente, armação em ferro.

ARTIGO 4.º

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

ARTIGO 5.º

1 — A gerência e a representação da sociedade pertencem ao só-
cio único, já nomeado gerente.

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

ARTIGO 6.º

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

O texto completo e actualizado do contrato encontra-se deposi-
tado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

22 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria Ferreira
de Carvalho. 2010546202

AMBIENTE DOURADO — SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S. A.
Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula

n.º 11 968/030829; identificação de pessoa colectiva n.º 506678172;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 23/030829.

Certifico que PLANFIN — Serviços de Planeamento Financeiro
Internacional, S. A., Avenida de António Augusto de Aguiar, 134,

Lisboa, constitui uma sociedade anónima por quotas de responsabili-
dade limitada, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma de Ambiente Dourado — Socie-
dade Imobiliária, S. A., e tem a sua sede na Avenida de António Au-
gusto de Aguiar, 132, freguesia de São Sebastião da Pedreira, conce-
lho de Lisboa.

2 — A sede da sociedade poderá ser deslocada dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe, por simples deliberação do con-
selho de administração, a quem competirá, também, deliberar sobre a
criação em território nacional ou no estrangeiro, de escritórios, dele-
gações ou quaisquer outras formas de representação social onde e pelo
tempo que entenda conveniente.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a promoção imobiliária, construção
de imóveis e celebração de negócios de compra, compra para revenda
e venda de imóveis, gestão de imóveis próprios e prestação de servi-
ços de administração imobiliária.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, representado por acções com o valor nomi-
nal de 1 euro, é de 50 000 euros e encontra-se totalmente subscrito e
realizado.

2 — A sociedade poderá, nos termos e com sujeição aos limites
legalmente fixados, emitir acções de qualquer tipo, nomeadamente,
acções preferenciais, sem voto ou remíveis.

3 — Poderá ainda ser deliberada a realização de prestações suple-
mentares e ou prestações acessórias pecuniárias onerosas, por uma ou
mais vezes, até ao limite máximo de 1 000 000 de euros.

ARTIGO 4.º

1 — O capital social está dividido em 50 000 acções ao portador
ou nominativas, as quais são reciprocamente convertíveis, nos ter-
mos da lei.

2 — Salvo eventual futura desmaterialização, as acções represen-
tativas do capital social da sociedade são incorporadas em títulos de
1, 10, 100, 1000 ou mais acções, os quais poderão ser deslocados ou
concentrados a pedido dos accionistas.

3 — As despesas com a conversão das acções, bem como as de
desdobramento e de concentração de títulos correm por conta dos
accionistas interessados.

4 — Os títulos representativos das acções são assinados por dois
administradores, sendo admitida a reprodução das assinaturas por meios
mecânicos.

ARTIGO 5.º

1 — Nos termos e com sujeição aos limites fixados, é permitido à
sociedade adquirir acções próprias e realizar sobre elas as operações
que a administração da sociedade entenda serem adequadas à prosse-
cução do interesse social.

2 — A sociedade pode ainda por simples deliberação do adminis-
trador único ou do conselho de administração, subscrever e adquirir
participações em qualquer outra sociedade, ainda que subordinada a
um direito estrangeiro ou com um objecto diferente do seu, bem como
em sociedades reguladas por leis especiais e participar em quaisquer
formas de cooperação entre empresas, nomeadamente, em consórci-
os, associações em participação e agrupamentos complementares de
empresas.

ARTIGO 6.º

1 — A sociedade poderá, nos termos da lei, emitir quaisquer valo-
res representativos da dívida, nomeadamente, qualquer tipo ou moda-
lidade de obrigações e papel comercial.

2 — Salvo nos casos em que a lei imperativamente o proíba, as
emissões de valores representativos da dívida, designadamente obri-
gações, poderão ser deliberadas pelo administrador único ou pelo con-
selho de administração.

3 — A sociedade poderá adquirir os valores representativos da dí-
vida que tenha emitido, nos termos e condições permitidos por lei.

4 — Os valores representativos da dívida poderão ser titulados ou
assumir forma meramente escritural.

5 — A administração da sociedade poderá, nos casos em que a lei
o permita, decidir converter valores representativos da dívida escri-
turais em titulados, bem como, a todo o tempo, deliberar a
desmaterialização dos valores da dívida titulados.
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6 — Os títulos representativos de valores de dívida são assinados
por dois administradores, podendo as assinaturas ser reproduzidas por
meios mecânicos.

ARTIGO 7.º

1 — O conselho de administração poderá, quando julgar conveni-
ente e obtido o parecer favorável do fiscal único, deliberar aumentar
o capital, por entradas em dinheiro, por uma ou mais vezes, até ao
montante igual ao dobro do capital social realizado à data da delibe-
ração.

2 — O conselho fixará as condições das novas emissões, bem como
os prazos e as formas em que poderá ser exercido o direito de prefe-
rência dos accionistas.

3 — Os poderes conferidos neste artigo são válidos pelo prazo
máximo legalmente permitido, podendo ser renovados, por uma ou
mais vezes, por deliberação da assembleia geral.

ARTIGO 8.º

1 — São órgãos sociais:
a) A assembleia geral;
b) O administrador único ou o conselho de administração;
c) O fiscal único.
2 — O administrador único ou o conselho de administração pode-

rão designar um secretário da sociedade e o respectivo suplente, cujas
competências serão as determinadas no Código das Sociedades Co-
merciais.

ARTIGO 9.º

1 — Os membros da mesa da assembleia geral e os titulares dos
restantes órgãos sociais são designados por períodos de três anos.

2 — Nos casos em que a lei não o proíba, é permitida a recondu-
ção por uma ou mais vezes.

ARTIGO 10.º

1 — A remuneração dos membros dos órgãos sociais, incluindo a
do fiscal único, sem prejuízo do que a lei dispõe quanto a este, serão
fixadas por deliberação da assembleia geral ou de comissão por esta
designada para o efeito.

2 — As funções de administração poderão ser ou não remuneradas.
Se o forem, as remunerações do administrador único ou dos membros
do conselho de administração, ou as de alguns deles, podem ser cons-
tituídas por uma parte fixa e por uma parte variável, traduzida esta
numa participação que não exceda 5 % dos lucros do exercício.

3 — Os administradores poderão ser dispensados de prestar cau-
ção.

ARTIGO 11.º

1 — A sociedade pode constituir mandatários, os quais terão os
poderes que o administrador único ou conselho de administração de-
liberar atribuir-lhes.

2 — Nos poderes do mandatário compreendem-se sempre os de
executar as deliberações da administração da sociedade, podendo pra-
ticar todos os actos necessários a tal execução.

ARTIGO 12.º

1 — A sociedade obriga-se mediante:
a) Pela assinatura do administrador único ou do presidente do con-

selho de administração;
b) Pela assinatura de dois administradores;
c) Pela assinatura de um único vogal do conselho de administra-

ção, em actos e contratos relativamente aos quais tenha sido expres-
samente deliberado em acta do conselho de administração;

d) Pela assinatura de um ou mais mandatários, nas condições e li-
mites estabelecidos no mandato.

2 — Adicionalmente, nos actos que não envolvam contracção de
obrigações pela sociedade, pode esta ser representada por qualquer dos
seus administradores, assinando isoladamente.

ARTIGO 13.º

1 — Têm direito a participar nas reuniões da assembleia geral os
accionistas com direito a voto.

2 — Os accionistas que não possuam o número de acções necessá-
rio para terem direito a voto poderão agrupar-se de modo a obterem
aquele número, devendo, neste caso, designar por acordo um só de
entre eles para os representar na assembleia geral.

3 — A participação dos accionistas que sejam pessoas colectivas
depende da designação, por escrito e com a antecedência mínima de
três dias úteis, de uma pessoa singular que os represente.

4 — Os accionistas que sejam pessoas singulares apenas podem
fazer-se representar por um membro da administração, pelo seu côn-
juge, pelos parentes em linha recta ou por outros accionistas, apli-
cando-se os requisitos de forma e prazo de designação previstos no
número anterior.

5 — Sem prejuízo do disposto no n.º 1 deste artigo, poderão ain-
da assistir às reuniões da assembleia geral o representante comum
dos obrigacionistas e as pessoas cuja presença seja autorizada pelo
presidente da mesa, sob proposta do conselho de administração,
técnicos da sociedade, para esclarecimento de questões específicas
sujeitas a apreciação da assembleia.

ARTIGO 14.º

1 — Tem direito de voto o accionista comprovadamente titular
de, pelo menos, 1000 euros de capital social, cabendo um voto a cada
1000 acções.

2 — A prova da qualidade de accionista far-se-á:
a) Tratando-se de acções escriturais, mediante carta subscrita e

emitida por intermediário financeiro autorizado e recebida na socie-
dade ao menos três dias úteis antes da data designada para as reuni-
ões da assembleia geral, certificando a inscrição ou registo de ac-
ções em nome do accionista, em conta de valores mobiliários
escriturais aberta junto desse intermediário financeiro, pelo menos,
desde o 10.º dia útil anterior à data designada para a reunião da as-
sembleia geral;

b) Tratando-se de acções tituladas, através do seu depósito nos
cofres da sociedade ou mediante carta subscrita e emitida por insti-
tuição de crédito e recebida na sociedade ao menos três dias úteis
antes da data designada para a reunião da assembleia geral, certifi-
cando que as acções estão depositadas no seu cofre em nome do
accionista.

3 — As acções deverão manter-se registadas ou depositadas, em
nome do accionista, até ao encerramento da reunião da assembleia
geral.

ARTIGO 15.º

1 — A mesa da assembleia geral será composta por um presidente
e um secretário, eleitos pela assembleia geral de entre os accionistas
ou outras pessoas.

2 — Cabe à mesa da assembleia geral dirigir as respectivas reuniões
e elaborar as respectivas actas.

3 — Ao presidente incumbe convocar, com observância das for-
malidades legais, as reuniões da assembleia geral.

4 — Na ausência ou impedimento do presidente, as suas funções
serão exercidas pelo secretário.

ARTIGO 16.º

1 — Para além das reuniões decorrentes da lei, a assembleia geral
reúne sempre que tal seja solicitado ao presidente da mesa por algum
dos órgãos sociais ou por accionistas, nos termos legalmente estabe-
lecidos.

2 — 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 segunda data de reu-
nião, com intervalo superior a 15 dias, no caso de a assembleia não
poder funcionar na primeira data marcada por falta de quórum, apli-
cando-se à assembleia que reúna na segunda data as regras relativas à
assembleia de segunda convocatória.

3 — Não podendo a assembleia geral, por falta de quórum, funci-
onar em primeira convocação e não havendo sido designada na con-
vocatória uma segunda data de reunião, será convocada, nos termos
legais, nova reunião, que poderá funcionar e validamente deliberar seja
qual for o número de accionistas presentes ou representados e o quan-
titativo do capital a que as respectivas participações correspondam.

ARTIGO 17.º

A administração da sociedade é exercida pelo administrador único
ou por um conselho de administração composto por um número ímpar
de membros, no mínimo de três e máximo de cinco, accionistas ou
não, eleitos pela assembleia geral.

ARTIGO 18.º

1 — O conselho de administração reunirá obrigatoriamente uma
vez em cada seis meses e sempre que for convocado pelo seu presi-
dente ou dois administradores.

2 — As reuniões terão lugar na sede, se outro lugar não for esco-
lhido por conveniência do conselho.

3 — O conselho só pode validamente deliberar desde que esteja
presente a maioria dos seus membros.
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4 — As deliberações do conselho de administração são tomadas
por maioria simples dos membros presentes. Em caso de empate
nas votações, o presidente ou quem o substituir, terá voto de quali-
dade.

5 — Os administradores podem fazer-se representar nas reuniões
por outro administrador, mediante carta dirigida ao presidente.

ARTIGO 19.º

1 — Para além das atribuições gerais derivadas da lei e destes esta-
tutos, compete ao administrador único ou ao conselho de administra-
ção:

a) Orientar e gerir a sociedade, praticando todos os actos e opera-
ções inseríveis no seu objecto social;

b) Adquirir, onerar, locar, arrendar e alienar quaisquer bens sociais
e direitos, móveis e imóveis, incluindo veículos automóveis, sempre
que entenda conveniente para a sociedade;

c) Contratar os empregados da sociedade, fixar os seus vencimen-
tos, regalias sociais ou outras prestações pecuniárias e exercer o cor-
respondente poder directivo e disciplinar;

d) Constituir mandatários ou procuradores, com ou sem a faculda-
de de substabelecimento;

e) Executar e fazer cumprir os preceitos legais e estatutários e as
deliberações da assembleia geral;

f) Delegar nos seus membros, nos termos do artigo seguinte;
g) Negociar e contrair financiamentos;
h) Representar a sociedade em juízo ou fora dele, activa ou passi-

vamente, podendo apresentar participações criminais e desistir delas,
contrair obrigações, propor e seguir pleitos, desistir ou transigir em
processos, comprometer-se em sede de arbitragem, assinar termos de
responsabilidade e, em geral, resolver acerca de todos os assuntos que
não caibam na competência de outros órgãos.

2 — O conselho estabelecerá as regras do seu funcionamento, in-
cluindo a forma de suprir os impedimentos do seu presidente.

ARTIGO 20.º

O conselho de administração pode delegar num ou mais dos seus
membros ou numa comissão executiva, formada por um número ím-
par de membros, a gestão corrente da sociedade.

ARTIGO 21.º

1 — A fiscalização de todos os negócios da sociedade será exercida
por um fiscal único, que será um revisor oficial de contas ou uma
sociedade de revisores oficiais de contas, designado pela assembleia
geral por um período de três anos e reelegível.

2 — A assembleia geral designa ainda um revisor oficial de contas
ou uma sociedade de revisores oficiais de contas suplente.

3 — Cabem ao revisor oficial de contas ou uma sociedade de revi-
sores oficiais de contas os poderes que a lei atribui ao conselho fiscal.

ARTIGO 22.º

O ano social coincide com o ano civil.

ARTIGO 23.º

1 — Os lucros líquidos apurados no balanço anual terão a aplica-
ção que a assembleia geral determinar, deduzidas das verbas que por
lei tenham de destinar-se à constituição ou reforço de fundos de
reserva.

2 — Sob proposta do administrador único ou do conselho de admi-
nistração, a assembleia geral ponderará em cada ano social a conve-
niência e a oportunidade de serem constituídas, reforçadas ou diminu-
ídas reservas destinadas à estabilização de dividendos.

3 — A assembleia geral delibera livremente, por maioria simples,
em matéria de aplicação dos lucros do exercício, sem sujeição a qual-
quer distribuição obrigatória.

4 — Podem ser efectuados adiantamentos sobre os lucros no de-
curso de um exercício, nos termos e com os limites previstos na lei.

ARTIGO 24.º

Para todos os litígios que oponham a sociedade aos accionistas,
seus herdeiros ou representantes, emergentes ou não destes estatutos,
fica estipulado o foro da comarca da sede, com expressa renúncia a
qualquer outro.

ARTIGO 25.º

Os preceitos dispositivos da lei podem ser derrogados por delibera-
ções sociais.

Disposições transitórias

ARTIGO 26.º

1 — Ficam desde já nomeados para o triénio de 2003-2005, os
seguintes membros para os órgãos sociais da sociedade.

Conselho de administração: presidente, Isabel Maria de Carvalho
Cardoso, divorciada, residente na Rua do Conde de Monsaraz, 14, 2.º,
direito, em Lisboa; vogal, Isabel Alexandra Henriques Gonçalves Fer-
reira, casada, residente na Avenida da Rainha D. Leonor, 21, 4.º, fren-
te, em Lisboa; vogal, Luís Miguel Reis de Almeida, casado, residente
na Urbanização Quinta de São José, lote 3, 2.º, direito, Sacavém,
Loures.

Mesa da assembleia geral: presidente, Leonel Gomes Mateus, casa-
do, residente na Rua do Movimento das Forças Armadas, lote 77,
Lazarim, Almada; secretária, Cristina Maria Soares Agostinho, sol-
teira, maior, natural da freguesia de Infias, concelho de Fornos de
Algodres, residente na Rua de Eça de Queiroz, 6, 1.º, esquerdo, em
Carnaxide.

Fiscal único: efectivo, J. Monteiro & Associados, Sociedade de
Revisores Oficiais de Contas, L.da, contribuinte fiscal n.º 505013509,
inscrita na Ordem dos Revisores Oficiais de Contas sob o n.º 169,
com sede na Rua do Padre Américo, 18-F, escritório 6, em Lisboa,
representada por José Manuel Carlos Monteiro, inscrito na Ordem
dos Revisores Oficiais de Contas sob o n.º 592, casado, residente na
Rua de Abranches Ferrão, 4, 3.º, B, em Lisboa; suplente, Salvador
Figueiredo Vás e Lima, revisor oficial de contas n.º 543, casado, na-
tural da Índia, residente na Rua da Cidade de Cabinda, 32, 4.º, esquer-
do, em Lisboa, contribuinte fiscal n.º 146703243.

2 — Os administradores da sociedade ficam expressamente dispen-
sados, nos termos do n.º 3 do artigo 396.º do Código das Sociedades
Comerciais, de prestar caução por eventuais responsabilidades associa-
das ao exercício do seu cargo.

3 — Para fazer face às despesas de instalação dos serviços e de
início de actividade, nomeadamente, respeitantes a salários, rendas,
fornecimentos, equipamentos ou serviços são, desde já, conferidos à
administração da sociedade, os necessários poderes para praticar, ou-
torgar e assinar todos os actos e documentos necessários ao levanta-
mento junto do BPN — Banco Português de Negócios, S. A., da im-
portância ali depositada, em conta aberta em nome da sociedade, a
título de realização do capital social.

4 — A administração da sociedade atrás designada fica, desde já,
autorizada a celebrar, anteriormente ao respectivo registo de consti-
tuição, quaisquer negócios jurídicos em nome desta sociedade com-
preendidos no âmbito do objecto social.

O texto completo e actualizado do contrato encontra-se deposi-
tado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

11 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria Ferreira
de Carvalho. 2005978060

AMBIENTE DOURADO — SOCIEDADE
IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 11 968/030829; identificação de pessoa colectiva n.º 506678172;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 2; números e data
das apresentações: 36 e 37/040317.

Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu aos seguintes actos
de registo:

1.º Cessação dos membros do conselho de administração e do fiscal
único e suplente, por renúncia, em 17 de Fevereiro de 2004.

2.º Designação de administrador único e do fiscal único, em 17 de
Fevereiro de 2004.

Prazo: triénio de 2004-2006.
Administrador único: Salvador Dasilva Fernandez, lugar de Santa

Maria, 31, Darbo, Cangas, Pontevedra, Espanha.
Fiscal único: J. Ferreira Ribeiro & Associado, Sociedade de Reviso-

res Oficiais de Contas, Avenida de Fernão de Magalhães, 1134, 1.º,
Porto; suplente, Joaquim Ferreira Ribeiro, revisor oficial de contas,
Rua de Oliveira Martins, 181, habitação 1.4, Porto.

Está conforme o original.

12 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria Ferreira
de Carvalho. 2010486498
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BEACH HOUSE — INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 11 970/030829; identificação de pessoa colectiva n.º 506281540;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; números e data
das apresentações: 12 e 13/050104.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram efec-
tuados os seguintes actos de registo:

1.º Cessação de funções do gerente Nuno Pedro Teixeira Matos,
por renúncia, em 27 de Abril de 2004.

2.º Nomeação de gerente de Ângela Maria Moura Lírio Pestana
Nobre Rita, por deliberação de 27 de Abril de 2004.

Está conforme o original.

12 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria Ferreira
de Carvalho. 2009314417

AFROTRÁFICO — AGENTE ADUANEIRO,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 11 964/030827; identificação de pessoa colectiva n.º 506666999;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 2; números e data
das apresentações: 18 e 19/040621.

Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu aos seguintes actos
de registo:

1.º Cessação de funções da gerente Maria Joaquina Moutinho Meda,
por ter renunciado em 18 de Maio de 2004.

2.º Nomeação de gerente, por deliberação de 18 de Maio de 2004.
António Monteiro Meda, Rua de Bernardo Marques, 6, Algueirão,

Mem Martins.

O texto completo e actualizado do contrato de sociedade encon-
tra-se depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

11 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria Ferreira
de Carvalho. 2008396339

DEDEVANI — PRODUÇÕES E PROMOÇÃO
DE ESPECTÁCULOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 11 964/030825; identificação de pessoa colectiva n.º 506610659;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 13/030825.

Certifico que Vítor Manuel dos Reis Taborda, solteiro, maior, Rua
de Manuel Teixeira Gomes, lote 68, 5.º, C, Lisboa, e Vítor Manuel
Rodrigues da Silva, divorciado, Rua de Zeca Afonso, 4, 5.º, esquerdo,
Santa Iria da Azóia, Vila Franca de Xira, constituem uma sociedade
comercial por quotas de responsabilidade limitada, que se rege pelo
seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma DEDEVANI — Produções e Promo-
ção de Espectáculos, L.da, que irá ter a sua sede na Rua de Paulo Dias
Novais, lote 34, loja A, em Lisboa, freguesia de Marvila.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sede social poderá
ser deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
bem como criar sucursais, agências, delegações ou outras formas de
representação no território nacional.

2.º

A sociedade tem por objecto produções e promoção de espectá-
culos, bailarinas e modelos.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros e divide-se em duas quotas iguais do valor nominal de 2500 euros,
uma de cada sócio.

4.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
empresas.

5.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for delibe-
rado em assembleia geral, fica a cargo de ambos os sócios, desde já
nomeados gerentes, sendo necessária a assinatura de dois gerentes para
obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos.

6.º

Aos lucros anualmente apurados, depois de deduzida a reserva le-
gal, será dado o destino que vier a ser deliberado em assembleia geral.

7.º

A representação voluntária de um sócio nas deliberações sociais,
pode ser conferido a qualquer pessoa.

O texto completo e actualizado do contrato de sociedade encon-
tra-se depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

11 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria Ferreira
de Carvalho. 2010486447

ALERIS — COMERCIALIZAÇÃO PRODUTOS
ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 11 966/030828; identificação de pessoa colectiva n.º 506587509;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 12/030828.

Certifico que António Pedro de Abreu Barbosa da Fonseca, divor-
ciado, Rua do Alto dos Moinhos, 8, 1.º, D, Lisboa; Horácio Francisco
da Silva Banha, casado com Dulce Maria da Silva Pacheco da Cruz
Banha na comunhão de adquiridos, Praceta de João Anastácio Rosa,
4, 5.º, C, Venda Nova, Amadora; José Fernando Rocha Carlos Pereira
Calado, casado com Carla Susana Fernandes Marques Calado na co-
munhão de adquiridos, Rua de Madalena Claro, lote 66, 3.º, esquerdo,
Setúbal; Celso Fernando Mateus da Silva Castelo, casado com Marisa
Paula Machado Cruz Almeida Silva Castelo na comunhão de adquiri-
dos, Rua de David Mourão Ferreira, 5, lote 5, 1.º, Amadora, e
PREMIVALOR — Estudos, Investimentos e Participações, L.da, Rua
de Abel Manta, 18, 3.º, esquerdo, Oeiras e São Julião da Barra, Oeiras,
constituem uma sociedade comercial por quotas de responsabilidade
limitada, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma ALERIS — Comercialização Produtos
Alimentares, L.da, e tem a sua sede na Rua do Alto dos Moinhos, 8,
1.º, D, em Lisboa, freguesia de São Domingos de Benfica.

§ único. Por simples deliberação da gerência, pode a sede social ser
deslocada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, e
serem criadas ou encerradas sucursais, filiais, agências ou outras for-
mas locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a comercialização, representação,
prestação de serviços, importação e exportação de produtos alimen-
tares e afins.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
15 000 euros e corresponde à soma das quotas dos sócios: uma do
valor nominal de 6450 euros, do sócio António Pedro de Abreu Bar-
bosa da Fonseca; uma do valor nominal de 1350 euros, da sócia
PREMIVALOR — Estudos, Investimentos e Participações, L.da, e três
iguais do valor nominal de 2400 euros cada uma, dos sócios Horácio
Francisco da Silva Banha, Celso Fernando Mateus da Silva Castelo e
José Fernando Rocha Carlos Pereira Calado.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência será remunerada e pertence a dois ou mais sócios,
conforme for deliberado em assembleia geral.

2 — Porém, o sócio António Pedro de Abreu Barbosa da Fonseca,
fica desde já nomeado gerente, e fica-lhe reconhecido, outrossim o
direito especial à gerência, pelo que não poderá ser destituído do seu
cargo sem o seu consentimento, salvo ocorrendo justa causa apurada
judicialmente.
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3 — As remunerações dos gerentes serão fixadas pela gerência e
poderão ser diferenciadas em função das especiais tarefas cometidas a
cada um deles.

4 — Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos
são necessárias e suficientes as assinaturas de dois gerentes, uma das
quais, obrigatoriamente, deverá ser a do gerente António Pedro de
Abreu Barbosa da Fonseca.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas a estranhos carece do consentimento da socie-
dade, reservando-se a esta em primeiro lugar, e aos sócios não ceden-
tes, em segundo, o direito de preferência.

ARTIGO 6.º

Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de capi-
tal até ao montante de 25 000 euros, desde que aprovadas em assem-
bleia geral, e os sócios poderão celebrar com a sociedade contratos de
suprimentos nos termos a fixar em assembleia geral.

ARTIGO 7.º

1 — A sociedade poderá amortizar quotas, nas seguintes condições:
a) Por acordo do sócio;
b) Quando a quota tenha sido penhorada ou arrestada;
c) Em caso de falência, insolvência, interdição ou inabilitação do

sócio;
d) No caso de, em virtude de partilha em consequência de divórcio

ou separação judicial de pessoas e bens, a quota ficar a pertencer a
pessoa diferente do seu titular;

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

f) Por exclusão do sócio;
g) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio con-

sentimento da sociedade.
2 —Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a

contrapartida da amortização será o valor que resultar do último ba-
lanço aprovado.

3 — 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.

4 — Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a
percentagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser
deliberado em assembleia geral.

O texto completo e actualizado do contrato encontra-se deposi-
tado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

11 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria Ferreira
de Carvalho. 2010486463

AQUAMATER — ACTIVIDADES MÉDICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 11 960/030821; identificação de pessoa colectiva n.º 506611779;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/030821.

Certifico que Maria Paula Gonçalves Guimarães Arteaga, divorcia-
da, e Pedro Arteaga Guerra, solteiro, maior, Rua D, Urbanização da
Quinta do Bom Nome, lote 17, 6.º, B, Lisboa, constituem uma socie-
dade comercial por quotas de responsabilidade limitada, que se rege
pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma AQUAMATER — Actividades Médi-
cas, L.da, que irá ter a sua sede na Rua de Alves Redol, 13, 1.º, direito,
em Lisboa, freguesia de São Jorge de Arroios.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sede social poderá
ser deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
bem como criar sucursais, agências, delegações ou outras formas de
representação no território nacional.

2.º

A sociedade tem por objecto actividades médicas em todas as suas
vertentes e especialidades.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros e divide-se em duas quotas: uma do valor nominal de 3000 euros,

da sócia Maria Paula Gonçalves Guimarães Arteaga, e outra do valor
nominal de 2000 euros, do sócio Pedro Arteaga Guerra.

4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for delibe-
rado em assembleia geral, fica a cargo de ambos os sócios, desde já
nomeados gerentes, sendo necessária a assinatura de um gerente para
obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos.

O texto completo e actualizado do contrato de sociedade encon-
tra-se depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

11 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria Ferreira
de Carvalho. 2005949795

BOLSA DO INVESTIDOR — SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 11 958/030820; identificação de pessoa colectiva n.º 505167158;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/030820.

Certifico que Melbino Investments, Ltd., suite 2-B, Mansion House,
143 Main Street, Gibraltar, e SEGURA — Avaliações Imobiliárias,
Informações Comerciais e Industriais, L.da, Rua de Ponta Delgada, 26-
-C, São Jorge de Arroios, Lisboa, constituem uma sociedade comerci-
al por quotas de responsabilidade limitada, que se rege pelo seguinte
contrato:

1.º

1 — A sociedade adopta a firma Bolsa do Investidor — Sociedade
de Mediação Imobiliária, L.da, e tem a sua sede na Rua de Quirino da
Fonseca, 26, rés-do-chão, freguesia de São Jorge de Arroios, conce-
lho de Lisboa.

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

2.º

A sociedade tem por objecto a mediação imobiliária.

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
4500 euros, da sócia SEGURA — Avaliações Imobiliárias, Informa-
ções Comerciais e Industriais, L.da, e outra do valor nominal de 500 eu-
ros, da sócia Melbino Investments, Ltd.

4.º

As sócias poderão deliberar a exigibilidade de prestações suplemen-
tares até ao décuplo do capital social, precedida de deliberação toma-
da em assembleia geral e observados os requisitos legais.

5.º

A cessão de quotas, no todo ou em parte, a favor de estranhos,
depende do consentimento da sociedade, a qual terá direito de prefe-
rência em primeiro lugar e os sócios não cedentes em segundo lugar.

6.º

1 — A gerência da sociedade incumbe a quem, sócio ou não, for
designado em assembleia geral.

2 — Fica desde já nomeado gerente o não sócio Jorge Avelino
Ferreira Martinho, divorciado, residente no Largo do Leão, 3, 2.º,
esquerdo, em Lisboa.

3 — A sociedade obriga-se em todos os seus actos e contratos com
a assinatura de um gerente.

4 — A gerência da sociedade será ou não remunerada, conforme
for deliberado em assembleia geral.

7.º

A sociedade SEGURA — Avaliações Imobiliárias, Informações
Comerciais e Industriais, L.da, como sócia da presente sociedade Bol-
sa do Investidor — Sociedade de Mediação Imobiliária, L.da, só pode
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dedicar-se exclusivamente à actividade de mediação imobiliária, na
compra e venda de bens imobiliários.

O texto completo e actualizado do contrato de sociedade encon-
tra-se depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

11 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria Ferreira
de Carvalho. 2005948810

BOLSA DO INVESTIDOR — SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 11 958/030820; identificação de pessoa colectiva n.º 505167158;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 20/041122.

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

Nomeação de gerente, por deliberação de 25 de Agosto de 2004.
Carla Maria Fernandes Leal, Largo do Leão, 3, 2.º, esquerdo, Lis-

boa.

Está conforme o original.

11 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria Ferreira
de Carvalho. 2008394832

ERVA DE CHEIRO — ACTIVIDADES DE RESTAURAÇÃO
E LAZER, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 11 935/030806; identificação de pessoa colectiva n.º 506525821;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 16/030806.

Certifico que José Luís Pinto Hermínio, divorciado, Avenida de
Salgado Zenha, 8, 2.º, A, Flamenga, Santo António dos Cavaleiros,
Loures, e Lurdes Mário Filipe Soares, solteira, maior, Rua dos Anjos,
71, 2.º, esquerdo, Lisboa, constituem uma sociedade comercial por
quotas de responsabilidade limitada, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade denomina-se Erva de Cheiro — Actividades de Res-
tauração e Lazer, L.da, e reger-se-á pelo presente contrato e pela le-
gislação aplicável.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem a sua sede em Lisboa, na Rua de Tomás da Fon-
seca, 26-A, loja 1.1, Empreendimento Páteo Central, freguesia de São
Domingos de Benfica, podendo ser transferida dentro do mesmo con-
celho ou para concelho limítrofe, por simples deliberação da gerên-
cia.

§ único. Depende igualmente de simples deliberação daquele órgão
social a criação, transferência e extinção de quaisquer escritórios,
sucursais, filiais, ou qualquer outra forma de representação, sempre
que o entenda conveniente e útil à actividade da sociedade, em qual-
quer ponto do território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto principal a prestação de serviços
de restauração, organização de eventos e programas de animação
sócio-cultural, desportiva e lazer.

ARTIGO 4.º

O capital social, totalmente subscrito e realizado em dinheiro, é de
15 000 euros e corresponde à soma das seguintes quotas: uma no valor
nominal de 9000 euros, pertencente ao sócio José Luís Pinto Hermí-
nio, e uma no valor nominal de 6000 euros, pertencente à sócia Lurdes
Mário Filipe Soares.

ARTIGO 5.º

1 — Os sócios poderão deliberar que lhes sejam exigidas, nos ter-
mos da lei, prestações suplementares.

2 — O montante global das prestações suplementares não poderá
exceder a quantia de 15 000 euros.

ARTIGO 6.º

Por morte dos titulares, as quotas não serão transmitidas aos su-
cessores dos falecidos, devendo nesse caso a sociedade amortizá-las,
adquiri-las ou fazer adquirir por outro sócio, sendo a determinação e
o pagamento da contrapartida devida pelo adquirente definida pelas
correspondentes disposições legais aplicáveis.

ARTIGO 7.º

1 — A cessão, total ou parcial, de quotas é livre entre sócios e
proibida nos restantes casos.

2 — O consentimento da sociedade é exigido em todos os casos,
ficando-lhe reservado o direito de preferência em primeiro lugar.

3 — Se a sociedade prescindir do direito de preferência, ou não o
puder usar por impossibilidade legal, será o mesmo deferido aos res-
tantes sócios, na proporção das quotas que já possuírem, se houver
mais de um interessado.

ARTIGO 8.º

Com a observância das disposições legais aplicáveis, a sociedade
poderá amortizar, parcial ou totalmente, qualquer quota, ou fazê-la
adquirir por outro sócio, nos casos seguintes:

a) Declaração de insolvência do sócio titular;
b) Cessão de quotas sem observância do disposto no artigo 7.º su-

pra;
c) Arresto, arrolamento ou penhora da quota;
d) Venda ou adjudicações judiciais de quota;
e) Morte, inabilitação ou interdição do sócio titular;
f) Uso abusivo dos direitos sociais que prejudique comprovadamen-

te os interesses da sociedade;
g) Quando um sócio violar reiteradamente os seus deveres sociais;
h) Por acordo com o titular.

ARTIGO 9.º

Os sócios poderão deliberar a celebração de contratos de suprimen-
tos.

ARTIGO 10.º

As deliberações dos sócios consideram-se aprovadas se obtiverem
os votos correspondentes à maioria qualificada do capital social.

ARTIGO 11.º

1 — A gerência da sociedade será exercida por dois gerentes, desig-
nados em assembleia geral, e que poderão ou não ser sócios, sendo as
respectivas funções remuneradas ou não, conforme for igualmente
deliberado em assembleia geral.

2 — A sociedade obriga-se com a assinatura de qualquer um dos
gerentes ou de procurador, nos precisos e rigorosos termos decorren-
tes do instrumento de mandato.

ARTIGO 12.º

À gerência compete a prática dos actos que forem necessários ou
convenientes à realização do objecto social, nos termos das disposi-
ções legais aplicáveis e no respeito das deliberações dos sócios.

ARTIGO 13.º

Ficam desde já nomeados gerentes ambos os sócios José Luís Pinto
Hermínio e Lurdes Mário Filipe Soares.

O texto completo e actualizado do contrato de sociedade encon-
tra-se depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

11 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria Ferreira
de Carvalho. 2005984728

DANIEL KNAPP — COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 11 937/030806; identificação de pessoa colectiva n.º 506609707;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 6/030806.

Certifico que Daniel William Watson Knapp, solteiro, maior, Rua
do Maestro António Taborda, 23, 2.º, D, Lisboa, constitui uma so-
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ciedade unipessoal por quotas de responsabilidade limitada, que se rege
pelo seguinte contrato:

CAPÍTULO I

Denominação, sede, objecto e duração

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Daniel Knapp — Compra e Venda de
Imóveis, Unipessoal, L.da, e a sua duração é por tempo indetermi-
nado.

ARTIGO 2.º

1 — A sede da sociedade é em Lisboa, na Avenida de Miguel Bom-
barda, 35, freguesia de Nossa Senhora de Fátima.

2 — A gerência fica expressamente autorizada a deslocar a sede da
sociedade dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

3 — A sociedade poderá estabelecer filiais, sucursais, agências, de-
legações ou outras formas de representação social, no território na-
cional ou no estrangeiro, mediante simples deliberação da gerência.

ARTIGO 3.º

1 — A sociedade tem por objecto a compra de imóveis para re-
venda; venda de imóveis.

2 — A sociedade pode participar noutras sociedades já construídas
ou a construir, bem como associar-se a elas.

ARTIGO 4.º

O sócio único fica expressamente autorizado a celebrar com a so-
ciedade negócios jurídicos que sirvam à prossecução do objecto da
sociedade.

CAPÍTULO II

Capital social e obrigações

ARTIGO 5.º

1 — O capital social é de 5000 euros, integralmente subscrito e
realizado, pelo sócio único Daniel William Watson Knapp.

2 — Poderão ser exigidas ao sócio único prestações suplementares
de capital, mediante decisão do sócio único, onde se especifiquem as
respectivas condições de reembolso e até ao montante global de
5000 euros.

3 — Mediante decisão do sócio único que fixe as respectivas con-
dições, poderá o sócio único fazer suprimentos à caixa social.

ARTIGO 6.º

O sócio único da sociedade pode, a todo o tempo, transformar a
sociedade em sociedade por quotas plural, observados que estejam os
requisitos do Código das Sociedades Comerciais.

CAPÍTULO III

Assembleia geral e administração da sociedade

ARTIGO 7.º

1 — A administração da sociedade e a sua representação, em juízo
ou fora dele, ficam a cargo de um gerente, com dispensa de caução e
sem remuneração.

2 — A sociedade obriga-se pela assinatura de um gerente.
3 — A sociedade poderá constituir mandatários, nos termos da lei.

ARTIGO 8.º

É inteiramente vedado à gerência obrigar a sociedade em actos e
contratos estranhos ao objecto social, designadamente, em letras de
favor, fianças ou avales, incorrendo o responsável na obrigação de
indemnizar a sociedade pelos prejuízos que lhe advenham em conse-
quência de tais actos.

ARTIGO 9.º

1 — O sócio único exerce as competências que estão cometidas às
assembleias gerais nas sociedades por quotas plurais, tendo as suas
decisões natureza igual às deliberações de tais assembleias gerais.

2 — As decisões tomadas pelo sócio único constarão de acta por
este assinada.

CAPÍTULO IV

Dissolução e liquidação

ARTIGO 10.º

A sociedade dissolve-se nos casos legais, fazendo-se a liquidação
pela forma que for decidida pelo sócio único.

CAPÍTULO V

Disposição transitória

ARTIGO 11.º

Fica desde já designado o gerente para o primeiro triénio de 2003-
-2005: Daniel William Watson Knapp, natural da Califórnia, Estados
Unidos da América, solteiro, maior, residente na Rua do Maestro
António Taborda, 23, 2.º, direito, contribuinte fiscal n.º 239747852,
portador do passaporte n.º Z-8040245, emitido em 9 de Agosto de
1999, pela Embaixada dos Estados Unidos da América, em Nairobi,
no Quénia.

O texto completo e actualizado do contrato de sociedade encon-
tra-se depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

11 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria Ferreira
de Carvalho. 2005952931

DANIEL KNAPP — COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 11 937/030806; identificação de pessoa colectiva n.º 506609707;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 39/040804.

Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu ao seguinte acto de
registo:

Alteração parcial do contrato quanto aos artigos 2.º, n.º 1, e 3.º,
n.º 1, que passam a ter actualmente a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

1 — A sociedade tem a sua sede na Avenida da Liberdade, 69, 3.º,
B, freguesia de São José, em Lisboa.

ARTIGO 3.º

1 — A sociedade tem por objecto a compra de imóveis para re-
venda; venda de imóveis; hotelaria e restauração; fabrico, comercia-
lização e fornecimento de produtos alimentares.

O texto completo e actualizado do contrato de sociedade encon-
tra-se depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

11 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria Ferreira
de Carvalho. 2010486382

AVEIROSAC — COMÉRCIO DE VESTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 11 938/030806; identificação de pessoa colectiva n.º 506538877;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 12/040930.

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

Projecto de fusão, mediante a constituição de uma nova sociedade
e transferência global do património das sociedades H. Sacoor —
Comércio Internacional de Têxteis, L.da, Centro Comercial Colombo,
loja 1012-B, Lisboa; REC Centro — Comércio de Vestuário, S. A.,
Rua de Jacinta Marto, 8, 1.º, frente, Lisboa; SAFORUM — Comércio
de Vestuário, L.da, Rua de Jacinta Marto, 8, 1.º, frente, Lisboa, e
AVEIROSAC — Comércio de Vestuário, L.da
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Sociedade a constituir:
Firma: INSAC — Comércio de Vestuário, S. A.
Sede: Lisboa, Rua de Jacinta Marto, 8, 1.º, frente, freguesia de São

Jorge de Arroios.
Objecto: a importação e exportação e comércio de produtos têx-

teis, vestuário, calçado e produtos em pele.
Capital: 65 000 euros.

O texto completo e actualizado do contrato de sociedade encon-
tra-se depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

11 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria Ferreira
de Carvalho. 2008464695

AVEIROSAC — COMÉRCIO DE VESTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 11 938/030806; identificação de pessoa colectiva n.º 506538877;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 2; número e data da apresentação:
2/041116.

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

Aprovado o projecto de fusão em 15 de Novembro de 2004.

Está conforme o original.

11 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria Ferreira
de Carvalho. 2008394700

ACADARTIS — ACADEMIA DE ARTISTAS, REPRESENTA-
ÇÃO E GESTÃO DE CARREIRAS ARTÍSTICAS, UNIPES-
SOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 11 933/030805; identificação de pessoa colectiva n.º 506606406;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 27/030805.

Certifico que La Academia de Artistas, S. L., Calle Molist, 5, Bar-
celona, constitui uma sociedade unipessoal por quotas de responsabi-
lidade limitada, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação ACADARTIS — Academia de
Artistas, Representação e Gestão de Carreiras Artísticas, Unipessoal,
L.da, e tem a sua sede na Avenida de António Augusto de Aguiar, 90,
5.º, freguesia de São Sebastião da Pedreira, concelho e cidade de Lis-
boa.

ARTIGO 2.º

1 — A sede social pode ser deslocada dentro do mesmo concelho
ou para concelho limítrofe, por deliberação da gerência.

2 — A gerência pode também deliberar a criação de sucursais, agên-
cias, delegações ou outras formas locais de representação.

ARTIGO 3.º

O objecto social consiste na promoção, montagem, produção, ges-
tão e agenciamento de eventos musicais, artísticos, culturais, promo-
cionais, publicitários, divulgativos, de entretenimento e outros simi-
lares; exercício de actividades de merchandising, marketing e
publicidade, e patrocínio artístico e cultural; gestão e exploração de
direitos relativos a obras musicais; representação e assessoria de artis-
tas e gestão das respectivas carreiras, incluindo o management, o agen-
ciamento e a intermediação de contratos, a gestão e exploração dos
respectivos direitos; prestação de serviços de formação artística e
profissional.

ARTIGO 4.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, ainda que regu-
ladas por leis especiais ou de objecto social diferente do seu.

ARTIGO 5.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro, e é representado por uma quota de igual valor
nominal, pertencente à sócia única.

ARTIGO 6.º

Mediante decisão da sócia única poderão ser exigidas prestações
suplementares de capital até ao montante global de 50 000 euros.

ARTIGO 7.º

A sócia única fica autorizada a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, desde que os mesmos sirvam à prossecução do objecto so-
cial.

ARTIGO 8.º

1 — A gerência da sociedade, dispensada de caução e com ou sem
remuneração, de acordo com o que for decidido pela sócia única, com-
pete a um ou mais gerentes, sócios ou não.

2 — A sociedade obriga-se pela assinatura de um gerente ou de um
procurador ou procuradores, dentro dos limites conferidos na pro-
curação.

3 — É vedado aos gerentes intervir em nome da sociedade em
negócios alheios à mesma, designadamente, fianças, avales e letras de
favor.

4 — Fica desde já nomeado gerente Juan Ramon Rodriguez
Lombardero, casado, de nacionalidade espanhola, residente na Rua
de San António Maria Claret, 263, 1.º, 2.ª porta, em Barcelona,
Espanha.

O texto completo e actualizado do contrato de sociedade encon-
tra-se depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

11 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria Ferreira
de Carvalho. 2010486374

AFRICAMENTE — ARTIGOS DE DECORAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 11 641/040921; identificação de pessoa colectiva n.º 504969439;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 15/040921.

Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu ao seguinte acto de
registo:

Alteração parcial do contrato quanto ao artigo 1.º, que passa a ter
actualmente a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma AFRICAMENTE — Artigos de Deco-
ração, L.da, e tem a sua sede na Rua de São Bento Menni, 2, 11.º, A,
em Lisboa, freguesia do Lumiar, concelho de Lisboa.

O texto completo e actualizado do contrato de sociedade encon-
tra-se depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

6 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria Ferreira
de Carvalho. 2008429156

BISPOVILA HOTEL — EXPLORAÇÃO HOTELEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 11 642/030228; identificação de pessoa colectiva n.º 506397840;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 11/030228.

Certifico que António Mestre Guerreiro, casado com Maria de
Fátima Fernandes de Sousa Guerreiro na comunhão de adquiridos, Rua
da Manutenção, 25, 1.º, esquerdo, Lisboa, e João Manuel Rodrigues,
casado com Ana Paula Trigo Rodrigues na comunhão de adquiridos,
Rua do Passadiço, 74, 1.º, direito, Lisboa, constituem uma sociedade
comercial por quotas de responsabilidade limitada, que se rege pelo
seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma BISPOVILA HOTEL — Explora-
ção Hoteleira, L.da

2 — Tem a sua sede na Rua da Manutenção, 25, 1.º, esquerdo, fre-
guesia do Beato, concelho de Lisboa.

3 — Por simples deliberação da gerência, a sede social pode ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, e
criar ou encerrar filiais, sucursais, estabelecimentos ou outras formas
de representação, em qualquer ponto do País.
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ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na exploração hoteleira.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
50 000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor
nominal de 25 000 euros cada, pertencentes uma a cada um dos só-
cios.

ARTIGO 4.º

1 — A transmissão de quotas entre sócios, no todo ou em parte,
não carece de consentimento da sociedade.

2 — A transmissão de quotas a terceiros, ascendentes ou descen-
dentes, depende do consentimento da sociedade.

ARTIGO 5.º

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

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

ARTIGO 6.º

1 — A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, sem-
pre que se verifique algum dos pressupostos seguintes:

a) Com o consentimento do respectivo titular;
b) Insolvência do respectivo sócio;
c) Arresto, arrolamento ou penhora da quota;
d) Venda ou adjudicação judicial da quota.
2 — Para efeitos de amortização da quota nos termos das alíneas

anteriores, ser-lhes-á atribuído o valor que resultar do último balanço.

ARTIGO 7.º

1 — Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de
capital até ao limite do quíntuplo do capital social, de acordo com a
deliberação a tomar em assembleia geral por unanimidade dos sócios,
representantes da totalidade do capital.

2 — Os sócios podem fazer à sociedade os suprimentos de que esta
carecer, os quais podem ou não vencer juros.

ARTIGO 8.º

A sociedade pode adquirir e alienar participações em sociedades com
objecto diferente do seu, em sociedades reguladas por leis especiais e
associar-se com outras para formar agrupamentos complementares
de empresas.

ARTIGO 9.º

A representação voluntária de um sócio nas assembleias gerais, pode
ser conferida, para além das pessoas previstas no n.º 5 do artigo 249.º
do Código das Sociedades Comerciais, a outros representantes estra-
nhos à sociedade.

O texto completo e actualizado do contrato de sociedade encon-
tra-se depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

6 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria Ferreira
de Carvalho. 2010547802

DIGITAL MIX EVENTOS — PRODUÇÃO DE EVENTOS
E ESPECTÁCULOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 11 644/030228; identificação de pessoa colectiva n.º 506399028;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 20/030228.

Certifico que Digital Mix — Produção de Áudio e Vídeo, L.da,
Avenida do Engenheiro Arantes e Oliveira, 11, 1.º, B, Olaias, Alto
do Pina, Lisboa, e Carlos Alberto Veiguinha, casado com Ângela Maria
da Silva Vicente Veiguinha na comunhão de adquiridos, Rua de Luz
Soriano, 18, 2.º, esquerdo, Cruz de Pau, Seixal, constituem uma socie-
dade comercial por quotas de responsabilidade limitada, que se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

Denominação e forma

A sociedade tem a firma Digital Mix Eventos — Produção de
Eventos e Espectáculos, L.da, e constitui-se por tempo indeterminado
sob a forma de sociedade comercial por quotas.

ARTIGO 2.º

Sede e representações locais

1 — A sociedade tem a sua sede na Avenida do Engenheiro Aran-
tes e Oliveira, 11, 1.º, B, Olaias, freguesia de Alto do Pina, concelho
de Lisboa.

2 — Por deliberação da gerência, pode a sede social ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como
serem criadas ou extintas, em território nacional ou no estrangeiro,
agências, filiais ou quaisquer outras formas locais de representação.

ARTIGO 3.º

Objecto social

A sociedade tem por objecto social a organização, promoção e
gestão, com carácter pontual ou continuado, de eventos, espectáculos
e exposições.

ARTIGO 4.º

Âmbito da actividade social

1 — A sociedade pode, acessoriamente, prestar os serviços e efec-
tuar as operações civis, comerciais, industriais e financeiras relacio-
nadas, directa ou indirectamente, no todo ou em parte, com o seu
objecto social ou que sejam susceptíveis de facilitar ou favorecer a
sua realização.

2 — A sociedade pode participar no capital social de outras socie-
dades constituídas ou a constituir, seja qual for o respectivo objecto
social, e mesmo que regidas por leis especiais, bem como associar-se
sob qualquer forma, com quaisquer entidades, singulares ou colectivas,
privadas ou públicas, nacionais ou estrangeiras, nomeadamente para
formar agrupamentos complementares de empresas, consórcios e as-
sociações em participação ou outro tipo de actividade económica.

ARTIGO 5.º

Capital social

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 5000 euros e encontra-se representado por duas quotas: uma do
valor nominal de 3750 euros, pertencente à sócia Digital Mix —
Produção de Áudio e Vídeo, L.da, e outra do valor nominal de 1250 eu-
ros, pertencente ao sócio Carlos Alberto Veiguinha.

ARTIGO 6.º

Prestações suplementares

A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementares de
capital até ao montante do capital social.

ARTIGO 7.º

Cessão de quotas

1 — A eficácia da cessão de quotas para com a sociedade depende-
rá sempre do consentimento desta.

2 — No caso de cessão de quotas assistirá sempre aos sócios não
cedentes o direito de preferência.

ARTIGO 8.º

Amortização de quota

1 — A sociedade poderá deliberar amortizar a quota de qualquer
dos sócios, nos seguintes casos:

a) Por acordo com o sócio titular;
b) Por morte, inabilitação ou interdição do respectivo titular;
c) Se a quota tiver sido penhorada, arrestada ou arrolada, ou de

algum modo envolvida em qualquer processo judicial, que não seja o
de inventário, ou estiver para se proceder à sua arrematação ou ven-
da judicial;

d) Quando, por divórcio, separação de pessoas e ou bens, de qual-
quer sócio, a respectiva quota não lhe fique inteiramente a per-
tencer;

e) Quando qualquer sócio der em penhor a sua quota ou por qual-
quer forma a obrigar sem autorização da sociedade;

f) Quando o sócio se tenha apresentado à falência ou seja declara-
do falido.

2 — A amortização far-se-á pelo valor da quota segundo o último
balanço aprovado, a pagar numa única prestação.
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ARTIGO 9.º

Gerência

1 — A gerência será exercida por Elvis Manuel de Jesus Veiguinha,
casado, residente na Rua do Actor Taborda, 37, 4.º, direito, em Lis-
boa.

2 — Até deliberação em contrário da assembleia geral, o exercício
do cargo de gerente será remunerado.

3 — A sociedade fica validamente obrigada com a assinatura de um
gerente.

ARTIGO 10.º

Dissolução da sociedade

1 — No caso de dissolução da sociedade, todos os sócios serão li-
quidatários, procedendo entre si à partilha e liquidação dos bens so-
ciais, conforme comum acordo.

2 — Na falta de acordo e no caso de partilha em espécie, os bens
individualmente considerados, serão adjudicados ao sócio que por eles
maior lance oferecer.

ARTIGO 11.º

Disposição transitória

A gerência fica desde já autorizada a levantar a totalidade do capi-
tal social depositado, a fim de custear as despesas de constituição,
escritura, registos e publicações da sociedade, aquisição de equipamen-
to e instalação da sede social e a adquirir para esta quaisquer bens
móveis, imóveis ou direitos, mesmo antes do registo definitivo, assu-
mindo a sociedade todos os actos praticados pela gerência, nesse pe-
ríodo, logo que definitivamente matriculada.

O texto completo e actualizado do contrato de sociedade encon-
tra-se depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

6 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria Ferreira
de Carvalho. 2000691803

DIGITAL MIX MÚSICA — PRODUÇÕES MUSICAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 11 643/030228; identificação de pessoa colectiva n.º 506408515;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 19/030228.

Certifico que Digital Mix — Produção de Áudio e Vídeo, L.da,
Avenida do Engenheiro Arantes e Oliveira, 11, 1.º, B, Olaias, Alto
do Pina, Lisboa; Carlos Alberto Veiguinha, casado com Ângela Maria
da Silva Vicente Veiguinha na comunhão de adquiridos, Rua de Luz
Soriano, 18, 2.º, esquerdo, Cruz de Pau, Seixal, e José Manuel Domin-
gues Afonso, casado com Paula Cristina Gouveia de Brito Magalhães
Afonso na comunhão de adquiridos, Rua de Martins da Hora, 14, 6.º,
C, Lisboa, constituem uma sociedade comercial por quotas de respon-
sabilidade limitada, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

Denominação e forma

A sociedade tem a firma Digital Mix Música — Produções Musi-
cais, L.da, e constitui-se por tempo indeterminado sob a forma de
sociedade comercial por quotas.

ARTIGO 2.º

Sede e representações locais

1 — A sociedade tem a sua sede na Avenida do Engenheiro Aran-
tes e Oliveira, 11, 1.º, B, Olaias, freguesia de Alto do Pina, concelho
de Lisboa.

2 — Por deliberação da gerência, pode a sede social ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como
serem criadas ou extintas, em território nacional ou no estrangeiro,
agências, filiais ou quaisquer outras formas locais de representação.

ARTIGO 3.º

Objecto social

A sociedade tem por objecto social a programação, produção, edi-
ção, emissão, comercialização, exibição e promoção de música ou outra
expressão de som em qualquer suporte, composto ou espectáculo de
multimédia.

ARTIGO 4.º

Âmbito da actividade social

1 — A sociedade pode, acessoriamente, prestar os serviços e efec-
tuar as operações civis, comerciais, industriais e financeiras relacio-
nadas, directa ou indirectamente, no todo ou em parte, com o seu
objecto social ou que sejam susceptíveis de facilitar ou favorecer a
sua realização.

2 — A sociedade pode participar no capital social de outras socie-
dades constituídas ou a constituir, seja qual for o respectivo objecto
social, e mesmo que regidas por leis especiais, bem como associar-se
sob qualquer forma, com quaisquer entidades, singulares ou colectivas,
privadas ou públicas, nacionais ou estrangeiras, nomeadamente para
formar agrupamentos complementares de empresas, consórcios e as-
sociações em participação ou outro tipo de actividade económica.

ARTIGO 5.º

Capital social

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 5000 euros e encontra-se representado por três quotas: uma do
valor nominal de 2500 euros, pertencente à sócia Digital Mix —
Produção de Áudio e Vídeo, L.da; outra do valor nominal de 1250 eu-
ros, pertencente ao sócio Carlos Alberto Veiguinha; e uma outra do
valor nominal de 1250 euros, pertencente ao sócio José Manuel
Domingues Afonso.

ARTIGO 6.º

Prestações suplementares

A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementares de
capital até ao montante do capital social.

ARTIGO 7.º

Cessão de quotas

1 — A eficácia da cessão de quotas para com a sociedade depende-
rá sempre do consentimento desta.

2 — No caso de cessão de quotas assistirá sempre as sócios não
cedentes o direito de preferência.

ARTIGO 8.º

Amortização de quota

1 — A sociedade poderá deliberar amortizar a quota de qualquer
dos sócios, nos seguintes casos:

a) Por acordo com o sócio titular;
b) Por morte, inabilitação ou interdição do respectivo titular;
c) Se a quota tiver sido penhorada, arrestada ou arrolada, ou de

algum modo envolvida em qualquer processo judicial, que não seja o
de inventário, ou estiver para se proceder à sua arrematação ou ven-
da judicial;

d) Quando, por divórcio, separação de pessoas e ou bens, de qual-
quer sócio, a respectiva quota não lhe fique inteiramente a pertencer;

e) Quando qualquer sócio der em penhor a sua quota ou por qual-
quer forma a obrigar sem autorização da sociedade;

f) Quando o sócio se tenha apresentado à falência ou seja declara-
do falido.

2 — A amortização far-se-á pelo valor da quota segundo o último
balanço aprovado, a pagar numa única prestação.

ARTIGO 9.º

Gerência

1 — A gerência será exercida por Elvis Manuel de Jesus Veiguinha,
casado, residente na Rua do Actor Taborda, 37, 4.º, direito, em Lisboa.

2 — Até deliberação em contrário da assembleia geral, o exercício
do cargo de gerente será remunerado.

3 — A sociedade fica validamente obrigada com a assinatura de um
gerente.

ARTIGO 10.º

Dissolução da sociedade

1 — No caso de dissolução da sociedade, todos os sócios serão li-
quidatários, procedendo entre si à partilha e liquidação dos bens so-
ciais, conforme comum acordo.

2 — Na falta de acordo e no caso de partilha em espécie, os bens
individualmente considerados, serão adjudicados ao sócio que por eles
maior lance oferecer.
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ARTIGO 11.º

Disposição transitória

A gerência fica desde já autorizada a levantar a totalidade do capi-
tal social depositado, a fim de custear as despesas de constituição,
escritura, registos e publicações da sociedade, aquisição de equipamen-
to e instalação da sede social e a adquirir para esta quaisquer bens
móveis, imóveis ou direitos, mesmo antes do registo definitivo, assu-
mindo a sociedade todos os actos praticados pela gerência, nesse pe-
ríodo, logo que definitivamente matriculada.

O texto completo e actualizado do contrato de sociedade encon-
tra-se depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

6 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria Ferreira
de Carvalho. 2000691790

BALTIC BUSINESS — IMPORT EXPORT, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 11 636/020227; identificação de pessoa colectiva n.º 506338657;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 17/030227.

Certifico que Luís Miguel Pereira de Almeida, solteiro, maior, e
Renita Käsper, solteira, maior, ambos residentes na Rua de Ribeiro
Sanches, 16, 2.º, esquerdo, Lisboa, constituem uma sociedade comer-
cial por quotas de responsabilidade limitada, que se rege pelo seguinte
contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma BALTIC BUSINESS — Import Export,
L.da

ARTIGO 2.º

1 — A sociedade tem por objecto o comércio, importação e expor-
tação de produtos alimentares, vestuário, calçado e acessórios, casas
pré-fabricadas, materiais de construção, mobiliário e artigos de decora-
ção para espaços habitacionais, comerciais ou empresariais, bem como
todas as actividades conexas ou complementares às mencionadas.

2 — A sociedade pode adquirir ou alienar participações em qual-
quer tipo de sociedades, com objecto idêntico ou diferente do seu, e
em sociedades reguladas por leis especiais, assim como associar-se
com outras pessoas jurídicas para, nomeadamente, constituir novas
sociedades, agrupamentos complementares de empresas, consórcios
e associações em participações.

ARTIGO 3.º

1 — A sociedade tem a sua sede na Rua de Ribeiro Sanches, 16, 2.º,
esquerdo, freguesia dos Prazeres, concelho de Lisboa.

2 — Por simples deliberação da gerência, a sociedade pode deslo-
car a sua sede social para qualquer outro local permitido por lei, bem
como criar, transferir ou encerrar sucursais, agências, delegações, fi-
liais, dependências, escritórios ou outras formas locais de representa-
ção no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 4.º

1 — O capital social, integralmente subscrito e realizado em nu-
merário, é de 5000 euros.

2 — O capital social encontra-se dividido em duas quotas: uma com
o valor nominal de 3000 euros, pertencente ao sócio Luís Miguel
Pereira de Almeida, e outra com o valor nominal de 2000 euros,
pertencente à sócia Renita Käsper.

ARTIGO 5.º

Qualquer dos sócios poderá efectuar suprimentos à sociedade, nos
termos e condições a fixar em assembleia geral.

ARTIGO 6.º

1 — A cessão, total ou parcial, de quotas a terceiros depende sem-
pre do prévio consentimento da sociedade.

2 — O consentimento deverá ser recusado sempre que o cedente
não ofereça preferência na cessão aos sócios que, se interessados, a
poderão exercer na proporção das quotas que então possuírem.

3 — No caso de algum sócio não pretender exercer o seu direito de
preferência, este transfere-se para os restantes sócios na proporção
das respectivas quotas.

4 — O consentimento da sociedade é pedido por escrito, mediante
carta registada com aviso de recepção dirigida aos gerentes da socie-
dade, com indicação do cessionário e de todas as condições da cessão,
nomeadamente, o preço e a forma de pagamento.

5 — A deliberação sobre o pedido de consentimento deverá ser
tomada pela assembleia geral nos 60 dias seguintes à recepção da
comunicação; se assim não acontecer, a eficácia da cessão deixa de
depender do consentimento da sociedade.

6 — A recusa do consentimento pela sociedade deve ser comuni-
cada ao sócio cedente mediante carta registada com aviso de recep-
ção com inclusão de uma proposta de amortização ou de aquisição da
quota que deve oferecer uma contrapartida em dinheiro igual ao valor
resultante do negócio encarado pelo cedente, salvo se a cessão for
gratuita ou a sociedade provar ter havido simulação do valor, caso
em que deve propor o valor contabilístico da quota calculado com
base num balanço especial para o efeito elaborado por uma empresa
de auditores de reconhecida competência, que incluirá o valor corres-
pondente aos lucros que o sócio cedente tiver direito nesse momento.

7 — Se o sócio cedente não aceitar a proposta no prazo de 30 dias
fica a mesma sem efeito, mantendo-se a recusa do consentimento;
no caso de a proposta ser aceite pelo sócio cedente, a contrapartida
em dinheiro será, mediante constituição de garantia adequada, dividi-
da em dois pagamentos parciais e iguais, diferidos no tempo e efec-
tuados a 6 e 12 meses, respectivamente, após fixação definitiva da
contrapartida, a que acrescerão juros à taxa legal em vigor.

8 — Se a sociedade deliberar a aquisição da quota, o direito a adqui-
ri-la é atribuído aos sócios que declararem pretendê-la no momento
dessa deliberação, proporcionalmente às quotas que então possuírem;
se os sócios não exercerem esse direito pertencerá o mesmo à socie-
dade.

ARTIGO 7.º

1 — Em caso de morte de algum dos sócios, a respectiva quota
não se transmite aos seus herdeiros, devendo nesse caso a sociedade
amortizar a quota, adquiri-la ou fazê-la adquirir por sócio ou terceiro.

2 — Se nenhuma destas medidas for efectuada nos 90 dias subse-
quentes ao conhecimento da morte do sócio por algum dos gerentes
e sócios, a quota considera-se transmitida.

ARTIGO 8.º

1 — A sociedade poderá amortizar quotas ou, em alternativa, ad-
quiri-las ou fazê-las adquirir por sócios ou terceiro, nos casos seguin-
tes:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Se a quota tiver sido arrolada, penhorada, apreendida ou por

qualquer forma tenha sido arrematada, adjudicada ou vendida em con-
sequência de processo judicial;

c) Quando o sócio prejudicar dolosamente os interesses da socie-
dade ou por qualquer forma faltar ao cumprimento das obrigações
previstas na lei ou neste contrato;

d) Se a quota for dada em garantia ou caução de alguma obrigação
sem prévio consentimento da sociedade;

e) Se a quota for de algum modo cedida com violação do disposto
no artigo 7.º deste contrato;

f) Se o titular da quota for julgado falido ou insolvente ou se, sendo
uma pessoa colectiva, se dissolver;

g) Se o titular da quota, pessoa singular, falecer.
2 — A deliberação de amortização ou aquisição deve ser tomada

no prazo de 90 dias a contar do conhecimento por algum dos geren-
tes do facto que permita a amortização ou aquisição.

3 — Deliberada uma amortização ou aquisição com base nos res-
pectivos pressupostos legais e contratuais, serão aplicáveis os termos
constantes dos n.os 6, 7 e 8 do artigo 7.º destes estatutos, com as
necessárias adaptações.

ARTIGO 9.º

A assembleia geral será convocada por carta registada com aviso
de recepção dirigida a cada um dos sócios com a antecedência mínima
de 15 dias.

ARTIGO 10.º

Os sócios poderão fazer-se representar em assembleia geral por
qualquer pessoa que indicarem através de carta registada ou fax, diri-
gido ao respectivo presidente.

ARTIGO 11.º

Do lucro líquido apurado em cada exercício será retirado o mon-
tante destinado à reserva legal, devendo o restante ser distribuído ou
afecto a outras reservas, consoante o que for deliberado pelos sócios
em assembleia geral.
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ARTIGO 12.º

1 — A gerência da sociedade e a sua representação, em juízo ou
fora dele, activa e passivamente, que serão remuneradas ou não, fi-
cam a cargo de um ou mais gerentes, sócios ou não, conforme delibe-
rado em assembleia geral.

2 — A sociedade obrigar-se-á em todos os seus actos e contratos
com a assinatura de um gerente ou dos seus gerentes em conjunto
existindo mais do que um, ou por qualquer mandatário com poderes
suficientes para o efeito.

3 — Os actos e documentos de mero expediente poderão ser pra-
ticados e assinados por qualquer gerente ou mandatário.

ARTIGO 13.º

Além das competências atribuídas por lei, a gerência tem compe-
tência para deliberar a aquisição, oneração, locação ou alienação de
imóveis, semoventes e móveis, incluindo o estabelecimento.

Gerente designada, em 28 de Novembro de 2002: Renita Käsper.

O texto completo e actualizado do contrato de sociedade encon-
tra-se depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

6 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria Ferreira
de Carvalho. 2010547756

BALTIC BUSINESS — IMPORT EXPORT, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 11 636/020227; identificação de pessoa colectiva n.º 506338657;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrições n.os 2 e 3; números e
data das apresentações: 20, 21 e 22/050111.

Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu aos seguintes actos
de registo:

1.º Cessação das funções da gerente Renita Käsper, por renúncia,
em 31 de Julho de 2003.

2.º Designação de gerente, em 31 de Julho de 2003: Manuel José
Teixeira Simões Antunes Marinheiro, Campo Mártires da Pátria, 27,
3.º, Lisboa.

3.º Reforço do capital com mais a quantia de 5000 euros, realizado
em dinheiro, e subscrito por Manuel José Teixeira Simões Antunes
Marinheiro, casado com Helena Costa Moreira do Canto Lucas An-
tunes Marinheiro na comunhão de adquiridos, agora admitido como
sócio, donde resulta o montante de 10 000 euros; e alteração do con-
trato quanto ao n.º 1 do artigo 3.º e artigo 4.º, que passam a ter actu-
almente a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

1 — A sociedade tem a sua sede em Lisboa, na Avenida de João
Crisóstomo, 81, 2.º, freguesia de São Sebastião da Pedreira.

ARTIGO 4.º

O capital social, inteiramente realizado em dinheiro e nos demais
valores constantes do activo social, é de 10 000 euros e corresponde
à soma de três quotas: uma do valor nominal de 5000 euros, na titu-
laridade do sócio Manuel José Teixeira Simões Antunes Marinheiro;
outra do valor nominal de 3000 euros, na titularidade do sócio Luís
Miguel Pereira de Almeida, e outra do valor nominal de 2000 euros,
na titularidade da sócia Renita Käsper.

O texto completo e actualizado do contrato de sociedade encon-
tra-se depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

6 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria Ferreira
de Carvalho. 2010547764

APPLETON & DE MELO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 11 639/030307; identificação de pessoa colectiva
n.º 504190083; inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 19/
030307.

Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu ao seguinte acto de
registo:

Alteração parcial do contrato, passando a reger-se pelos seguintes
estatutos:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade continua a sua existência com a denominação
Appleton & De Melo, L.da, e tem a sua sede em Lisboa, na Rua de
Virgílio Correia, 13, 5.º, esquerdo, na freguesia de São Domingos de
Benfica.

2 — A sociedade poderá deslocar a sua sede dentro do mesmo con-
celho ou para concelho limítrofe, bem como criar quaisquer formas
de representação no País ou no estrangeiro, por mera deliberação da
gerência.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a promoção imobiliária e construção
civil.

ARTIGO 3.º

A sociedade pode tomar participações no capital social de outras
sociedades constituídas ou a constituir, ainda que com objecto dife-
rente do seu, bem como associar-se em consórcios, agrupamentos
complementares de empresas e outras formas de associação empresa-
rial, personalizada ou não.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 12 470 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais de 6235 eu-
ros cada, pertencentes uma ao sócio Francisco Alexandre de Melo e
outra à sócia Rita Maria Correia de Araújo Maggiorani Appleton.

ARTIGO 5.º

Poderá qualquer sócio fazer à sociedade os suprimentos de que esta
careça, nos termos e condições a estabelecer em assembleia geral e
nos respectivos contratos de suprimento.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas entre sócios é livre, ficando dependente do
consentimento da sociedade a cessão, total ou parcial, a favor de
terceiros.

ARTIGO 7.º

1 — A sociedade poderá amortizar as quotas dos sócios, nos se-
guintes casos:

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

outra forma de apreensão judicial;
c) Quando o proprietário dessa quota tenha violado as disposi-

ções do presente contrato de sociedade, designadamente as do seu
artigo 6.º

2 — O preço da amortização será o que resultar de balanço espe-
cial levantado pela sociedade para o efeito, com ressalva do que dis-
põe o n.º 2 do artigo 235.º do Código das Sociedades Comerciais.

ARTIGO 8.º

1 — A gerência e a administração da sociedade ficam a cargo de
gerentes eleitos em assembleia geral de entre sócios ou não sócios,
com dispensa de caução e com ou sem remuneração, conforme vier a
ser decidido pela assembleia geral.

2 — Salvo autorização escrita de todos os sócios, é expressamente
vedada aos gerentes a possibilidade de obrigarem a sociedade em quais-
quer actos ou contratos estranhos aos negócios sociais, tais como
abonações, fianças, letras de favor ou outros semelhantes.

ARTIGO 9.º

A sociedade obriga-se validamente:
a) Pela assinatura de um gerente;
b) Pela assinatura de um ou mais mandatários, no âmbito específi-

co dos poderes que lhes tenham sido conferidos.

ARTIGO 10.º

1 — As assembleias gerais serão convocadas por qualquer dos ge-
rentes, por carta registada dirigida aos sócios com, pelo menos, 15 dias
de antecedência.

2 — O disposto no presente artigo não prejudica a faculdade con-
cedida por lei, de ser dispensada a convocação quando estejam pre-
sentes todos os sócios que queiram deliberar.
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3 — O sócio impedido de comparecer na assembleia geral poderá
fazer-se representar por qualquer pessoa maior e capaz, mediante sim-
ples carta por ele assinada e dirigida ao presidente da mesa.

ARTIGO 11.º

A sociedade dissolve-se por deliberação dos sócios ou nos casos
especiais previstos na lei.

ARTIGO 12.º

Pode a sociedade, por deliberação dos sócios, derrogar quaisquer
normas supletivas do Código das Sociedades Comerciais.

O texto completo e actualizado do contrato de sociedade encon-
tra-se depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

6 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria Ferreira
de Carvalho. 2001016158

ENGOMEXPERT — ENGOMADORIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 11 959/030821; identificação de pessoa colectiva n.º 506612600;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/030821.

Certifico que Ricardo José da Conceição Silva, solteiro, maior,
Largo de Calouste Gulbenkian, lote 3, rés-do-chão, direito, Lisboa;
Teresa Elisa da Silva Azevedo, solteira, maior, Largo de Calouste
Gulbenkian, lote 3, rés-do-chão, direito, Lisboa, e Helena Cristina
Rodrigues, solteira, maior, Largo do Conde Ottolini, 14, cave esquer-
da, Lisboa, constituem uma sociedade comercial por quotas de res-
ponsabilidade limitada, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma ENGOMEXPERT — Engomadoria,
L.da

2 — A sociedade tem a sua sede no Largo de Calouste Gulbenkian,
lote 3, rés-do-chão, direito, em Lisboa, freguesia de São Domingos de
Benfica.

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

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5001 euros, encontra-se integralmente subs-
crito e realizado em dinheiro, e corresponde à soma de três quotas
iguais do valor nominal de 1667 euros cada uma e uma de cada sócio.

ARTIGO 4.º

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

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

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.

O texto completo e actualizado do contrato encontra-se deposi-
tado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

11 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria Ferreira
de Carvalho. 2010486404

ENSINAR A CRESCER, CENTRO DE EXPLICAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 11 957/030820; identificação de pessoa colectiva n.º 506603342;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/030820.

Certifico que Sónia Marisa Marques dos Santos, solteira, maior,
Rua de Alice Oeiras, 17, 2.º, esquerdo, Belas, Sintra, e Vanessa Maria
Marranita Simões Gonçalves, solteira, maior, Rua do Maestro Belo
Marques, 2, 4.º, esquerdo, Sobral de Monte Agraço, constituem uma
sociedade comercial por quotas de responsabilidade limitada, que se
rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Ensinar a Crescer, Centro de
Explicações, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua do Alto dos Moinhos, 4-A,
freguesia de São Domingos de Benfica, concelho de Lisboa.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em centro de explicações e orien-
tação escolar e profissional.

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
sócios, a nomear em assembleia geral, a qual poderá não ser remune-
rada, conforme aí for deliberado.

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

3 — Ficam desde já nomeadas gerentes as sócias.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

O texto completo e actualizado do contrato encontra-se deposi-
tado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

11 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria Ferreira
de Carvalho. 2010486390

BOLBODESIGN, DESIGN DE COMUNICAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 11 658/030620; identificação de pessoa colectiva n.º 506603164;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/030620.

Certifico que Sofia Ferreira Saraiva dos Santos Marques, solteira,
maior, Rua de Macau, 13, 2.º, Lisboa; Pedro Lima Cortez e Almeida,
solteiro, maior, Rua de Macau, 13, 2.º, Lisboa; Rita Alexandra Ber-
nardes Beato Correia, solteira, maior, Alameda do Alto da Barra, blo-
co C, 20, 5.º, frente, Oeiras, e Maria da Graça Borges Mendonça,
divorciada, Rua de Rio, 20, Caxias, Oeiras, constituem uma sociedade
comercial por quotas de responsabilidade limitada, que se rege pelo
seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma BOLBODESIGN, Design de Co-
municação, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede em Lisboa, na Rua Nova do Alma-
da, 81, 3.º, sala 1, freguesia de Mártires, concelho de Lisboa.

3 — Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, po-
dendo ainda criar e encerrar sucursais, filiais, agências ou outras
formas locais de representação, no território nacional ou no es-
trangeiro.
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ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços de comu-
nicação, publicidade, design e marketing, e design de comunicação.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro, e corresponde à soma de quatro quotas iguais
do valor nominal de 1250 euros cada, tituladas uma por cada sócio.

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

ARTIGO 4.º

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

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

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

4 — Ficam, desde já, nomeados gerentes os sócios Pedro Lima
Cortez e Almeida e Rita Alexandra Bernardes Beato Correia.

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.

O texto completo e actualizado do contrato encontra-se deposi-
tado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

9 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria Ferreira
de Carvalho. 2010547861

DO FUNDO DO CORAÇÃO — CUIDADOS MÉDICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 11 660/030310; identificação de pessoa colectiva n.º 506511065;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/030310.

Certifico que João Augusto de Oliveira Abreu, divorciado, Avenida
do Engenheiro Arantes e Oliveira, 27, 10.º, B, Lisboa, e João Pedro
Ventura de Abreu, solteiro, maior, Rua de Joaquim Quirino, 6, 11.º,
D, Paço de Arcos, constituem uma sociedade comercial por quotas de
responsabilidade limitada, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Do Fundo do Coração — Cuida-
dos Médicos, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Avenida do Engenheiro Aran-
tes e Oliveira, 27, 10.º, B, em Lisboa, freguesia do Alto do Pina.

3 — Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, poden-
do 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
e de exames complementares de diagnóstico.

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 4750 euros, titulada pelo sócio João Augusto de
Oliveira Abreu, e outra do valor nominal de 250 euros, titulada pelo
sócio João Pedro Ventura de Abreu.

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

ARTIGO 4.º

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

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

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

4 — Fica desde já nomeado gerente o sócio João Augusto de Oli-
veira Abreu.

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.
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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.

O texto completo e actualizado do contrato encontra-se deposi-
tado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

9 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria Ferreira
de Carvalho. 2010547896

DYNAMIC CABLE — SERVIÇOS DE MULTIMÉDIA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 11 654/030306; identificação de pessoa colectiva n.º 506445542;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; números e data
das apresentações: 3 e 4/040922.

Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu aos seguintes actos
de registo:

1.º Cessação de funções da gerente Maria de Lurdes Fanha Gonçal-
ves Narciso, por renúncia, em 21 de Setembro de 2004.

2.º Alteração em sociedade por quotas unipessoal, passando a re-
ger-se pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma DYNAMIC CABLE — Serviços
de Multimédia, Unipessoal, L.da

ARTIGO 2.º

1 — A sociedade tem a sua sede em Lisboa, na Rua da Esperança,
105, 3.º, freguesia de Santos-o-Velho.

2 — Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, poden-
do a mesma criar e encerrar sucursais, filiais, agências ou outras for-
mas locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto a prestação de serviços multimédia;
comércio e distribuição de material e equipamento de telecomunica-
ções.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro e
nos demais valores constantes do activo social, é de 5000 euros, re-
presentado por uma quota de igual valor nominal, pertencente ao sócio
único.

ARTIGO 5.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 6.º

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

ARTIGO 7.º

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.

O texto completo e actualizado do contrato encontra-se deposi-
tado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

9 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria Ferreira
de Carvalho. 2010547845

ANTÓNIO CADILHA — OFTALMOLOGIA MÉDICA
E CIRÚRGICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 11 646/030611; identificação de pessoa colectiva n.º 506549283;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/030611.

Certifico que António da Conceição da Silva Cadilha, casado com
Maria Susana de Freitas Gonçalves da Costa Cadilha na comunhão de
adquiridos; Maria Inês Costa Cadilha, solteira, menor, e Maria Leo-
nor Costa Cadilha, solteira, menor, todos residentes na Rua de João
Freitas Branco, 15, 6.º, B, Lisboa, constituem uma sociedade comer-
cial por quotas de responsabilidade limitada, que se rege pelo seguinte
contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma António Cadilha — Oftalmologia
Médica e Cirúrgica, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede em Lisboa, na Rua de João Freitas
Branco, 15, 6.º, B, freguesia de São Domingos de Benfica, concelho
de Lisboa.

3 — Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, poden-
do a mesma criar e encerrar sucursais, filiais, agências ou outras for-
mas locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na prestação de cuidados médicos;
comércio de produtos ópticos e médicos, com exclusão de medica-
mentos.

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 4800 euros, titulada pelo sócio António da Conceição da
Silva Cadilha, e duas do valor nominal de 100 euros cada, tituladas
uma por cada uma das sócias Maria Inês Costa Cadilha e Maria Leo-
nor Costa Cadilha.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade compete aos gerentes, sócios ou não
sócios, com ou sem remuneração, conforme for deliberado em as-
sembleia geral.

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

3 — Fica desde já nomeado gerente o sócio António da Conceição
da Silva Cadilha.

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.

O texto completo e actualizado do contrato encontra-se deposi-
tado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

6 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria Ferreira
de Carvalho. 2010547810

A BOUTIQUE DOS PARAFUSOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 11 640/030228; identificação de pessoa colectiva n.º 506440710;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/030228.

Certifico que Alierta dos Anjos Diogo, casada com Francisco Fer-
reira na separação de bens, e Solange Cristina Diogo Ferreira, soltei-
ra, maior, ambas residentes na Rua de Teixeira Pinto, 11, Lisboa,
constituem uma sociedade comercial por quotas de responsabilidade
limitada, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma A Boutique dos Parafusos, L.da
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2 — A sociedade tem a sua sede na Rua de Morais Soares, 34-A,
freguesia de São João, concelho de Lisboa.

3 — Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, poden-
do a mesma criar ou encerrar sucursais, filiais, agências ou outras formas
locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na comercialização de ferragens,
ferramentas, materiais de construção civil, materiais e equipamentos
hidráulicos.

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

ARTIGO 4.º

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

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

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

4 — Ficam desde já nomeadas gerentes as sócias.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

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

ARTIGO 8.º

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

O texto completo e actualizado do contrato encontra-se deposi-
tado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

6 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria Ferreira
de Carvalho. 2010547799

2  A 5 — CONTABILIDADE E GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 11 684/030320; identificação de pessoa colectiva n.º 506517772;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/030320.

Certifico que Mário José Albino Correia e mulher, Maria Cristina
Fragata Garrido Carreira, casados na comunhão de adquiridos, Rua da
Quinta do Garrido, 34, Sobreda, Almada, constituem uma sociedade
comercial por quotas de responsabilidade limitada, que se rege pelo
seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma 2 A 5 — Contabilidade e Gestão,
L.da

2 — A sociedade tem a sua sede em Lisboa, na Rua de Filipe da
Mata, 164, 1.º, frente, freguesia de Nossa Senhora de Fátima, conce-
lho de Lisboa.

3 — Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, poden-
do 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 serviços de contabilidade e
gestão.

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 aos gerentes, a nomear em
assembleia geral, com ou sem remuneração, conforme aí for deliberado.

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

3 — 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.

O texto completo e actualizado do contrato encontra-se deposi-
tado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

10 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria Ferreira
de Carvalho. 2010486021

AUTO PARK VALMOR — EXPLORAÇÃO
DE PARQUEAMENTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 11 685/030320; identificação de pessoa colectiva n.º 506462498;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/030320.

Certifico que Rui Manuel Marques Maria Remédio, casado com Petra
Lígia Schumann Remédio na comunhão geral, Rua de Pêro de Alen-
quer, 27, Lisboa, e Luís Augusto Velez Caldas Neto Lopes, divorcia-
do, Rua de Pêro de Alenquer, 30, Lisboa, constituem uma sociedade
comercial por quotas de responsabilidade limitada, que se rege pelo
seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Auto Park Valmor — Exploração
de Parqueamento, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede em Lisboa, na Avenida do Viscon-
de Valmor, 70, freguesia de Nossa Senhora de Fátima, concelho de
Lisboa.

3 — Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, po-
dendo a mesma criar e encerrar sucursais, filiais, agências ou ou-
tras formas locais de representação, no território nacional ou no
estrangeiro.
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ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em exploração de parqueamento,
comércio, importação e representação de veículos automóveis, mo-
tociclos, peças e acessórios, assistência e reparação.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 250 000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro, e corresponde à soma de duas quotas iguais do
valor nominal de 125 000 euros cada, tituladas uma por cada sócio.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade compete aos gerentes, sócios ou não
sócios, com ou sem remuneração, conforme for deliberado em as-
sembleia geral.

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

3 — Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.

ARTIGO 5.º

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

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.

O texto completo e actualizado do contrato encontra-se deposi-
tado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

10 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria Ferreira
de Carvalho. 2010486030

EDUARDO D. CAVACO — ENGENHARIA
E CONSTRUÇÕES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 11 677/030319; identificação de pessoa colectiva n.º 506444376;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/030319.

Certifico que Eduardo Augusto Damas Cavaco, casado com Maria
Helena Riethmuller Kouprianoff na comunhão de adquiridos, Rua de
José Pontes, 5, 3.º, direito, Lisboa, constitui uma sociedade unipes-
soal por quotas de responsabilidade limitada, que se rege pelo seguinte
contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Eduardo D. Cavaco — Engenharia e
Construções, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Rua de José Pon-
tes, 5, 3.º, direito, freguesia de Carnide, concelho de Lisboa.

§ 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 a gestão de obras e projectos de en-
genharia civil, construção civil, manutenção da construção e industrial.

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

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 correspondente a 10 ve-
zes o capital social.

ARTIGO 6.º

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

O texto completo e actualizado do contrato encontra-se deposi-
tado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

10 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria Ferreira
de Carvalho. 2010547985

ELECTROLAMP — COMÉRCIO DE MATERIAL
ELÉCTRICO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 11 678/030319; identificação de pessoa colectiva n.º 506471217;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/030319.

Certifico que Rui Miguel Alexandre Lampreia, solteiro, maior,
Quinta da Piedade, 2.ª fase, lote 98-C, 6.º, C, Póvoa de Santa Iria,
Vila Franca de Xira, constitui uma sociedade unipessoal por quotas de
responsabilidade limitada, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma ELECTROLAMP — Comércio
de Material Eléctrico, Unipessoal, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua do Cabo, 58-A, freguesia
de Santa Isabel, concelho de Lisboa.

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

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio por grosso e a retalho de
material eléctrico; electrodomésticos.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente subscrito e realizado em di-
nheiro, é de 5000 euros, representado por uma quota de igual valor
nominal, pertencente ao sócio único.

2 — Ao sócio poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 10 vezes o capital social.

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 único.

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.

O texto completo e actualizado do contrato encontra-se deposi-
tado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

10 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria Ferreira
de Carvalho. 2010547993
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ATELIER TRAÇOS E RISCOS, BORDADOS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 11 679/030319; identificação de pessoa colectiva n.º 506500691;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/030319.

Certifico que Carlos Manuel Chincho Barrento, casado com Tere-
sa Maria Massano de Amorim de Mesquita Pimentel na comunhão de
adquiridos, Rua de Abel Salazar, 36, 3.º, direito, Lisboa, constitui uma
sociedade unipessoal por quotas de responsabilidade limitada, que se
rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Atelier Traços e Riscos, Borda-
dos, Unipessoal, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede em Lisboa, na Rua de Abel Sala-
zar, 36, 3.º, direito, freguesia do Lumiar, 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 prestação de serviços na área
da estampagem, bordados, pintura, artesanato e confecção têxtil e
comercialização dos mesmos.

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 pelo sócio.

ARTIGO 4.º

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

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

3 — Fica desde já nomeado gerente o sócio.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

O texto completo e actualizado do contrato encontra-se deposi-
tado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

10 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria Ferreira
de Carvalho. 2010548000

AUTO TÁXI ROMEU MOURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 11 669/030311; identificação de pessoa colectiva n.º 505810697;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/030311.

Certifico que Romeu João Mateus Moura, divorciado, e Romeu Rui
Jesus Moura, solteiro, maior, Praça de Olegário Mariano, 1, 1.º, es-
querdo, Lisboa, constituem uma sociedade comercial por quotas de
responsabilidade limitada, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Auto Táxi Romeu Moura, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua do Padre Américo, 4-A,
freguesia de Carnide, concelho de Lisboa.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em transporte público de aluguer
em veículos automóveis ligeiros de passageiros — táxi.

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 de
4000 euros, do sócio Romeu João Mateus Moura, e outra de 1000 eu-
ros, do sócio Romeu Rui Jesus Moura.

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 — 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.

O texto completo e actualizado do contrato encontra-se deposi-
tado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

9 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria Ferreira
de Carvalho. 2010547950

ENGIFOCUS — ENGENHARIA E CONSULTORIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 11 671/030311; identificação de pessoa colectiva n.º 506507882;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/030311.

Certifico que Francisco Manuel de Sousa Constantino, casado com
Sílvia Raquel Soares Ouakinin na separação de bens, Avenida das Forças
Armadas, 133, lote D, 11.º, direito, Lisboa, e Dâmaso da Silva Matos
Constantino, casado com Maria Lígia Teresa Costa de Sousa Con-
stantino na comunhão geral, Rua de Fernando Namora, 48, 3.º, es-
querdo, frente, Lisboa, constituem uma sociedade comercial por quo-
tas de responsabilidade limitada, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

Firma

A sociedade tem a forma de sociedade por quotas e adopta a firma
ENGIFOCUS — Engenharia e Consultoria, L.da

ARTIGO 2.º

Sede

1 — A sociedade tem a sua sede na Avenida das Forças Armadas,
133, lote D, 11.º, direito, freguesia de Nossa Senhora de Fátima, con-
celho de Lisboa.

2 — Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser transfe-
rida para outro local dentro do mesmo concelho ou concelho limí-
trofe, bem como criar, transferir ou encerrar sucursais, agências, de-
legações ou outras formas locais de representação social, em território
nacional ou no estrangeiro, onde e quando entender conveniente.

ARTIGO 3.º

Objecto

A sociedade tem por objecto a prestação de serviços na área da
engenharia, incluindo consultoria.

ARTIGO 4.º

Capital social

O capital social é de 10 000 euros, está integralmente subscrito e
realizado em dinheiro, e corresponde à soma das seguintes quotas: uma
do valor nominal de 9000 euros, titulada pelo sócio Francisco Ma-
nuel de Sousa Constantino, e outra do valor nominal de 1000 euros,
titulada pelo sócio Dâmaso da Silva Matos Constantino.
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ARTIGO 5.º

Amortização das quotas

1 — À sociedade assiste o direito de amortizar quotas sempre que
se verifique algum ou alguns dos seguintes factos:

a) Por acordo do respectivo titular;
b) Quando as quotas sejam objecto de penhora, arresto, arrolamento

ou qualquer outra forma de apreensão ou venda judicial;
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 ou parte dela tiver sido cedida a terceiros sem

o prévio consentimento da sociedade, tomado por maioria, em as-
sembleia geral.

2 — A deliberação de amortizar as quotas da sociedade será toma-
da em reunião da assembleia geral, convocada para o efeito e a rea-
lizar até 90 dias após o conhecimento do facto pela gerência.

3 — A contrapartida da amortização será o acordado, no caso da
alínea a), e o valor nominal das quotas amortizadas nos casos previs-
tos na alínea b), salvo se o valor das quotas resultante do último ba-
lanço for inferior, pois neste caso será este o valor da contrapartida
a pagar pela amortização.

4 — O pagamento dos valores previstos no número anterior será
efectuado mediante depósito do respectivo preço, em seis presta-
ções semestrais, na Caixa Geral de Depósitos à ordem de quem de
direito, sendo-lhe comunicado por carta registada com aviso de re-
cepção.

5 — As prestações em dívida não vencerão juros.
6 — Se por falecimento de um sócio a respectiva quota não for

amortizada no prazo de 90 dias, a contar da data do falecimento, os
herdeiros deverão designar, de entre eles, um representante comum.

ARTIGO 6.º

Prestações suplementares

Os sócios poderão deliberar em assembleia geral que lhe sejam exi-
gidas prestações suplementares até ao montante global do capital social.

ARTIGO 7.º

Cessão de quotas

1 — A cessão de quotas a não sócios, depende do consentimento
da sociedade, ficando os sócios não cedentes com direito de preferên-
cia.

2 — Caso a sociedade recuse o consentimento para a cessão pro-
posta, a respectiva comunicação dirigida ao cedente incluirá uma pro-
posta de amortização ou de aquisição da respectiva quota ou quotas,
aplicando-se o disposto no artigo 231.º do Código das Sociedades
Comerciais.

ARTIGO 8.º

Assembleia geral

1 — As assembleias gerais, quando a lei não exigir outras forma-
lidades ou prazos, serão convocadas por carta registada com aviso
de recepção, dirigidas aos sócios com a antecedência mínima de
15 dias.

2 — Os sócios poderão fazer-se representar nas assembleias gerais,
ainda que tais assembleias se efectuem sem observância de formalida-
des prévias, por qualquer outra pessoa, mediante carta dirigida ao
presidente da mesa da assembleia geral.

ARTIGO 9.º

Deliberações

1 — As deliberações serão tomadas por maioria dos votos presen-
tes ou representados na assembleia geral, excepto quando a lei exija
maioria qualificada.

2 — Serão tomadas por maioria de 75 % as deliberações sobre as
seguintes matérias:

a) Endividamento da sociedade;
b) Definição das políticas estratégicas e de pessoal da sociedade;
c) Alienação e oneração de bens da sociedade.

ARTIGO 10.º

Gerência

1 — A administração da sociedade e a sua representação, em juízo
e fora dele, activa e passivamente, ficam a cargo da gerência, a qual
pode ser composta por um ou mais gerentes, eleitos em assembleia
geral.

2 — Os gerentes poderão ou não ter direito a remuneração, sendo
que esta, a existir, será fixada pela assembleia geral. A remuneração
dos gerentes poderá consistir, total ou parcialmente, na participação
nos lucros da sociedade, conforme o deliberado em assembleia geral.

3 — A sociedade obriga-se pela assinatura de um gerente.
4 — A sociedade pode constituir mandatários para os fins e efeitos

do artigo 252.º, n.º 6, do Código das Sociedades Comerciais.

ARTIGO 11.º

Lucros

1 — Com respeito pelo disposto no artigo 33.º do Código das So-
ciedades Comerciais, os lucros apurados em cada exercício, depois de
deduzida a percentagem legal necessária à constituição ou reintegra-
ção da reserva legal, terão a aplicação que for deliberada em assem-
bleia geral.

2 — No decurso do exercício poderão ser feitos aos sócios adian-
tamentos sobre lucros, desde que respeitados os requisitos legais.

ARTIGO 12.º

Dissolução

Dissolvida a sociedade, mesmo que por deliberação dos sócios, o
activo e o passivo serão adjudicados aos sócios na proporção das suas
quotas.

Disposições finais e transitórias

1 — Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.
2 — A sociedade assumirá todas as despesas inerentes à sua cons-

tituição e registo.
3 — Os gerentes ficam desde já autorizados, nos termos do ar-

tigo 202.º, n.º 4, alínea b), do Código das Sociedades Comerciais, a
efectuar o levantamento do capital social realizado e depositado numa
instituição de crédito, para efeitos de pagamento de despesas de cons-
tituição, registo e início da actividade da sociedade.

4 — Nos termos e para os efeitos das alíneas c) e d) do artigo 19.º
do Código das Sociedades Comerciais, ficam os gerentes autorizados
a celebrar, alterar, aditar ou fazer cessar, antes do registo definitivo
do contrato de sociedade, contratos de trespasse, cessão de explora-
ção, contratos de arrendamento, para habitação, comercial ou ou-
tro fim, contratos de aquisição, venda e permuta de bens imóveis,
de prédios rústicos ou urbanos, incluindo fracções de prédios urba-
nos, contratos de compra e venda de bens móveis, incluindo auto-
móveis e outros móveis sujeitos a registo, contratos de aquisição e
fornecimento de mercadorias, contratos de empreitadas, contra-
tos de prestação de serviços, mandatos, contratos de trabalhos,
contratos de depósito, contratos de agência e de comissão, con-
tratos de transporte, contratos de locação financeira de bens mó-
veis ou imóveis, contratos de aluguer de bens móveis, cessão de
créditos ou de posição contratual, contratos de seguro de qualquer
espécie, contratos de financiamento, comparticipação, apoio ou
incentivo de actos ou actividades, incluindo com o Estado ou enti-
dades públicas ou particulares, e contratos de fornecimento de água,
electricidade, telefone, telefax e internet, que sejam necessários e
inerentes ao funcionamento da sociedade, bem como abrir e movi-
mentar contas bancárias em nome da sociedade, prestar, constituir,
beneficiar e fazer cessar cauções, fianças, avales ou outro tipo de
garantia, incluindo hipoteca e penhor ou outros ónus sobre bens
imóveis ou móveis.

O texto completo e actualizado do contrato encontra-se deposi-
tado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

9 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria Ferreira
de Carvalho. 2010547969

DYNAMIC CABLE — SERVIÇOS DE MULTIMÉDIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 11 654/030306; identificação de pessoa colectiva n.º 506445542;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/030306.
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Certifico que Fernando Miguel Matoso de Almeida, solteiro, mai-
or, Rua da Esperança, 105, 3.º, Lisboa, e Maria de Lurdes Fanha
Gonçalves Narciso, viúva, Rua dos Combatentes do Ultramar, 6, 4.º,
direito, Odivelas, constituem uma sociedade comercial por quotas de
responsabilidade limitada, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma DYNAMIC CABLE — Serviços
de Multimédia, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua da Esperança, 105, 3.º,
freguesia de Santos-o-Velho, concelho de Lisboa.

3 — Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, poden-
do a mesma criar ou encerrar sucursais, filiais, agências ou outras formas
locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em prestação de serviços multimé-
dia; comércio e distribuição de material e equipamento de telecomunica-
ções.

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 5000 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 necessária a intervenção de dois
gerentes.

3 — Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.

ARTIGO 5.º

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

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.

O texto completo e actualizado do contrato encontra-se deposi-
tado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

9 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria Ferreira
de Carvalho. 2010547837

EXCEPTO, APOIO À CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 7498; identificação de pessoa colectiva n.º 504137611; data da
inscrição: 22062004.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas dos anos de 2002 e 2003.

Está conforme o original.

22 de Março de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria da Graça
Mendes Zuzarte. 2008454100

DOIS MIL DOCE — ACTIVIDADES HOTELEIRAS
E SIMILARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 7774; identificação de pessoa colectiva n.º 504246011; data da
inscrição: 02072004.

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. 2009417437

ALDINA & NUNES — CABELEIREIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8533; identificação de pessoa colectiva n.º 504595628; data da
inscrição: 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. 2003901949

ANABELA & RUI BARRADAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8737; identificação de pessoa colectiva n.º 504790676; data da
inscrição: 02072004.

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. 2008540537

ANCORA EDITORA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 7857; identificação de pessoa colectiva n.º 504270796; data da
inscrição: 300604.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2003.

Está conforme o original.

7 de Abril de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria da Graça
Mendes Zuzarte. 2009215710

EIRA E BEIRA — IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8010; identificação de pessoa colectiva n.º 504485458; data da
inscrição: 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. 2005425648

EXPOPEIXE — PRODUTOS ALIMENTARES
E CONGELADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8036; identificação de pessoa colectiva n.º 504572008; data da
inscrição: 270704.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2003.

Está conforme o original.

27 de Abril de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria da Graça
Mendes Zuzarte. 2006381067
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ARCHIVU — GESTÃO DE ARQUIVOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8134; identificação de pessoa colectiva n.º 504303350; data da
inscrição: 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. 2008440915

ARAGEL — PRODUÇÃO E COMÉRCIO
DE GELO DO ARADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8368; identificação de pessoa colectiva n.º 503228290; data da
inscrição: 300604.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2003.

Está conforme o original.

7 de Abril de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria da Graça
Mendes Zuzarte. 2009215320

ANTÓNIO J. R., L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9144; identificação de pessoa colectiva n.º 502715219; data da
inscrição: 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. 2009416805

ESQUILO — EDIÇÕES E MULTIMÉDIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9070; identificação de pessoa colectiva n.º 504954148; data da
inscrição: 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. 2008440184

ENERSOMANI — PRODUÇÃO E GESTÃO
DE ENERGIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 10 604/20011130; identificação de pessoa colectiva n.º 505579170;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/20011130.

Certifico que foi registada a constituição da sociedade supra-referi-
da, cujo contrato é o seguinte:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma ENERSOMANI — Produção e
Gestão de Energia, L.da, e tem a sua sede na Alameda de Roentgen,
2-A, 1.º, D, em Lisboa, freguesia do Lumiar, concelho de Lisboa.

2 — A sede da sociedade poderá ser transferida, dentro do mesmo
concelho ou outros concelhos limítrofes, por simples deliberação da
gerência.

3 — A criação de formas locais de representação, independente-
mente da sua situação geográfica, é feita por deliberação da gerência.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na produção e gestão de energia
eléctrica e térmica e serviços afins de manutenção e reparação de
equipamentos.

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 4500 euros, pertencente à sócia FPT — Energia e Ambi-
ente, S. A., e outra do valor nominal de 500 euros, pertencente ao
sócio Júlio Maria Carneiro da Costa.

ARTIGO 4.º

A sociedade poderá adquirir e alienar quotas próprias, nos termos
da lei.

ARTIGO 5.º

1 — É livre a cessão, total ou parcial, de quotas entre os sócios.
2 — A cessão, total ou parcial, de quotas a estranhos depende sem-

pre do consentimento da sociedade.

ARTIGO 6.º

1 — Para além de outros casos previstos na lei, a sociedade poderá
amortizar a quota de qualquer sócio, nos seguintes casos:

a) Por acordo entre a sociedade e o respectivo titular;
b) Em caso de arresto, arrolamento ou penhora, ou quando, em

qualquer processo, haja de proceder-se à venda ou adjudicação da
quota;

c) Por partilha judicial ou extrajudicial da quota, na parte em que
não for adjudicada ao seu titular;

e) Por cessão de quota verificada com desrespeito do estabelecido
no pacto social.

2 — Salvo no caso previsto no n.º 1, alínea a), ou disposição legal
imperativa em contrário, a amortização será efectuada pelo respecti-
vo valor, em face do balanço a realizar para o efeito.

3 — O preço da amortização será pago pela forma e no prazo
previsto na lei.

ARTIGO 7.º

1 — A sociedade é administrada e representada por dois ou mais
gerentes.

2 — Os gerentes podem ser ou não remunerados, conforme for
deliberado em assembleia geral.

ARTIGO 8.º

1 — A sociedade fica obrigada pela intervenção de dois gerentes
ou por um gerente com poderes delegados doutro gerente, ou ainda
por mandatário da sociedade no âmbito dos poderes do mandato que
lhe for conferido.

2 — Os gerentes não poderão obrigar a sociedade em fianças, abo-
nações, letras de favor ou quaisquer outros actos e documentos estra-
nhos aos negócios sociais.

3 — A renúncia de gerente deve ser comunicada à sociedade, por
carta registada com aviso de recepção, com a antecedência mínima
de 30 dias.

ARTIGO 9.º

1 — As assembleias gerais são convocadas por carta registada,
expedida com a antecedência mínima de 15 dias.

2 — É permitida a representação do sócio na assembleia geral por
qualquer pessoa ou entidade, bastando para o efeito uma carta dirigida
ao respectivo presidente.

ARTIGO 10.º

Os lucros de cada exercício terão a aplicação que for deliberada em
assembleia geral, sem prejuízo do disposto nos artigos 32.º e 33.º do
Código das Sociedades Comerciais.

ARTIGO 11.º

1 — Ficam desde já designados gerentes o sócio Júlio Maria Car-
neiro da Costa e o não sócio Carlos Manuel do Amaral Alegria, já
identificado.

2 — Serão da conta da sociedade as respectivas despesas de cons-
tituição e instalação, ficando desde já a gerência autorizada a efectuar
o levantamento do respectivo capital depositado, nos termos da
alínea b), n.º 4, do artigo 202.º do Código das Sociedades Comerciais.

Está conforme o original.

11 de Abril de 2005. — A Primeira-Ajudante, Isabel Maria Mou-
co Teixeira Leitão Pinto. 1000285591
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EUROLEASING — SOCIEDADE PORTUGUESA
DE LOCAÇÃO FINANCEIRA, S. A.

Rua de Tierno Galvan, torre 3, 17.º, Amoreiras, Lisboa

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 2653/821027; identificação de pessoa colectiva n.º 501323686;
inscrição n.º 29; número e data da apresentação: 2/970512.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

29 — Apresentação n.º 2/970512.
Cessação da existência do conselho fiscal e introdução do regime

do fiscal único e designação do conselho de administração.
Data da deliberação: 31 de Março de 1997.
Artigos alterados: 10.º, 11.º, n.º 7, 12.º, n.º 3, e 20.º, n.º 2, bem

como a denominação da secção III, na referência a conselho fiscal
passar a reportar-se a fiscal único e eliminados os n.os 2 e 3 do 19.º

Fiscal único: Magalhães, Neves & Associados, Sociedade de Revi-
sores Oficiais de Contas; suplente, Freire, Loureiro & Associados,
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas.

Conselho de administração: presidente, José Miguel Gomes da Cos-
ta, solteiro, Rua do Patrocínio, 67, 5.º, C, Lisboa; vogais: João José
Pinto Alho, casado, Avenida da Liberdade, 2, 3.º, F, Queluz; António
José Albino Freire, casado, Rua do Padre Américo, 3, 6.º, esquerdo,
Lisboa; Joaquim Cavaqueiro Mestre, casado, Rua de Campolide, 31,
4.º, D; Custódio Manuel Aldinhas Vale de Gato, casado, Rua de Luís
Pastor de Macedo, lote 13, 5.º, esquerdo, Lisboa.

Prazo: triénio de 1997-1999.

O Conservador, (Assinatura ilegível.)

Mais certifico que os artigos alterados passam a ter a seguinte re-
dacção:

ARTIGO 10.º

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

SECÇÃO I

Assembleia geral

ARTIGO 11.º

7 — Os membros efectivos do conselho de administração e o fis-
cal único deverão estar presentes nas reuniões da assembleia geral e
poderão participar nos seus trabalhos, mas não terão, nessa qualidade,
direito de voto.

ARTIGO 12.º

3 — As reuniões extraordinárias da assembleia geral serão con-
vocadas a pedido do conselho de administração ou do fiscal único e
ainda a pedido de um ou mais accionistas que possuam, pelo menos,
acções correspondentes ao valor mínimo imposto por lei imperati-
va e que o requeiram ao presidente da mesa em carta em que se
indiquem com precisão os assuntos a incluir na ordem do dia e se
justifique a necessidade da assembleia.

SECÇÃO III

Fiscal único

ARTIGO 19.º

A fiscalização da sociedade compete a um fiscal único que deve ser
revisor oficial de contas, o qual tem um suplente igualmente revisor
oficial de contas, eleitos em assembleia geral.

CAPÍTULO IV

Apreciação anual da situação da sociedade
e aplicação de resultados

ARTIGO 20.º

2 — Relativamente a cada ano social, o conselho de administração
elaborará o balanço, a demonstração de resultados e o anexo ao ba-

lanço, os quais, conjuntamente com um relatório sobre o estado e a
evolução dos negócios sociais e a proposta de aplicação de resultados,
serão apresentados ao fiscal único e à assembleia geral.

Ficou depositado na pasta respectiva o teor actualizado do contrato.

Está conforme o original.

23 de Maio de 1997. — A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 3000176447

LISBOA — 2.ª SECÇÃO

IMOMÉTRICA — PRESTAÇÃO SERVIÇOS BASES
DE DADOS INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 11 737/20011024; identificação de pessoa colectiva n.º 504983865;
inscrição: 5/050505.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas dos anos de 2003 e 2004.

Está conforme o original.

9 de Maio de 2005. — A Primeira-Ajudante, Filomena Josefa da
Silva Rosa. 2010502302

FLORIDA GRÁFICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 64 732/861231; identificação de pessoa colectiva n.º 501773215;
inscrição n.º 17; número e data da apresentação: 5/20050428.

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

aos artigos 3.º e 4.º, e nomeação de gerentes.
Reforço: 25 012,02 euros, em dinheiro, e subscrito pelos sócios na

proporção das quotas.
Capital: 30 000 euros.
Sócios e quotas: José Manuel Deus Gil, 24 000 euros; Márcia de

Moura Gil, 3000 euros, e Luciano Moura Gil, 3000 euros.
Gerentes designados: Márcia de Moura Gil e Luciano Moura Gil.
Forma de obrigar: pela assinatura do gerente José Manuel Deus Gil

ou pelas assinaturas conjuntas dos gerentes Márcia de Moura Gil e
Luciano Moura Gil.

Teor dos artigos alterados:

3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 30 000 euros e cor-
responde à soma de três quotas: uma do valor nominal de 24 000 eu-
ros, pertencente ao sócio José Manuel Deus Gil, e duas iguais dos
valores nominais de 3000 euros cada, pertencentes aos sócios Luciano
Moura Gil e Márcia de Moura Gil.

4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, pertence a todos os sócios, que ficam
desde já nomeados gerentes, obrigando-se a sociedade em todos os
seus actos e contratos pela intervenção única do gerente José Manuel
Deus Gil, ou com a intervenção conjunta dos outros dois gerentes
Luciano Moura Gil e Márcia Moura Gil.

O texto completo e actualizado ficou depositado na pasta respec-
tiva.

Está conforme o original.

10 de Maio de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Maria Figuei-
redo. 2010584511

LISPROJECTO — CONSULTORIA E SOLUÇÕES
INFORMÁTICAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 3267/920729; identificação de pessoa colectiva n.º 502834153;
inscrição: 19/050504.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2004.
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Mais certifico que o parecer da revisão se traduz numa opinião sem
reservas.

Está conforme o original.

10 de Maio de 2005. — A Primeira-Ajudante, Filomena Josefa da
Silva Rosa. 2010502264

NEGREUS — IMÓVEIS E COMÉRCIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 5109/941116; identificação de pessoa colectiva n.º 503303550;
inscrição: 10/050504.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

10 de Maio de 2005. — A Primeira-Ajudante, Filomena Josefa da
Silva Rosa. 2011353661

IMOCAIXA — GESTÃO IMOBILIÁRIA, S. A.
Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula

n.º 5164/941212; identificação de pessoa colectiva n.º 503321427;
inscrição: 22/050527.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

Mais certifico que o parecer da revisão se traduz numa opinião sem
reservas, com ênfase.

Está conforme o original.

10 de Maio de 2005. — A Primeira-Ajudante, Filomena Josefa da
Silva Rosa. 2010584430

FINIVALOR — SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS
MOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 6901/970129; identificação de pessoa colectiva n.º 503809810;
inscrição: 20/050429.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

Mais certifico que o parecer da revisão se traduz numa opinião sem
reservas, com ênfase. A empresa encontra-se na situação prevista no
artigo 112.º do Código das Sociedades Comerciais.

Está conforme o original.

10 de Maio de 2005. — A Primeira-Ajudante, Filomena Josefa da
Silva Rosa. 2010585267

INSTITUTO DE ENSINO E INVESTIGAÇÃO EM AUDIOVISUAIS
E TECNOLOGIAS DE COMUNICAÇÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 7071/970416; identificação de pessoa colectiva n.º 503865958;
inscrição: 11/050402.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2003.

Mais certifico que o parecer da revisão se traduz numa opinião sem
reservas, com ênfase. A empresa encontra-se na situação prevista no
artigo 35.º do Código das Sociedades Comerciais.

Está conforme o original.

10 de Maio de 2005. — A Primeira-Ajudante, Filomena Josefa da
Silva Rosa. 2007504456

LISBONOFFICE, CONSULTORIA E APOIO À GESTÃO
DE EMPRESAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 9716/991215; identificação de pessoa colectiva n.º 504734407;
inscrição: 6/060429.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

10 de Maio de 2005. — A Primeira-Ajudante, Filomena Josefa da
Silva Rosa. 2002477370

LITORALMAR — CONSTRUÇÕES E HOTELARIA, S. A.
Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula

n.º 10 122/000505; identificação de pessoa colectiva n.º 504928678;
inscrição: 3/040629.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas dos anos de 2000, 2001, 2002 e
2003.

Mais certifico que o parecer da revisão se traduz numa opinião sem
reservas.

Está conforme o original.

10 de Maio de 2005. — A Primeira-Ajudante, Filomena Josefa da
Silva Rosa. 2003004726

GASCINCO — CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 10 294/20000626; identificação de pessoa colectiva
n.º 504950177; inscrição: 3/040629.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2003.

Está conforme o original.

10 de Maio de 2005. — A Primeira-Ajudante, Filomena Josefa da
Silva Rosa. 2002477396

HIP HOP, COMPRA E VENDA DE PROPRIEDADES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 12 735/20021016; identificação de pessoa colectiva
n.º 506263681; inscrição: 4/050502.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

10 de Maio de 2005. — A Primeira-Ajudante, Filomena Josefa da
Silva Rosa. 2009231520

INEDEM — INSTITUTO DE ESTUDOS
PARA O DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 12 972/20030107; identificação de pessoa colectiva
n.º 506430936; inscrição: 3/050428.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

10 de Maio de 2005. — A Primeira-Ajudante, Filomena Josefa da
Silva Rosa. 2010584813

GESTOCOIMO — GESTÃO E CONSTRUÇÃO
DE IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 13 402/20030607; identificação de pessoa colectiva
n.º 506618412; inscrição: 3/050504.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

10 de Maio de 2005. — A Primeira-Ajudante, Filomena Josefa da
Silva Rosa. 2009429400
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FILIREJO — TÁXI, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 13 933/20040120; identificação de pessoa colectiva
n.º 505285991; inscrição: 8/030612.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

10 de Maio de 2005. — A Primeira-Ajudante, Filomena Josefa da
Silva Rosa. 2002932840

GALP POWER, SGPS, S. A.
Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula

n.º 14 925/050215; identificação de pessoa colectiva
n.º 504630644; inscrição: 13/050429.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2003.

Mais certifico que o parecer da revisão se traduz numa opinião sem
reservas, com ênfase. A empresa encontra-se na situação prevista no
artigo 35.º do Código das Sociedades Comerciais.

Está conforme o original.

10 de Maio de 2005. — A Primeira-Ajudante, Filomena Josefa da
Silva Rosa. 2000641636

LINDE SOGÁS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 18 801/460703; identificação de pessoa colectiva
n.º 505285991; inscrição: 29/050429.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

10 de Maio de 2005. — A Primeira-Ajudante, Filomena Josefa da
Silva Rosa. 2010585437

FARMÁCIA CARDOTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 20 117/480525; identificação de pessoa colectiva
n.º 500510008; inscrição: 7/050429.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2003.

Está conforme o original.

10 de Maio de 2005. — A Primeira-Ajudante, Filomena Josefa da
Silva Rosa. 2010585275

GEEG — PLÁSTICOS, IMPORTADORA E EXPLORADORA
DE EQUIPAMENTO E PRODUTOS PLÁSTICOS, L.DA

(em liquidação)
Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula

n.º 55 140/800702; identificação de pessoa colectiva
n.º 500830843; inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 49/
20050428.

Certifico que foi registada a dissolução e o encerramento da liqui-
dação, tendo as contas sido aprovadas em 6 de Abril de 2005.

Está conforme o original.

10 de Maio de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Maria Figuei-
redo. 2008596915

HERMÍNIO INÁCIO FLORA BENTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 50 519/770510; identificação de pessoa colectiva

n.º 500646570; inscrição n.º 16; número e data da apresentação:
32/20050428.

Certifico que foi registada a dissolução e o encerramento da liqui-
dação, tendo as contas sido aprovadas em 11 de Abril de 2005.

Está conforme o original.

10 de Maio de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Maria Figuei-
redo. 2004890282

GALATZO — MARKETING PROMOCIONAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 12 348/20020509; identificação de pessoa colectiva
n.º 506003957; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 4/
20050502.

Certifico que foi registada a dissolução e o encerramento da liqui-
dação, tendo as contas sido aprovadas em 18 de Abril de 2005.

Está conforme o original.

10 de Maio de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Maria Figuei-
redo. 2011353530

FINALE TRADING LTD, SUCURSAL EM PORTUGAL
Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula

n.º 12 731/20021014; identificação de pessoa colectiva
n.º 980257476; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 33/
20050502.

Certifico que foi registado o seguinte:
Encerramento da sucursal, em 30 de Setembro de 2004.

Está conforme o original.

10 de Maio de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Maria Figuei-
redo. 2005647403

FERNANDO FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 3157/920616; identificação de pessoa colectiva n.º 502791306;
inscrição: 7/050429.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2003.

Está conforme o original.

10 de Maio de 2005. — A Primeira-Ajudante, Filomena Josefa da
Silva Rosa. 2005848379

INFOTALIS — PRODUTOS INFORMÁTICOS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 12 354/20020514; identificação de pessoa colectiva
n.º 506057275; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 44/
20050428.

Certifico que foi registado o seguinte:
Dissolução, em 18 de Abril de 2005, e nomeação de liquidatário.
Liquidatário: Julian Martin Fernandez.
Prazo para a liquidação: um ano.

Está conforme o original.

10 de Maio de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Maria Figuei-
redo. 2010585100

INTERNACIONAL — SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 68 294/880415; identificação de pessoa colectiva
n.º 501980245; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 3 e inscrição
n.º 17; números e data das apresentações: 35-36/20050428.
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Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação de funções do gerente Fernando Jorge Garrucho de Al-

meida, por ter renunciado, com efeitos a partir de 1 de Janeiro de
2005.

Nomeação de gerente, por deliberação de 3 de Janeiro de 2005.
Luís de Sousa.

Está conforme o original.

10 de Maio de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Maria Figuei-
redo. 2008408310

FÍSICA-MENTE — SERVIÇOS MÉDICOS, L.DA

(em liquidação)
Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula

n.º 5408/19950309; identificação de pessoa colectiva
n.º 503378410; inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 23/
20050429.

Certifico que foi registada a dissolução, em 27 de Abril de 2005.

Está conforme o original.

9 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Filomena da
Costa Silva Loureiro. 2010502809

LA SABINA — SOCIEDADE MINEIRA E TURÍSTICA, S. A.
Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula

n.º 3896/19930422; identificação de pessoa colectiva
n.º 500267430; inscrições n.os 17 e 18; número e data das apre-
sentações: 41/20050428.

Certifico que foi registado o seguinte:
Nomeação do conselho de administração e do conselho fiscal para

o quadriénio de 2005-2008, por deliberação de 18 de Março de 2005.
Conselho de administração: presidente, Aníbal Carneiro Giraldes;

administrador-delegado, Helmfried Horster; vogal, Hartmut
Basche.

Conselho fiscal: presidente, Emanuel de Melo Sousa, Estrada de
Telheiras, 144, Lisboa; vogal, Luís Miguel Ehlert, Rua de Vasco da
Gama, 8, São João do Estoril; vogal, Reinaldo Soares, Rogério Coe-
lho & José Jacob, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas; suplen-
te, José Candeias Lourenço Jacob, Rua de António José Batista, 16,
1.º, esquerdo, Setúbal, revisor oficial de contas.

Certifico, ainda, que foram depositados na pasta respectiva os do-
cumentos referentes à prestação de contas dos anos de 2002, 2003 e
2004. A respectiva certificação legal de contas emite parecer sem
reservas.

Está conforme o original.

9 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Filomena da
Costa Silva Loureiro. 2005830542

NOÉ GOMES DE OLIVEIRA PINTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 2846/19920206; identificação de pessoa colectiva
n.º 502696516; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 11 e inscrição
n.º 15; números e data das apresentações: 10-11/20050202.

Certifico que foi averbado e registado o seguinte:
Cessação de funções do gerente Eugénio Simões Marcelino, por ter

renunciado, em 11 de Abril de 2005.

Alteração do contrato quanto ao artigo 5.º
Gerentes designados: os sócios Francisco Óscar Cruz Correia e Maria

José de Oliveira Afonso.
Teor do artigo alterado:

5.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for delibe-
rado em assembleia geral, fica a cargo dos sócios Francisco Óscar Cruz
Correia e Maria José de Oliveira Afonso, desde já nomeados gerentes,
sendo necessária a assinatura de um gerente 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.

9 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Filomena da
Costa Silva Loureiro. 2010585550

ISMOBLE — SOCIEDADE CONSTRUÇÕES CIVIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 2735/19911230; identificação de pessoa colectiva
n.º 502668709; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 5 e inscrição
n.º 19; números e data das apresentações: 37-38/20050428.

Certifico que foi averbado e registado o seguinte:
Cessação de funções do gerente Fernando Jorge Garrucho de Al-

meida, por ter renunciado, com efeitos a partir de 1 de Janeiro de
2005.

Nomeação de gerente, por deliberação de 3 de Janeiro de 2005.
Sérgio Carlos Garrucho de Sousa, Rua de Ladislau Patrício, 8, 13.º,

D, Lisboa.

Está conforme o original.

9 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Filomena da
Costa Silva Loureiro. 2008408302

FÓRUM ATLÂNTICO — SOCIEDADE DE CONSULTORES
EM DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 1588/19901120; identificação de pessoa colectiva
n.º 502449098; inscrições n.os 21 e 22, averbamento n.º 1 à ins-
crição n.º 22 e inscrição n.º 23; números e data das apresentações:
37-38-39/20050429.

Certifico que foi averbado e registado o seguinte:
Nomeação do administrador único e do fiscal único, para o triénio

de 2003-2005, por deliberação de 24 de Março de 2003.
Administrador único: Mariano António Serrador da Silva.
Fiscal único: Pedro Leandro & António Belém, Sociedade de Revi-

sores Oficiais de Contas, Praça de Francisco Sá Carneiro, 12, 1.º, di-
reito, em Lisboa.

Cessação de funções do administrador único Mariano António Ser-
rador da Silva, por ter renunciado, com efeitos a partir de 30 de Julho
de 2003.

Nomeação de administrador único até ao final do triénio em curso
de 2003-2005, por deliberação de 15 de Julho de 2003.

Diamantino da Silva Gaspar, Rua de Martins Barata, 4, 3.º, esquer-
do, Lisboa.

Certifico, ainda, que foram depositados na pasta respectiva os do-
cumentos referentes à prestação de contas dos anos de 2002, 2003 e
2004. A respectiva certificação legal de contas emite parecer sem
reservas, com ênfase. O capital próprio constante nos balanços por
estar perdido metade do capital social.

Está conforme o original.

9 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Filomena da
Costa Silva Loureiro. 2010585518

FREITAS — GRAVADORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 126/19890106; identificação de pessoa colectiva n.º 502111526;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 8/20040505.

Certifico que foi averbado o seguinte:
Cessação de funções da gerente Maria Isabel de Freitas Duarte

Morais Couto, por ter renunciado, em 11 de Fevereiro de 2004.

Está conforme o original.

9 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Filomena da
Costa Silva Loureiro. 2005456926
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FARMOQUÍMICA BALDACCI, S. A.
Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula

n.º 23 478/550704; identificação de pessoa colectiva
n.º 500109842; inscrição: 30/050504.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

Mais certifico que o parecer da revisão se traduz numa opinião,
com as seguintes reservas:

Reservas

6 — Não tomámos conhecimento de riscos ou encargos potenci-
ais que justifiquem a provisão para riscos e encargos de 1 812 552 eu-
ros (1 524 339 euros, em 2003), evidenciada no balanço. Aquele
montante inclui um reforço, efectuado em 2004, de 288 213 euros
(em 2003 o reforço efectuado foi de 250 000 euros). Assim, em
31 de Dezembro de 2004, o passivo está sobreavaliado em
1 812 552 euros e o resultado do exercício está subavaliado em
288 213 euros.

7 — Na avaliação da estimativa do imposto sobre o rendimento
do exercício, verificámos que a mesma e, consequentemente, o pas-
sivo estão sobreavaliados em cerca de 200 000 euros e os resultados
do exercício subavaliados na mesma importância. Em 2003, a esti-
mativa foi sobreavaliada em 90 000 euros.

Está conforme o original.

10 de Maio de 2005. — A Primeira-Ajudante, Filomena Josefa da
Silva Rosa. 2005647489

HUMAN QUARE — CONSULTORIA E FORMAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 12 117/20020219; identificação de pessoa colectiva
n.º 505876906; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3;
números e data das apresentações: 2-3/20050428.

Certifico que foi registada a transformação em sociedade unipes-
soal por quotas e alteração total do contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma HUMAN QUARE — Consultoria e
Formação, Unipessoal, L.da

ARTIGO 2.º

1 — A sociedade tem a sua sede na Alameda de Mahatma Gandhi,
complexo da CHP, freguesia do Lumiar, concelho de Lisboa.

2 — Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, poden-
do a mesma criar e encerrar sucursais, filiais, agências ou outras for-
mas locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto a prestação de serviços, consultoria,
estudos e intervenções em organizações nos domínios da gestão de
recursos humanos e na organização de serviços de apoio às empresas;
formação profissional. Desenvolvimento e comercialização de sof-
tware. Edição e comercialização de publicações periódicas e não pe-
riódicas em qualquer suporte.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro e
nos demais valores constantes do activo social, é de 5000 euros, re-
presentado por uma quota de igual valor nominal, pertencente ao sócio
único.

ARTIGO 5.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 6.º

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

ARTIGO 7.º

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.

10 de Maio de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Maria Figuei-
redo. 2005647411

JOSÉ & ALBERTO — RESTAURANTE E CAFÉ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 5350/19950216; identificação de pessoa colectiva
n.º 503363855; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 8/20050428.

Certifico que foi averbado o seguinte:
Deslocação da sede para a Rua da Bombarda, 13, rés-do-chão, es-

querdo, freguesia dos Anjos.

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

Está conforme o original.

9 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Filomena da
Costa Silva Loureiro. 2010336054

IAKOUCHEVA — IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 6762/961213; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
14/961213.

Certifico que, entre Alexandre Iakouchev e Elena Iakoucheva, foi
constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

1 — A sociedade adopta a firma IAKOUCHEVA — Importação e
Exportação, L.da, e tem a sua sede na Rua de Eduardo Coelho, 82, 2.º,
esquerdo, freguesia de Mercês, concelho de Lisboa.

2 — A gerência poderá deslocar a sede social dentro do mesmo
concelho ou para concelhos limítrofes.

2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio de importação e ex-
portação, comércio de grande variedade de mercadorias, nomeada-
mente, calçado, vestuário, mobiliário, artesanato e produtos alimen-
tares.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
500 000$, e corresponde à soma de duas quotas do valor nominal de
250 000$ cada, uma de cada sócio.

4.º

1 — A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, incumbe a quem, sócio ou não,
for nomeado em assembleia geral.

2 — Ficam desde já nomeados gerentes ambos os sócios.
3 — Para obrigar a sociedade é suficiente a assinatura de um gerente.

5.º

A cessão de quotas a favor de estranhos depende do consentimen-
to da sociedade, a qual terá direito de preferência, em primeiro lugar,
e os sócios não cedentes em segundo lugar.

Está conforme o original.

28 de Fevereiro de 1997. — A Segunda-Ajudante, Maria Celeste
Pereira Duarte. 3000176391

IMOPÁTEO — SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 10 149/20000529; identificação de pessoa colectiva
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n.º 505094371; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 8;
números e data das apresentações: 22-23/20050428.

Certifico que foi averbado e registado o seguinte:
Cessação de funções da gerente Maria Leonor Ferreira Carneiro de

Varennes e Mendonça, por ter renunciado, em 25 de Março de 2005.

Nomeação de gerente, por deliberação de 25 de Março de 2005.
Raul Tito Rodrigues Caldeira, Rua da Penha de França, 193, 3.º, A,

Lisboa.

Está conforme o original.

11 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Filomena da
Costa Silva Loureiro. 2010585046

IMOENGENHARIA — PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
E CONSULTORIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 9753/19991230; identificação de pessoa colectiva
n.º 504736167; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 2 e inscrição n.º 5;
números e data das apresentações: 21-22/20050429.

Certifico que foi averbado e registado o seguinte:
Cessação de funções do gerente Luís Maria Martins Gomes Salinas

Monteiro, por ter renunciado, em 14 de Março de 2005.

Alteração do contrato quanto ao artigo 3.º
Teor do artigo alterado:

3.º

O capital social é de 5000 euros, está integralmente realizado em
dinheiro e outros valores conforme escrituração, e corresponde à
soma de duas quotas de 2500 euros cada, pertencendo uma a cada
sócio Mário Jorge Patrício Tomé e Pedro Gabriel Folgado Bordalo
Coelho.

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

Está conforme o original.

11 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Filomena da
Costa Silva Loureiro. 2005430617

INFRISA — CONSTRUÇÕES E OBRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 9303/19990624; identificação de pessoa colectiva
n.º 504435540; inscrição n.º 12; número e data da apresentação:
16/20050502.

Certifico que foi registado o seguinte:
Alteração do contrato quanto ao artigo 11.º, n.º 1.
Teor do artigo alterado:

11.º

1 — A gerência da sociedade será desempenhada por um gerente,
sendo suficiente a intervenção de um gerente, para obrigar a socie-
dade.

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

Está conforme o original.

11 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Filomena da
Costa Silva Loureiro. 2005638480

IFLEM — INDÚSTRIA FRANCO LUSO ESPANHOLA
DE MODA — DISTRIBUIÇÃO TÊXTIL, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 10 396/20000828; identificação de pessoa colectiva
n.º 505047284; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 7 e inscrição n.º 8;
números e data das apresentações: 9-10/20050429.

Certifico que foi averbado e registado o seguinte:
Cessação de funções da gerente Christine Marie Plazanet, por ter

renunciado, em 7 de Março de 2005.
Nomeação de gerente, por deliberação de 8 de Março de 2005.

Elisabethe Cunin, residente em 19, Rue Brezin, 75 014, Paris.

Está conforme o original.

11 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Filomena da
Costa Silva Loureiro. 2009235258

LISZOO — GESTÃO DE RESTAURANTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 11 800/20011113; identificação de pessoa colectiva
n.º 505826500; inscrição: 3/040629.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2003.

Está conforme o original.

9 de Maio de 2005. — A Primeira-Ajudante, Filomena Josefa da
Silva Rosa. 2004003979

FCM — SOLUÇÕES DE PUBLICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 11 725/20011019; identificação de pessoa colectiva
n.º 505777835; inscrição: 4/040629.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2003.

Está conforme o original.

9 de Maio de 2005. — A Primeira-Ajudante, Filomena Josefa da
Silva Rosa. 2008603393

JUST BABY’S — CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 11 485/20010725; identificação de pessoa colectiva
n.º 505464756; inscrição: 5/040629.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2003.

Está conforme o original.

9 de Maio de 2005. — A Primeira-Ajudante, Filomena Josefa da
Silva Rosa. 2008603385

GAMA 21 — GESTÃO IMOBILIÁRIA, S. A.
Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula

n.º 10 884/20010112; identificação de pessoa colectiva
n.º 505270609; inscrição: 6/040629.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2003.

Mais certifico que o parecer da revisão se traduz numa opinião sem
reservas, com ênfase. A empresa encontra-se na situação prevista no
artigo 35.º do Código das Sociedades Comerciais.

Está conforme o original.

9 de Maio de 2005. — A Primeira-Ajudante, Filomena Josefa da
Silva Rosa. 2004012145

GERMANISHER LLOYD PORTUGAL — INSPECÇÃO
DE NAVIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 10 815/20001222; identificação de pessoa colectiva
n.º 505288311; inscrição: 5/040629.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2003.

Está conforme o original.

9 de Maio de 2005. — A Primeira-Ajudante, Filomena Josefa da
Silva Rosa. 2008603407
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IMOPLUS — CAPITAL E IMÓVEIS, S. A.
Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula

n.º 3193/920629; identificação de pessoa colectiva n.º 502801115;
inscrição: 20/050505.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

Mais certifico que o parecer da revisão se traduz numa opinião sem
reservas.

Está conforme o original.

9 de Maio de 2005. — A Primeira-Ajudante, Filomena Josefa da
Silva Rosa. 2010502604

FERLINA — JOALHARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 2598/19911105; identificação de pessoa colectiva
n.º 502650265; inscrição: 10/050401.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2003.

Está conforme o original.

9 de Maio de 2005. — A Primeira-Ajudante, Filomena Josefa da
Silva Rosa. 2005086401

GESFIMO — ESPÍRITO SANTO IRMÃOS, SOCIEDADE
GESTORA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁ-
RIO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 830/891011; identificação de pessoa colectiva n.º 502236000;
inscrição: 36/050505.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

Mais certifico que o parecer da revisão se traduz numa opinião sem
reservas.

Está conforme o original.

9 de Maio de 2005. — A Primeira-Ajudante, Filomena Josefa da
Silva Rosa. 2010502590

GIMA — GESTÃO DE IMAGEM EMPRESARIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 13 529/20030729; identificação de pessoa colectiva
n.º 506538699; inscrição: 2/040629.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2003.

Está conforme o original.

9 de Maio de 2005. — A Primeira-Ajudante, Filomena Josefa da
Silva Rosa. 1000285605

GAPRES — GABINETE DE PROJECTOS, ENGENHARIA
E SERVIÇOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 46 360/740110; identificação de pessoa colectiva
n.º 500123950; inscrição n.º 19; número e data da apresentação:
45/20050428.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2004, e registado o
seguinte:

Nomeação do conselho de administração e do fiscal único para o
biénio de 2005-2006, por deliberação de 30 de Março de 2005.

Conselho de administração: presidente, Artur Pinto Ravara; vogal,
Eduardo Camacho Cansado Carvalho; vogal, Alexandra Paula de Lima
Pereira Vaz Machado.

Fiscal único: L. Graça, R. Carvalho & M. Borges, SROC, L.da;
suplente, Manuel Fernando de Andrade Borges, revisor oficial de
contas.

Está conforme o original.

11 de Maio de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Maria Figuei-
redo. 2010585119

FGE — FISCALIDADE E GESTÃO DE EMPRESAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 14 361/20040621; identificação de pessoa colectiva
n.º 503575020; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 12; número e data
da apresentação: 15/20050429.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação de funções dos gerentes Alexandra Guerreiro da Cruz e

Nuno Filipe Costa Adrião, por terem renunciado, em 15 de Março de
2005.

Está conforme o original.

11 de Maio de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Maria Figuei-
redo. 2010585429

F. S. RIBEIRO, S. A.
Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula

n.º 61 635/851002; identificação de pessoa colectiva
n.º 501580964; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 28; número e data
da apresentação: 16/20050429.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação de funções do fiscal único e do suplente, Freire, Kaiseler

& Lourenço, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, e António
Ezequiel Freire, por terem renunciado, respectivamente, em 9 de
Dezembro de 2004 e 16 de Dezembro de 2004.

Está conforme o original.

11 de Maio de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Maria Figuei-
redo. 2010584821

LASAL — AGENTES DE TRANSPORTES, S. A.
Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula

n.º 68 080/880321; identificação de pessoa colectiva
n.º 501963537; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 16; número e data
da apresentação: 12/20050429.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação de funções do administrador José Manuel Fernandes Gon-

çalves, por ter renunciado, em 6 de Abril de 2005.

Está conforme o original.

11 de Maio de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Maria Figuei-
redo. 2010585410

INOVAR PORTUGAL — SOLUÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO
E TRATAMENTO DE AR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 11 669/20011002; identificação de pessoa colectiva
n.º 505774046; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 15/
20050502.

Certifico que foi registado o seguinte:
Alteração do contrato quanto ao artigo 5.º
Capital: 100 000 euros.
Sócios e quotas: Artel, SPA, 70 000 euros, e Business Expertise —

Serviços de Consultoria Empresarial, Unipessoal, L.da, 30 000 euros.
Teor do artigo alterado:

5.º

O capital social é de 100 000 euros, integralmente realizado, re-
presentado por duas quotas: uma no valor de 70 000 euros, perten-
cente à sócia Artel, SPA, e outra no valor de 30 000 euros, perten-
cente à sócia Business Expertise — Serviços de Consultoria
Empresarial, Unipessoal, L.da
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O texto completo e actualizado ficou depositado na pasta respec-
tiva.

Está conforme o original.

11 de Maio de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Maria Figuei-
redo. 2005647420

NEURÓNIO — CLÍNICA MÉDICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 14 921/20050211; identificação de pessoa colectiva
n.º 505135990; inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 23/
20050502.

Certifico que foi registado o seguinte:
Alteração do contrato quanto ao artigo 4.º
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas: Mamede Alves de Carvalho, 2500 euros, e Vítor

Augusto Rocha de Oliveira, 2500 euros.
Teor do artigo alterado:

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros e corresponde à soma de duas quotas iguais, cada uma no valor
nominal de 2500 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios Ma-
mede Alves de Carvalho e Vítor Augusto Rocha de Oliveira.

O texto completo e actualizado ficou depositado na pasta respec-
tiva.

Está conforme o original.

10 de Maio de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Maria Figuei-
redo. 2010585631

GALERIA DOS ACTORES — TECIDOS
E CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 38 945/680129; identificação de pessoa colectiva
n.º 500517916; inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 31/
20050428.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço e redenominação do capital e alteração do contrato quan-

to ao artigo 3.º
Reforço: 12,02 euros, em dinheiro, subscrito pelas sócias em par-

tes iguais.
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas: Juvetilde Rosa Alves Ferreira Lousada, 2500 eu-

ros, e Paula Cristina Ferreira Lousada, 2500 euros.
Teor do artigo alterado:

3.º

O capital social é de 5000 euros, está integralmente realizado em
dinheiro, e corresponde à soma de duas quotas de 2500 euros cada,
uma de cada uma das sócias Juvetilde Rosa Alves Ferreira Lousada e
Paula Cristina Ferreira Lousada.

O texto completo e actualizado ficou depositado na pasta respec-
tiva.

Está conforme o original.

10 de Maio de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Maria Figuei-
redo. 2010585070

INTERVOZ, PUBLICIDADE, S. A.
Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula

n.º 45 441/730413; identificação de pessoa colectiva
n.º 500140871; inscrição n.º 29; número e data da apresentação:
29/20050502.

Certifico que foi registada a alteração total do contrato:

CAPÍTULO I

Da denominação, sede, objecto e duração

ARTIGO 1.º

A denominação da sociedade é INTERVOZ, Publicidade, S. A.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem a sua sede na Rua de Joaquim António de Aguiar,
66, 7.º, freguesia de São Mamede, em Lisboa.

ARTIGO 3.º

A sociedade, por deliberação do conselho de administração, poderá
deslocar a sua sede nos termos da lei.

ARTIGO 4.º

A sociedade, por deliberação do conselho de administração, poderá
estabelecer agências, filiais ou qualquer outra forma de representação
social em qualquer local do território português ou no estrangeiro.

ARTIGO 5.º

A sociedade tem por objecto:
a) A produção e exploração comercial ou publicitária de progra-

mas de radiodifusão, de televisão, de filmes, de discos, de espectáculos
e de tudo quanto genericamente respeita ao audiovisual;

b) A exploração e a comercialização publicitária em todos os meios
de comunicação;

c) Todas as actividades e tomadas de participações, directa ou in-
directamente, ligadas à sua actividade principal.

ARTIGO 6.º

A duração da sociedade continua a ser por tempo indeterminado.

CAPÍTULO II

Do capital social, das acções e das obrigações

ARTIGO 7.º

1 — O capital social é de 213 880 euros.
2 — O capital social está dividido em 42 776 acções do valor no-

minal de 5 euros cada uma.
3 — Em caso de aumento de capital social os accionistas terão, na

subscrição das novas acções, direito de preferência na proporção das
acções que possuírem, se o contrário não for deliberado em assem-
bleia geral por maioria representativa de, pelo menos, metade do
capital social.

4 — Para efeitos do exercício do direito de preferência consignado
no número anterior, a subscrição das novas acções será, primeiramen-
te, rateada entre todos os accionistas na proporção das respectivas
acções. As novas acções que não forem subscritas neste primeiro ra-
teio, serão de novo rateadas pelos accionistas que tiverem ocorrido
ao anterior rateio, na proporção das acções que tiverem subscrito nesse
rateio anterior, e assim sucessivamente.

5 — O accionista que tendo subscrito quaisquer novas acções não
realizar, depois de para o efeito interpelado nos termos da lei, total
ou parcialmente, o capital representado pelas mesmas nos termos e
prazos que tiverem sido fixados pelo conselho de administração ou
pela assembleia geral, será avisado, por carta registada, expedida para
a morada constante dos registos sociais, para em prazo não inferior
a 90 dias efectuar a prestação em dívida. Se não a efectuar no prazo
que assim lhe for assinalado, perderá em proveito da sociedade as novas
acções que tiver subscrito e os pagamentos parciais que por conta do
capital por elas representado tiver porventura realizado.

ARTIGO 8.º

1 — As acções são nominativas e ao portador, reciprocamente
convertíveis a requerimento e a expensas dos accionistas, e podem
ser tituladas ou escriturais.

2 — A sociedade pode também emitir acções preferenciais sem voto
ou remíveis, bem como converter acções ordinárias em acções prefe-
renciais sem voto.

3 — Pode haver títulos representativos de 1, 5, 10, 50, 100, 1000 e
10 000 acções.

4 — Os accionistas poderão, a todo o tempo, requerer o desdobra-
mento ou concentração de títulos representativos das suas acções, sendo
de sua conta as respectivas despesas.

5 — Os títulos representativos das acções serão assinados por dois
administradores, podendo uma das assinaturas ser aposta por chancela.

6 — A sociedade apenas pode adquirir acções próprias nos casos
legalmente previstos.



DIÁRIO DA REPÚBLICA — III SÉRIEN.º 142 — 26 de Julho de 2005 16 192-(125)

ARTIGO 9.º

1 — A sociedade pode emitir qualquer título de dívida legalmente
permitido, nomeadamente, obrigações convertíveis em acções e obri-
gações participantes.

2 — Por deliberação do conselho de administração, e com a obser-
vância das limitações legais, a sociedade pode adquirir obrigações pró-
prias.

CAPÍTULO III

Do conselho de administração

ARTIGO 10.º

1 — A administração dos negócios sociais e a representação da
sociedade, em juízo e fora dele, activa e passivamente, serão exerci-
das por um conselho de administração, composto por três a cinco
membros, eleitos em assembleia geral por períodos de um ano e reele-
gíveis.

2 — O conselho de administração, na primeira reunião após a sua
eleição, nomeará de entre os seus membros o presidente.

3 — Ao presidente do conselho de administração compete especi-
almente convocar as reuniões do conselho de administração e a elas
presidir, velando pelo cumprimento das deliberações do conselho de
administração e dos estatutos.

4 — A substituição dos administradores far-se-á nos termos da lei.
5 — A remuneração dos membros do conselho de administração é

a que lhe for fixada em assembleia geral.
6 — As deliberações do conselho de administração serão tomadas

por maioria de votos. O presidente terá voto de desempate. Os admi-
nistradores poderão fazer-se representar nas reuniões do conselho por
qualquer outro administrador, por meio de simples carta dirigida ao
presidente do conselho de administração.

7 — Os membros do conselho de administração deverão conser-
var-se no exercício dos seus cargos até que os seus sucessores sejam
eleitos e investidos.

ARTIGO 11.º

O conselho de administração terá os mais amplos poderes de ge-
rência e administração da sociedade.

ARTIGO 12.º

1 — O conselho de administração pode nomear procuradores da
sociedade.

2 — As atribuições dos procuradores da sociedade deverão ser fixa-
das pelo conselho de administração, que também fixará as respectivas
remunerações, regulando as condições em que, para obrigar a socie-
dade, deverão ser assinados os respectivos actos.

ARTIGO 13.º

Cada um dos membros do conselho de administração caucionará a
sua responsabilidade na importância mínima estabelecida por lei e por
alguma das formas por ela admitida, sem prejuízo de por deliberação
da assembleia geral poder ser dispensada a prestação de tal caução.

ARTIGO 14.º

A sociedade obriga-se:
a) Pela assinatura conjunta de dois administradores;
b) Pela assinatura de um administrador, em conjunto com um

mandatário com poderes para o efeito;
c) Por qualquer mandatário ou mandatários, nas condições e limi-

tes estabelecidos nas respectivas procurações, podendo o mandatário
ser membro do conselho de administração.

ARTIGO 15.º

1 — Os documentos relativos a actos de mero expediente poderão
ser assinados por um só administrador, ou por um mandatário, nos
termos e limites do respectivo mandato.

2 — Consideram-se actos de mero expediente os que se destinam a
dar despacho aos negócios correntes da sociedade, cabendo nesta ca-
tegoria o saque de cheques pagáveis à própria sociedade e o endosso
de quaisquer títulos para depósitos em bancos em contas à ordem da
sociedade.

CAPÍTULO IV

Da fiscalização dos negócios sociais

ARTIGO 16.º

1 — A fiscalização dos negócios sociais incumbe a um fiscal único
efectivo e a um fiscal suplente, eleitos em assembleia geral, por pe-
ríodos de um ano e reelegíveis.

2 — A remuneração do fiscal único efectivo e do fiscal suplente é
a que lhes for fixada em assembleia geral.

CAPÍTULO V

Da assembleia geral

ARTIGO 17.º

1 — O exercício do direito de voto depende do registo ou depósi-
to, efectuado pelo menos 15 dias antes daquele em que a assembleia
se realizar, de 100 ou mais acções.

2 — Cada 100 acções dão direito a um voto.
3 — Não podem assistir à assembleia geral os obrigacionistas, nem

os accionistas que não tenham direito a voto. Os membros dos cor-
pos sociais devem assistir às assembleias gerais.

4 — Não existe qualquer limitação ao número de votos resultante
do número de acções que os accionistas possuírem.

5 — As pessoas individuais ou colectivas são representadas na as-
sembleia geral pelas pessoas a quem a sua representação normalmen-
te pertencer, nos termos da lei ou dos respectivos estatutos. A pro-
priedade indivisa será representada, conforme os casos, pelo cabeça
de casal, administrador ou pessoa designada para o efeito pelos co-
-proprietários.

ARTIGO 18.º

1 — Os accionistas com direito a voto, ou as pessoas a que, nos
termos do número anterior, incumbe intervir em sua representação
nas assembleias gerais, só poderão fazer-se representar por accionis-
tas que também tenham direito a voto por direito próprio, ou pelos
representantes destes nos termos do n.º 5 do anterior artigo ou pelas
pessoas referidas no artigo 380.º, n.º 1, do Código das Sociedades
Comerciais.

2 — O mandato pode constar de procuração ou de simples carta
dirigida ao presidente da assembleia geral. No caso de dúvida sobre a
veracidade das assinaturas basta que sejam confirmadas por voto unâ-
nime da mesa da assembleia geral.

3 — Os documentos de que constem os mandatos dos accionistas e
os documentos de representação nos termos do n.º 5 do anterior ar-
tigo 17.º, serão apresentados até à véspera do dia designado para a
assembleia geral, sob pena de os mandatários ou representantes não
poderem intervir, como tais, nas assembleias.

ARTIGO 19.º

1 — A assembleia geral reunirá e será convocada nos termos da
lei.

2 — A assembleia geral considerar-se-á constituída e deliberará nos
termos da lei.

ARTIGO 20.º

A assembleia geral terá um presidente e um secretário, eleitos por
períodos de um ano e reelegíveis.

CAPÍTULO VI

Do destino dos lucros líquidos

ARTIGO 21.º

O ano social coincide com o ano civil.

ARTIGO 22.º

1 — Os lucros líquidos são determinados depois de feitas as amor-
tizações aconselháveis no património social e de pagas as remunera-
ções aos membros do conselho de administração e do conselho fiscal,
se a elas houver lugar.

2 — A sociedade constituirá obrigatoriamente uma reserva legal
correspondente a, pelo menos, 5 % dos lucros líquidos apurados, até
se atingir 20 % do capital social.
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3 — A sociedade deverá, ainda, quando tal se justifique ou seja le-
galmente necessário, constituir reservas especiais.

ARTIGO 23.º

1 — Salvo deliberação em contrário, tomada por maioria de 50 %
dos votos correspondentes ao capital social, em assembleia geral para
o efeito convocada, será distribuída como dividendo a importância
correspondente a 50 % dos lucros líquidos.

2 — O conselho de administração, com o parecer favorável do
conselho fiscal, pode proceder à distribuição de adiantamentos sobre
os lucros aos accionistas no decurso do próprio exercício, nos termos
e condições previstos na lei.

CAPÍTULO VII

Da dissolução e liquidação

ARTIGO 24.º

A assembleia geral que deliberar a dissolução da sociedade regulará
também o modo de proceder à liquidação e partilha.

CAPÍTULO VIII

Disposições diversas

ARTIGO 25.º

Para todas as questões emergentes destes estatutos entre a socie-
dade e os accionistas, seus herdeiros e representantes, fica estipulado
o foro da sede social, com renúncia expressa a qualquer outro.

Está conforme o original.

10 de Maio de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Maria Figuei-
redo. 2010585666

LISBOA — 3.A SECÇÃO

SIBRENTA — ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 13 697/030925; identificação de pessoa colectiva n.º 506708420;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 3/050426.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato quanto ao artigo 3.º, que passou a ter a se-
guinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos demais
valores constantes da escrita social, é de 5000 euros e corresponde à
soma de duas quotas: uma do valor nominal de 4900 euros, titulada
pelo sócio António Pedro Sobreda Barbieri Cardoso, e outra do valor
nominal de 100 euros, titulada pela sócia Ana Cabral de Meneses
Barbieri Cardoso.

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

Está conforme o original.

2 de Maio de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2009439112

SANTARÉM
GOLEGÃ

ATITUDES DE GESTÃO INVESTIMENTOS, SGPS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Golegã. Matrícula n.º 810;
identificação de pessoa colectiva n.º P 507197062; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 1/20050542.

Certifico que Eduardo Manuel Jarego da Fonseca, casado com Maria
Helena Gonçalves Pais Caeiro na comunhão de adquiridos, e Marco
António Carvalho Luís Marujo, casado com Maria Margarida de Jesus
Barbosa Candeias Rodrigues Marujo na comunhão de adquiridos, cons-
tituíram a sociedade com a denominação em epígrafe, a qual se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Atitudes de Gestão Investimentos, SGPS,
L.da

ARTIGO 2.º

1 — A sociedade tem a sua sede na Zona Industrial da Golegã, lote
8, freguesia e concelho da Golegã.

2 — Por deliberação da gerência, a sede social poderá ser deslo-
cada, 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 gestão de participações sociais de
outras sociedades, como forma indirecta de exercício de actividades
económicas.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 5000 euros e corresponde à soma de duas quotas do valor nominal
de 2500 euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

1 — A administração e a gerência da sociedade, com ou sem remu-
neração, conforme for deliberado, incumbirão 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 ambos os sócios.

ARTIGO 8.º

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

ARTIGO 9.º

A cessão de quotas, total ou parcial, é livre entre os sócios, mas a
cessão a estranhos carece do consentimento da sociedade, que goza
de direito de preferência, em primeiro lugar, e os sócios não ceden-
tes, 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
judicial ou administrativamente, ou se, fora dos casos previstos na
lei, for cedida sem o prévio consentimento da sociedade, quando de-
vido.

Está conforme o original.

12 de Maio de 2005. — A Conservadora, Eugénia Maria Vieira
Amaral. 2007812959
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