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4. Empresas — Registo comercial
AVEIRO
OLIVEIRA DO BAIRRO

CLÍNICA MESOFRANÇAISE — DERMOESTÉTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Bairro. Matrícula
n.º 1130; identificação de pessoa colectiva n.º 506865649; data do
depósito: 20050629.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas referente ao ano de 2004.

Está conforme.

30 de Junho de 2005. — A Conservadora Destacada, Guida Maria
Varandas Pereira de Oliveira Diogo. 2009025130

POLIVALIAS — CONSULTORIA PARA OS NEGÓCIOS
E A GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Bairro. Matrícula
n.º 1044; identificação de pessoa colectiva n.º 506437787; data do
depósito: 20050629.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas referente ao ano de 2004.

Está conforme.

30 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria do Carmo
Tavares de Oliveira Pereira. 2009024842

ARTSER — ARTES SERIGÁFICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Bairro. Matrícula
n.º 247; identificação de pessoa colectiva n.º 502188588; data do
depósito: 20050629.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas referente ao ano de 2004.

Está conforme.

30 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria do Carmo
Tavares de Oliveira Pereira. 2009024834

CLIMABUSTOS — CLIMATIZAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Bairro. Matrícula
n.º 422; identificação de pessoa colectiva n.º 503075493; data do
depósito: 20050629.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas referente ao ano de 2004.

Está conforme.

30 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria do Carmo
Tavares de Oliveira Pereira. 2009024826

OIÃ CENTRO — PADARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Bairro. Matrícula
n.º 482; identificação de pessoa colectiva n.º 503355810; data do
depósito: 20050629.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas referente ao ano de 2004.

Está conforme.

30 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Virgínia Maria
Martinho Aires Montenegro. 2010998839

ERNESTO MARQUES & MARQUES
PANIFICAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Bairro. Matrícula
n.º 942; identificação de pessoa colectiva n.º 505901900; data do
depósito: 20050629.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas referente ao ano de 2004.

Está conforme.

30 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria do Carmo
Tavares de Oliveira Pereira. 2009024818

MÁRMORES MANUEL MAIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Bairro. Matrícula
n.º 832; identificação de pessoa colectiva n.º 505139570; data do
depósito: 20050630.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas referente ao ano de 2004.

Está conforme.

30 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria do Carmo
Tavares de Oliveira Pereira. 2009024800

WILSON & CURA — COMERCIALIZAÇÃO
DE IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Bairro. Matrícula
n.º 822; identificação de pessoa colectiva n.º 505247275; data do
depósito: 20050630.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas referente ao ano de 2004.

Está conforme.

30 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Virgínia Maria
Martinho Aires Montenegro. 2009024869

LURDES & EDMA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Bairro. Matrícula
n.º 75; identificação de pessoa colectiva n.º 501287116; data do
depósito: 20050630.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas referente ao ano de 2004.

Está conforme.

30 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria do Carmo
Tavares de Oliveira Pereira. 2006923595

PEREIRA & FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Bairro. Matrícula
n.º 114; identificação de pessoa colectiva n.º 500763712; data do
depósito: 22062005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas referente ao ano de 2004.

Está conforme.

22 de Junho de 2005. — A Conservadora, Isabel Maria Rocha de
Almeida Carlos. 2009024052
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RIATLANTE — INDÚSTRIA NÁUTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Bairro. Matrícula
n.º 458; identificação de pessoa colectiva n.º 503192112; data do
depósito: 20050630.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas referente ao ano de 2004.

Está conforme.

30 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Virgína Maria
Martinho Aires Montenegro. 2009024796

DECODIANA — ARTES DECORATIVAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Bairro. Matrícula
n.º 770; identificação de pessoa colectiva n.º 503804606; data do
depósito: 20050630.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas referente ao ano de 2004.

Está conforme.

30 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Virgína Maria
Martinho Aires Montenegro. 2009024788

VIMARTINS — SOCIEDADE TRANSFORMADORA
DE VIDRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Bairro. Matrícula
n.º 669; identificação de pessoa colectiva n.º 502387149; data do
depósito: 20050629.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas referente ao ano de 2004.

Está conforme.

30 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Virgína Maria
Martinho Aires Montenegro. 2004917911

TURICATE — ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Bairro. Matrícula
n.º 1090; identificação de pessoa colectiva n.º 506593096; data do
depósito: 20050630.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas referente ao ano de 2004.

Está conforme.

30 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria do Carmo
Tavares de Oliveira Pereira. 2009024770

FLASHNEON — FÁBRICA RECLAMOS
LUMINOSOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Bairro. Matrícula
n.º 948; identificação de pessoa colectiva n.º 505740397; data do
depósito: 20050630.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas referente ao ano de 2004.

Está conforme.

30 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria do Carmo
Tavares de Oliveira Pereira. 2009024877

OVAR

IBERFIBRAN — POLIESTIRENO EXTRUDIDO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 2743/
040513; identificação de pessoa colectiva n.º 504962566.

Certifico que em 25 de Maio de 2005 foram depositados na pasta
da sociedade em epígrafe os documentos referentes à prestação de
contas do ano de exercício de 2004.

Conferida, está conforme o original.

28 de Junho de 2005. — O Segundo-Ajudante, Alexandre Miguel
Rodrigues da Silva. 2007620928

SINICEL — SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS E CONSTRUÇÕES DE ESMORIZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 651/
810903; identificação de pessoa colectiva n.º 501197273.

Certifico que em 24 de Maio de 2005 foram depositados na pasta
da sociedade em epígrafe os documentos referentes à prestação de
contas do ano de exercício de 2004.

Conferida, está conforme o original.

28 de Junho de 2005. — O Segundo-Ajudante, Alexandre Miguel
Rodrigues da Silva. 2007831333

FABARTE — PRODUTOS DE PASTELARIA, DOCES
E SALGADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 2574/
030203; identificação de pessoa colectiva n.º 506440974.

Certifico que em 23 de Maio de 2005 foram depositados na pasta
da sociedade em epígrafe os documentos referentes à prestação de
contas do ano de exercício de 2004.

Conferida, está conforme o original.

28 de Junho de 2005. — O Segundo-Ajudante, Alexandre Miguel
Rodrigues da Silva. 2007621355

SAFINA — SOCIEDADE INDUSTRIAL
DE ALCATIFAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 350/
710324; identificação de pessoa colectiva n.º 500238189.

Certifico que em 23 de Maio de 2005 foram depositados na pasta
da sociedade em epígrafe os documentos referentes à prestação de
contas do ano de exercício de 2004.

Conferida, está conforme o original.

28 de Junho de 2005. — O Segundo-Ajudante, Alexandre Miguel
Rodrigues da Silva. 2007618010

SOCIEDADE AGRÍCOLA DE VALENTE JORGE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 865/
880126; identificação de pessoa colectiva n.º 501925147.

Certifico que em 19 de Maio de 2005 foram depositados na pasta
da sociedade em epígrafe os documentos referentes à prestação de
contas do ano de exercício de 2004.

Conferida, está conforme o original.

28 de Junho de 2005. — O Segundo-Ajudante, Alexandre Miguel
Rodrigues da Silva. 2006022652

DECOR COSTAVERDE — ARTIGOS
DE DECORAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 1196/
920626; identificação de pessoa colectiva n.º 502442441.
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Certifico que em 19 de Maio de 2005 foram depositados na pasta
da sociedade em epígrafe os documentos referentes à prestação de
contas do ano de exercício de 2004.

Conferida, está conforme o original.

28 de Junho de 2005. — O Segundo-Ajudante, Alexandre Miguel
Rodrigues da Silva. 2007621436

F.  R .  T. — INVESTIMENTOS TURÍSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 1503/
960103; identificação de pessoa colectiva n.º 503561312.

Certifico que em 18 de Maio de 2005 foram depositados na pasta
da sociedade em epígrafe os documentos referentes à prestação de
contas do ano de exercício de 2004.

Conferida, está conforme o original.

28 de Junho de 2005. — O Segundo-Ajudante, Alexandre Miguel
Rodrigues da Silva. 2007621401

JOAQUIM FERREIRA PEDROSA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 1974/
000215; identificação de pessoa colectiva n.º 504778692; averba-
mento n.º 01 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 6; números e data das
apresentações: 03 e 04/050602.

Certifico que pelas apresentações supra referidas e em relação à
sociedade em epígrafe foram efectuados os registos de:

a) Cessação de funções do gerente, Joaquim Ferreira Pedrosa, por
renúncia.

Data: 18 de Fevereiro de 2005.
b) Alteração parcial do pacto social, quanto ao artigo 3.º, cuja re-

dacção actualizada é a seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinquenta
e cinco mil euros, dividido em três quotas, sendo, uma de dezasseis
mil e quinhentos euros, pertencente à sócia Maria Célia Monteiro
Barbosa e duas de dezanove mil duzentos e cinquenta euros cada,
pertencentes uma a cada um dos sócios, Luís Vital Barbosa Pedrosa e
Liliana Barbosa Pedrosa.

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

Conferida, está conforme o original.

28 de Junho de 2005. — O Segundo-Ajudante, Alexandre Miguel
Rodrigues da Silva. 2007618540

NORBOX — EMBALAGENS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 551/
781202; identificação de pessoa colectiva n.º 500411298.

Certifico que em 14 de Maio de 2005 foram depositados na pasta
da sociedade em epígrafe os documentos referentes à prestação de
contas do ano de exercício de 2004.

Conferida, está conforme o original.

28 de Junho de 2005. — O Segundo-Ajudante, Alexandre Miguel
Rodrigues da Silva. 2007618028

ALCINDO ÓSCAR SÁ ALVES SILVA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 2861/
050519; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 03/050519.

Certifico que pela apresentação supra-referida Alcindo Óscar de Sá
Alves da Silva, casado com Alda Maria Alves Monteiro, comunhão
de adquiridos, constituiu a sociedade em epígrafe a qual se rege pelo
seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta à firma Alcindo Óscar Sá Alves Silva, Uni-
pessoal, L.da, com sede na Rua de D. Batista Ramos, rés-do-chão,

esquerdo, 20, Ovar, e durará por tempo indeterminado, a contar de
hoje.

§ único. Desde já fica a gerência autorizada a transferir a sede para
outro local, dentro do concelho ou concelhos limítrofes, bem como
a criar ou extinguir em território nacional ou estrangeiro, agências,
sucursais, filiais, delegações ou quaisquer outras formas de representa-
ção da sociedade.

ARTIGO 2.º

1 — A sociedade tem por objecto a actividade de construção de
edíficios.

2 — A sociedade poderá adquirir livremente participações em so-
ciedades com objecto diferente do acima referido, em sociedades re-
guladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de
empresa.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

1 — A sociedade poderá decidir a exigibilidade de prestações suple-
mentares até ao montante do capital social.

2 — O. sócio poderá celebrar com a sociedade contratos de supri-
mentos, desde que assuma a obrigação de os efectuar.

ARTIGO 5.º

1 — A gerência da sociedade, dispensada de caução e com ou sem
remuneração, conforme vier a ser deliberado pelo único sócio, ficará
a cargo do sócio único, Alcindo Óscar Sá Alves Silva, sendo bastante
a sua assinatura, quer nos actos de mero expediente, quer nos actos e
contratos que obriguem a sociedade.

2 — O sócio único exerce as competências das assembleias gerais,
podendo nomear outro gerente, nos termos do artigo 270-E, n.º 1 do
Código das Sociedades Comerciais.

3 — A gerência fica com a faculdade de nomear mandatários ou
procuradores da sociedade para a pratica de determinados actos ou
categorias de actos, nos termos do n.º 6 do artigo 252.º, do Código
das Sociedades comerciais.

ARTIGO 7.º

Ficam desde já autorizados os negócios jurídicos celebrados entre o
sócio único e a sociedade destinados a prosseguir os fins sociais.

Conferida, está conforme.

28 de Junho de 2005. — O Segundo-Ajudante, Alexandre Miguel
Rodrigues da Silva. 2007621410

BI-MADE COMERCIALIZAÇÃO E PRODUÇÃO
DE ARTIGOS DE COMUNICAÇÃO PARA CASA

E ESCRITÓRIO, L.DA

(anteriormente denominava-se BI-MADE — INDÚSTRIAS
DE MADEIRA, L.DA)

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 826/
870514; identificação de pessoa colectiva n.º 501825762; inscri-
ção n.º 8; número e data da apresentação: 06/050518.

Certifico que pela apresentação supra referida e em relação à soci-
edade em epígrafe foi efectuado o registo de alteração parcial do pacto
social quanto aos artigos 1.º, 2.º e 5.º, cuja redacção actualizada é a
seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade passa a adoptar a firma BI-MADE Comercialização e
Produção de Artigos de Comunicação para Casa e Escritório, L.da,
mantém a sede no lugar da Vinha, freguesia de Esmoriz, concelho de
Ovar e durará por tempo indeterminado a contar da data da sua cons-
tituição.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na comercialização, fabrico pró-
prio ou em subcontratação de produtos para comunicação ou decora-
ção.

ARTIGO 5.º

A gerência dispensada de caução e remunerada ou não, conforme
for deliberado em assembleia geral, será exercida por todos os sócios,
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que ficam desde já nomeados gerentes, ficando a sociedade obrigada
em todos os actos e contratos com a assinatura única dos gerentes
Virgílio Dourado Martins de Vasconcelos ou Aida Figueiredo Gonçal-
ves Verdadeiro Martins de Vasconcelos, ou com a assinatura conjunta
de dois dos restantes gerentes.

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

Conferida, está conforme o original.

28 de Junho de 2005. — O Segundo-Ajudante, Alexandre Miguel
Rodrigues da Silva. 2007621339

VAREIRA — COMÉRCIO DE PNEUS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 2067/
000919; identificação de pessoa colectiva n.º 505163896; averba-
mento n.º 01 à inscrição n.º 6 e inscrição n.º 8; números e data das
apresentações: of. 5 e 6/050519.

Certifico que pelas apresentações supra referidas e em relação à
sociedade em epígrafe foram efectuados os registos de:

a) Cessação de funções de gerente, António Rodrigues Nunes, por
renúncia.

Data: 31 de Janeiro de 2005.
b) Designação de gerente.
Gerente designado: António Alberto Santos Ferreira da Silva, resi-

dente na Rua de Vieira da Silva, 18, Ovar.
Data: 31 de Janeiro de 2005.

Conferida, está conforme o original.

28 de Junho de 2005. — O Segundo-Ajudante, Alexandre Miguel
Rodrigues da Silva. 2007621428

MORIZIMO — SOCIEDADE DE GESTÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 2862/
050520; inscrição n.º 1; números e data das apresentações: 01 e
02/050520.

Certifico que pela apresentação supra referida foi constituída entre
Fausto Antunes Fernandes e mulher, Maria Cândida Riça da Silva,
casados na comunhão de adquiridos e ITMI Norte -Sul Portugal —
Sociedade de Desenvolvimento e Investimento, S. A., a sociedade em
epígrafe a qual se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

Denominação, duração e sede

1 — A sociedade adopta a firma de MORIZIMO — Sociedade de
Gestão Imobiliária, L.da

2 — A sociedade durará por tempo indeterminado.
3 — A sociedade vai ter a sua sede no lugar da Torre, freguesia de

Esmoriz, concelho de Ovar, mas, por simples deliberação da gerên-
cia, a mesma poderá ser deslocada dentro do mesmo concelho ou para
concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

Objecto

A sociedade tem por objecto a compra, construção, arrendamento,
administração e gestão de imóveis, de centros comerciais e todas as
actividades económicas e comerciais relacionadas com os indicados
fins.

ARTIGO 3.º

Capital

O capital social, integralmente realizado, em dinheiro, é de cin-
quenta e três mil euros, e corresponde à soma de três quotas, sendo
uma do valor nominal de vinte e sete mil e trinta euros, do sócio
Fausto Antunes Fernandes, uma do valor nominal de doze mil cento
e noventa euros, da sócia Maria Cândida Riça da Silva e outra do
valor nominal de treze mil setecentos e oitenta euros da sócia ITMI
Norte-Sul Portugal — Sociedade de Desenvolvimento e Investimen-
to, S. A.

ARTIGO 4.º

Aumento de capital

1 — A assembleia geral é competente para deliberar sobre o au-
mento de capital, nos termos, condições e modalidades que entender.

2 — Da deliberação de aumento de capital devem constar expres-
samente a modalidade e o montante do aumento, o valor nominal
das novas participações, a natureza das novas entradas e os prazos
dentro dos quais as entradas devem ser efectuadas.

3 — Da deliberação de aumento de capital deve constar igualmen-
te a identificação de quem participará no aumento, bastando, se for
caso disso, mencionar que participam os sócios que exerçam o seu
direito de preferência, ou que participarão só os sócios embora sem
aquele direito.

4 — O aumento de capital por incorporação de reservas, só pode-
rá ser realizado depois de aprovadas as contas do exercício anteriores
à deliberação, salvo se já tiverem decorrido mais de seis meses sobre
essa aprovação caso em que terá de ser elaborado um balanço especial
comprovativo da existência de reservas, organizado e aprovado nos
termos prescritos para o balanço anual.

5 — Em caso de aumento de capital por entradas em dinheiro, têm
preferência na subscrição das novas quotas as pessoas que à data da
deliberação do aumento forem sócios da sociedade, observando-se
quanto à repartição das mesmas o preceituado no artigo 266.º do
Código das Sociedades Comerciais.

ARTIGO 5.º

Amortização de quotas

1 — Após a aplicação da parte dos lucros do exercício necessários
à constituição da reserva legal, o remanescente dos mesmos poderá
ser afecto à amortização de quotas por decisão da assembleia geral ou
por imposição da lei.

2 — A amortização das quotas rege-se pelas disposições dos arti-
gos 232.º e seguintes do Código das Sociedades Comerciais.

ARTIGO 6.º

Redução do capital

1 — A assembleia geral pode autorizar a redução do capital, quer
esta se destine à cobertura de prejuízos, à libertação de excesso de
capital ou a outra finalidade especial, não podendo no entanto a re-
dução pôr em causa a igualdade entre sócios.

2 — O projecto de redução de capital deve ser comunicado pela
gerência aos sócios da sociedade, com a antecedência mínima de qua-
renta e cinco dias em relação à data da reunião da assembleia geral
convocada para a deliberar.

3 — Uma vez deliberada a redução deve a sociedade requerer auto-
rização judicial para a sua efectivação, excepto nos casos previstos
nos n.os 3 e 4 do artigo 95.º do Código das Sociedades Comerciais.

4 — Caso a redução leve a que o capital seja reduzido a um mon-
tante inferior ao estabelecido por lei, tal decisão terá que ficar ex-
pressamente condicionada à efectivação de aumento do capital para
montante igual ou superior àquele mínimo a realizar nos sessenta dias
seguintes àquela deliberação.

ARTIGO 7.º

Cessão de quotas

1 — A transmissão de quotas depende do consentimento da assem-
bleia geral, que deverá ser solicitado pelo sócio interessado por carta
registada com aviso de recepção, com indicação do cessionário e de
todas as condições da cessão, conforme estabelecido na alínea a) do
n.º 8 do artigo 8.º infra.

2 — Depende do consentimento da assembleia geral, deliberado por
unanimidade dos votos, a transmissão de quotas entre sócios, bem como
a transmissão ou cessão a cônjuge, ascendente ou descendente do sócio.

3 — Não é permitida a transmissão de quotas só parcialmente rea-
lizadas, salvo se à data da transmissão tiverem sido consideradas per-
didas a favor da sociedade, por não pagamento nos termos do arti-
go 204.º do Código das Sociedades Comerciais.

4 — A assembleia geral deve deliberar sobre o requerido consenti-
mento no prazo de 60 dias a contar da data de recepção na socieda-
des dos pedidos de consentimento que nos termos do n.º 1 deste
artigo lhe sejam comunicados.

5 — A recusa de consentimento da sociedade será fundamentada
na própria acta em que seja deliberada, podendo basear-se, em qual-
quer motivo de interesse relevante para a sociedade.

6 — Caso o consentimento seja licitamente recusado a sociedade
obriga-se a propor, ou a amortização ou a aquisição das quotas, nas
condições de preço e pagamento do negócio para que foi solicitado o
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consentimento; tratando-se de transmissão a título gratuito, ou pro-
vando a sociedade que naquele negócio houve simulação de preço, a
aquisição far-se-á pelo valor real, determinado nos termos do arti-
go 231.º, n.º 2, alínea d), do Código das Sociedades Comerciais.

7 — O não cumprimento pela sociedade dos prazos estabelecidos
no precedente número quatro do presente artigo, implica o consenti-
mento automático à transmissão.

ARTIGO 8.º

Preferência

1 — Obtido o consentimento da sociedade, não pode qualquer só-
cio, nem a sociedade ou os seus representantes legais, ceder ou a qual-
quer outro titulo, transmitir, onerar ou alienar, seja porque modo for,
as suas quotas sem que antes conceda direito absoluto de preferência
à sócia ITMI Norte-Sul Portugal — Sociedade de Desenvolvimento e
Investimento, S. A.

2 — Consequentemente, qualquer transmissão, cessão, alienação ou
oneração de quotas, realizadas pelos sócios e consentida pela socieda-
de, só será possível, caso a sócia beneficiária da preferência não a
exerça, decorridos que sejam trinta dias contados da data do recebi-
mento da comunicação à mesma endereçada, por meio de carta regis-
tada com aviso de recepção, do projecto de transmissão de quotas, do
qual deverão constar, nomeadamente:

a) As cláusulas do respectivo contrato de transmissão, alienação
ou oneração, com a menção a: identificação do(s) promitente(s)
adquirente(s), preço, prazos, restantes condições do mesmo.

b) Fotocópia dos elementos demonstrativos da situação financeira
da sociedade, relativos à prestação de contas do exercício imediata-
mente anterior, nomeadamente: modelo 22; balanço analítico, de-
monstração de resultados, anexo ao balanço e à demonstração de
resultados.

c) Os elementos atrás mencionados servirão para avaliação da situa-
ção financeira da sociedade à data da proposta de cessão, transmissão
ou oneração de quotas.

3 — Se a sócia ITMI Norte-Sul Portugal — Sociedade de Desen-
volvimento e Investimento, S. A., não exercer o seu direito de pre-
ferência, a quota deverá ser adquirida por qualquer um dos outros só-
cios ou, se nenhum dos sócios se mostrar interessado na respectiva
cessão, deverá a quota ser adquirida por pessoa singular ou colectiva
terceira, aprovada por unanimidade dos sócios.

4 — Na falta de interessados na aquisição da quota objecto da pro-
posta de cessão, ou na falta de acordo dos sócios quanto à pessoa,
singular ou colectiva, interessada na respectiva aquisição, deve a so-
ciedade fazer amortizar a mesma quota, nos termos do disposto no
artigo 5.º supra.

5 — As partes mutuamente aceitam e querem atribuir eficácia real
ao presente pacto de preferência, assumindo a ITMI Norte-Sul Por-
tugal — Sociedade de Desenvolvimento e Investimento, S. A., o ónus
da promoção do registo, com o pagamento das respectivas despesas.

6 — O presente pacto de preferência durará até à dissolução da
sociedade.

ARTIGO 9.º

Suprimentos e prestações suplementares

1 — Os sócios poderão efectuar à Sociedade os suprimentos que
esta carecer em termos e condições previamente aprovados em as-
sembleia geral.

2 — A sociedade pode exigir do sócio maioritário prestações su-
plementares de capital, uma ou mais vezes, até ao montante de duas
vezes o valor do capital social.

ARTIGO 10.º

Assembleias gerais

1 — As assembleias gerais serão convocadas por qualquer um dos
gerentes, por meio de carta registada, com um pré-aviso mínimo de
15 dias.

2 — O sócio impedido de comparecer à assembleia geral poderá
fazer-se representar mediante simples carta mandato, podendo a re-
presentação ser conferida a estranhos à sociedade.

3 — No caso de se encontrarem presentes ou devidamente repre-
sentados todos os sócios, a assembleia geral poderá, nos termos per-
mitidos pela lei, constituir-se e deliberar validamente com dispensa
de formalidades prévias.

4 — Todos os sócios, e em caso de oneração de partes sociais com
usufruto, tanto o usufrutuário como o titular da raiz, têm direito a
assistir à assembleia geral, a participar das deliberações e a exercer o
respectivo direito de voto, pessoalmente, ou através de mandatário
nos termos do n.º 2 deste artigo, mantendo o titular da raiz o seu
direito de voto na parte da quota não onerada com usufruto.

ARTIGO 11.º

Deliberações

As deliberações que tenham por objecto alterações do contrato de
sociedade, quer por modificação ou suspensão de alguma das suas cláu-
sulas, quer por introdução de nova cláusula, o aumento e redução do
capital social, a dissolução da sociedade, a alienação ou oneração de
imóveis da sociedade, por qualquer meio, a cessão da posição contra-
tual em qualquer contrato de locação financeira ou de empréstimo, o
arrendamento, a denúncia e a resolução de qualquer destes contratos,
o trespasse do estabelecimento comercial e a cessão de exploração
comercial, só serão válidas e eficazes quando tomadas por unanimida-
de dos votos.

ARTIGO 12.º

Gerência

1 — A gerência da sociedade e a sua representação, em juízo ou
fora dele, activa e passivamente, incumbem a um ou mais gerentes
eleitos por períodos não superiores a quatro anos, os quais poderão
ser sempre reeleitos.

2 — Aos gerentes são conferidos os poderes necessários para asse-
gurar a gestão corrente dos negócios da Sociedade e, em especial, para:

a) Celebrar contratos no contexto das actividades correntes da
sociedade e no âmbito do seu objecto, excepto os contratos que,
mesmo cabendo no objecto da sociedade, exijam deliberação tomada
nos termos do artigo 11.º;

b) Abrir e movimentar contas bancárias;
c) Aceitar, sacar e endossar letras, livranças e outros efeitos co-

merciais;
d) Admitir e despedir pessoal;
e) Comprar e vender bens móveis, incluindo veículos automóveis;
f) Celebrar contratos de locação financeira mobiliária;
g) Contrair empréstimos ou outras obrigações financeiras similares;
h) Prestar cauções ou garantias, excepto aquelas que exijam delibe-

ração tomada nos termos do artigo 13.º
3 — A gerência poderá, ainda, constituir mandatários ou procura-

dores da sociedade, para a prática de determinados actos ou categori-
as de actos.

ARTIGO 13.º

Representação da sociedade

1 — A sociedade fica validamente obrigada nos seus actos e con-
tratos da forma seguinte:

a) Pela assinatura de qualquer um dos gerentes;
b) Pela assinatura de um procurador da sociedade com poderes es-

pecíficos para o efeito, conforme estipulado no n.º 3 do artigo 12.º
2 — Os gerentes ficam expressamente proibidos de obrigar a socie-

dade em quaisquer fianças, letras de favor, avales, abonações ou em
outros actos, contratos ou documentos semelhantes, estranhos aos
negócios sociais, sendo todos os actos praticados e os contratos cele-
brados nestas condições considerados de nenhum efeito, sem prejuízo
de o infractor responder perante a sociedade pelos prejuízos que lhe
causar.

ARTIGO 14.º

Lucros

1 — Enquanto o valor da situação líquida no final de cada exercí-
cio exceder o dobro do capital social subscrito à data de constituição
da sociedade, os lucros líquidos constantes do balanço anual terão as
seguintes aplicações:

a) Para a constituição ou reforço da reserva legal a percentagem
que a lei determinar;

b) Para a constituição ou reforço de uma reserva livre de consoli-
dação financeira, o remanescente.

2 — Nos exercícios em que se encontrem preenchidas as condi-
ções constantes do número anterior, a distribuição dos lucros líquidos
terá a aplicação que a assembleia geral determinar.

ARTIGO 15.º

Nomeação de gerentes

Fica desde já nomeado como gerente, para o quadriénio de 2005-
-2008, o Exm.º Dr. Fausto Antunes Fernandes, casado, residente na
Rua de Augusto Sereno, Lote 22-23, em Ovar.

ARTIGO 16.º

Dissolução e liquidação da sociedade

1 — A sociedade dissolver-se-á somente nos casos especiais pre-
vistos na lei ou por deliberação da assembleia geral, tomada por una-
nimidade dos votos.
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2 — A liquidação do património da sociedade, em consequência da
dissolução da mesma, será feita através de uma comissão liquidatária,
constituída por todos os sócios, ou pelos representantes que os mes-
mos venham a designar.

ARTIGO 17.º

Disposições transitórias

1 — Para fazer face às despesas com a instalação dos serviços da
Sociedade, nos termos do disposto na alínea b) do n.º 5 do artigo 202.º
do Código das Sociedades Comerciais, o gerente ora nomeado fica desde
já autorizado a proceder ao levantamento total da importância depo-
sitada na conta aberta em nome da Sociedade no Banco Espírito San-
to, S. A., Agência de Ovar, correspondente à totalidade do respectivo
capital social.

2 — A sociedade assume, desde já, as obrigações decorrentes de
negócios jurídicos celebrados em seu nome, pela gerência, bem como
a aquisição para a sociedade de quaisquer direitos, antes do registo
definitivo do contrato social, sem prejuízo do disposto no artigo 5.º
do Código das Sociedades Comerciais e de harmonia com o artigo 19.º
e quaisquer outros aplicáveis do citado diploma legal.

3 — O gerente ora nomeado, fica ainda expressamente autorizado
a, pelos prazos, preços e demais cláusulas e condições que julgue con-
venientes e com quem entender, prometer comprar e ou comprar
quaisquer bens imóveis ou direitos imobiliários, podendo pagar quais-
quer importâncias a título de sinal ou como antecipação do cumpri-
mento e os respectivos preços, outorgando e assinando os respecti-
vos contratos-promessa e ou as respectivas escrituras definitivas de
compra, bem como celebrar e assinar contrato promessa e contrato
de arrendamento comercial e ou escrituras públicas de empréstimos e
ou locação financeira mobiliária e ou imobiliária (leasing), em nome
e representação da sociedade ora constituída.

Conferida, está conforme o original.

28 de Junho de 2005. — O Segundo-Ajudante, Alexandre Miguel
Rodrigues da Silva. 2007621452

ATELIER D’ARQUITECTURA J. A. LOPES
DA COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 1720/
980306; identificação de pessoa colectiva n.º 504106589; inscri-
ção n.º 3;número e data da apresentação: 07/050520.

Certifico que pela apresentação supra referida e em relação à socie-
dade em epígrafe foi efectuado o registo de aumento do capital para
€ 60 000, sendo o aumento de € 50 024,04 , realizado por incorpo-
ração de reservas livres, subscrito pelos sócios, José António Cruz
Lopes da Costa e Maria Irene Reis Costa de Carvalho Tigre Lopes da
Costa, em reforço das suas quotas, e Alteração parcial do contrato
quanto ao artigo 3.º, cuja redacção actualizada é a seguinte:

3.º

O capital é de sessenta mil euros, encontra-se totalmente realizado
e corresponde à soma de duas quotas, de trinta mil euros cada, uma de
cada sócio.

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

Conferida, está conforme o original.

28 de Junho de 2005. — O Segundo-Ajudante, Alexandre Miguel
Rodrigues da Silva. 2007621215

ANTÓNIO LOPES DIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 942/
890320; identificação de pessoa colectiva n.º 502127368; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 12/050523.

Certifico que pela apresentação supra referida e em relação à socie-
dade em epígrafe foi efectuado o registo de dissolução e encerramen-
to da liquidação, tendo sido encerradas e liquidadas as contas em 2 de
Maio de 2005.

Conferida, está conforme o original.

28 de Junho de 2005. — O Segundo-Ajudante, Alexandre Miguel
Rodrigues da Silva. 2007621444

CADILLON & CADILLON, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 2418/
020319; identificação de pessoa colectiva n.º 505988097; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 13/050523.

Certifico que pela apresentação supra referida e em relação à soci-
edade em epígrafe foi efectuado o registo de dissolução e encerra-
mento da liquidação, tendo sido encerradas e liquidadas as contas em
21 de Abril de 2005.

Conferida, está conforme o original.

28 de Junho de 2005. — O Segundo-Ajudante, Alexandre Miguel
Rodrigues da Silva. 2007621460

DISTRIMORIZ — SUPERMERCADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 1694/
970105; identificação de pessoa colectiva n.º 504062778; averba-
mento n.º 01 à inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 19/
050523.

Certifico que pela apresentação supra referida e em relação à soci-
edade em epígrafe foi efectuado o registo de recondução do gerente,
Fausto Antunes Fernandes para o quadriénio 2005/2008, actualmente
residente na Rua Augusto Sereno, lote 22/23, Ovar.

Data: 8 de Abril de 2005.

Conferida, está conforme o original.

28 de Junho de 2005. — O Segundo-Ajudante, Alexandre Miguel
Rodrigues da Silva. 2007621568

VALE DE CAMBRA

TAVARES & ADOSINDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vale de Cambra. Matrícula
n.º 212/811106; identificação de pessoa colectiva n.º 501218211;
número e data da entrada: 06/20050621.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da acta da assembleia geral e dos documentos a que se refere
o artigo 42.º do Código do Registo Comercial, respeitantes à presta-
ção de contas do exercício do ano de 2004.

Conferida, está conforme.

21 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, Ana Paula Ribeiro
Nunes dos Santos. 2007111012

ARSOPI — THERMAL — EQUIPAMENTOS
TÉRMICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vale de Cambra. Matrícula
n.º 348/890718; identificação de pessoa colectiva n.º 502192364;
número e data da entrada: 07/20050621.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da acta da assembleia geral e dos documentos a que se refere
o artigo 42.º do Código do Registo Comercial, respeitantes à presta-
ção de contas do exercício do ano de 2004.

Conferida, está conforme.

21 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, Ana Paula Ribeiro
Nunes dos Santos. 2007111020

PAULO SÉRGIO BASTOS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vale de Cambra. Matrícula
n.º 1086/040210; identificação de pessoa colectiva n.º 506858367;
número e data da entrada: 01/20050622.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da acta da assembleia geral e dos documentos a que se refere
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o artigo 42.º do Código do Registo Comercial, respeitantes à presta-
ção de contas do exercício do ano de 2004.

Conferida, está conforme.

22 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, Ana Paula Ribeiro
Nunes dos Santos. 2007111039

ADRIANO DE PINHO SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vale de Cambra. Matrícula
n.º 886/010515; identificação de pessoa colectiva n.º 505511711;
número e data da entrada: 02/20050622.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da acta da assembleia geral e dos documentos a que se refere
o artigo 42.º do Código do Registo Comercial, respeitantes à presta-
ção de contas do exercício do ano de 2004.

Conferida, está conforme.

22 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, Ana Paula Ribeiro
Nunes dos Santos. 2007111047

CAMBRAIR — MONTAGEM E MANUTENÇÃO
DE MÁQUINAS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vale de Cambra. Matrícula
n.º 787/990818; identificação de pessoa colectiva n.º 504609947;
número e data da entrada: 03/20050622.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da acta da assembleia geral e dos documentos a que se refere
o artigo 42.º do Código do Registo Comercial, respeitantes à presta-
ção de contas do exercício do ano de 2004.

Conferida, está conforme.

22 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, Ana Paula Ribeiro
Nunes dos Santos. 2007111055

PRIMOS COSTA — IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vale de Cambra. Matrícula
n.º 778/990628; identificação de pessoa colectiva n.º 504540947;
número e data da entrada: 04/20050622.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da acta da assembleia geral e dos documentos a que se refere
o artigo 42.º do Código do Registo Comercial, respeitantes à presta-
ção de contas do exercício do ano de 2004.

Conferida, está conforme.

22 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, Ana Paula Ribeiro
Nunes dos Santos. 2007111063

PEETH — PRODUTOS ELÁSTICOS ESPECIAIS
E TENSORES HETERODINÁMICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vale de Cambra. Matrícula
n.º 273/811007; identificação de pessoa colectiva n.º 501193618;
número e data da entrada: 05/20050622.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da acta da assembleia geral e dos documentos a que se refere
o artigo 42.º do Código do Registo Comercial, respeitantes à presta-
ção de contas do exercício do ano de 2004.

Conferida, está conforme.

22 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, Ana Paula Ribeiro
Nunes dos Santos. 2007111071

FEMACO — FERRAGENS E MATERIAIS
DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vale de Cambra. Matrícula
n.º 37/491228; identificação de pessoa colectiva n.º 500110760;
número e data da entrada: 06/20050622.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da acta da assembleia geral e dos documentos a que se refere
o artigo 42.º do Código do Registo Comercial, respeitantes à presta-
ção de contas do exercício do ano de 2004.

Conferida, está conforme.

22 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, Ana Paula Ribeiro
Nunes dos Santos. 2007111080

GRUPINA — ESTUDO DE PROJECTOS
E COMERCIALIZAÇÃO DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vale de Cambra. Matrícula
n.º 398/901026; identificação de pessoa colectiva n.º 502436530;
número e data da entrada: 07/20050622.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da acta da assembleia geral e dos documentos a que se refere
o artigo 42.º do Código do Registo Comercial, respeitantes à presta-
ção de contas do exercício do ano de 2004.

Conferida, está conforme.

22 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, Ana Paula Ribeiro
Nunes dos Santos. 2007111098

JORGE MANUEL TAVARES DE ALMEIDA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vale de Cambra. Matrícula
n.º 928/010911; identificação de pessoa colectiva n.º 505697912;
número e data da entrada: 08/20050622.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da acta da assembleia geral e dos documentos a que se refere
o artigo 42.º do Código do Registo Comercial, respeitantes à presta-
ção de contas do exercício do ano de 2004.

Conferida, está conforme.

22 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, Ana Paula Ribeiro
Nunes dos Santos. 2002757607

NUNO & FERNANDES — SERRALHARIA, PICHELARIA
E CLIMATIZAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vale de Cambra. Matrícula
n.º 730/980813; identificação de pessoa colectiva n.º 504213032;
número e data da entrada: 09/20050622.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da acta da assembleia geral e dos documentos a que se refere
o artigo 42.º do Código do Registo Comercial, respeitantes à presta-
ção de contas do exercício do ano de 2004.

Conferida, está conforme.

22 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, Ana Paula Ribeiro
Nunes dos Santos. 2007111101

IRACEMA & CARLOS COSTA — CAFÉS E PRODUTOS
ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vale de Cambra. Matrícula
n.º 758/990330; identificação de pessoa colectiva n.º 504386760;
número e data da entrada: 10/20050622.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da acta da assembleia geral e dos documentos a que se refere
o artigo 42.º do Código do Registo Comercial, respeitantes à presta-
ção de contas do exercício do ano de 2004.

Conferida, está conforme.

22 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, Ana Paula Ribeiro
Nunes dos Santos. 2007111110
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CENTRAL — HIDRO ELÉCTRICA DO CAIMA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vale de Cambra. Matrícula
n.º 21/370128; identificação de pessoa colectiva n.º 500060541;
número e data da entrada: 05/20050621.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da acta da assembleia geral e dos documentos a que se refere
o artigo 42.º do Código do Registo Comercial, respeitantes à presta-
ção de contas do exercício do ano de 2004.

Conferida, está conforme.

21 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, Ana Paula Ribeiro
Nunes dos Santos. 2007111004

BEJA
ALMODÔVAR

EDUARDA & FILHAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almodôvar. Matrícula
n.º 00174/031222; identificação de pessoa colectiva n.º 506718786;
data do depósito: 0500627.

Certifico que foram depositados os documentos respeitantes ao
registo de prestação de contas da sociedade em epígrafe referente ao
ano de 2004.

Está conforme.

28 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Conceição
Fernandes Vilhena. 2001332114

ALVITO

MINI MERCADO PEU, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alvito. Matrícula n.º 00005/
930601; identificação de pessoa colectiva n.º 502604344.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos da prestação de contas, res-
peitante ao ano de exercício de 2004.

Está conforme.

30 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante em substituição legal
do Conservador, Antónia Maria Charruadas Hermenegildo.

2001457286

AUTO REPARADORA FONSECA & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alvito. Matrícula n.º 000044/
990511; identificação de pessoa colectiva n.º 504596454.

Certifico quem em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos da prestação de contas, res-
peitante ao ano de exercício de 2004.

Está conforme.

30 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante em substituição legal
do Conservador, Antónia Maria Charruadas Hermenegildo.

2001457316

CASTRO VERDE

SOMINCOR — SOCIEDADE MINEIRA DE NEVES
CORVO, S. A.

Sede: Mina Neves Corvo, freguesia de Santa Bárbara de
Padrões, concelho de Castro Verde

Conservatória do Registo Comercial de Castro Verde. Matrícula
n.º 00191/040707; identificação de pessoa colectiva n.º 503352896;
averbamento n.º 3 à inscrição n.º 19 e inscrição n.º 27; número e
data das apresentações: 02 e 03/20050628.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada:
A cessação de funções dos administradores: Ronald Stanley Simkus

e de Graham Edward Mascall, por renúncia de 21 de Fevereiro de 2005
e de 23 de Março de 2005; e a alteração parcial do contrato social,
em que o artigo 16.º, n.º1 passa a ter a seguinte redacção:

A gestão dos negócios sociais, compete a um conselho de adminis-
tração de cinco ou sete membros, que poderão não ser accionistas e
cujo mandato, nos termos da lei, terá a duração que for deliberada
pela assembleia geral.

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

Conferi e está conforme.

15 de Julho de 2005. — O Conservador, António Chagas.
2007015544

SOMINCOR — SOCIEDADE MINEIRA DE NEVES
CORVO, S. A.

Sede: Minas Neves Corvo, freguesia de Santa Bárbara
de Padrões, concelho de Castro Verde

Conservatória do Registo Comercial de Castro Verde. Matrícula
n.º 00191/040707; identificação de pessoa colectiva n.º 503352896;
inscrição n.º 26; número e data da apresentação: 01/20050406.

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

Aumento de capital e alteração parcial do pacto, passando o n.º 1
do artigo 5.º a ter a seguinte redacção:

Capital: € 73 250 000, integralmente realizado, representado por
catorze milhões seiscentas e cinquenta mil acções ordinárias, no va-
lor de cinco euros cada.

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

Está conforme.

20 de Abril de 2005. — O Conservador, António Chagas.
2007014815

SOCIEDADE DE AGRICULTURA DE GRUPO HERDADE
DOS REIS DIAS, L.DA

Sede: Herdade dos Reis Dias, Castro Verde

Conservatória do Registo Comercial de Castro Verde. Matrícula
n.º 00017/270788, identificação de pessoa colectiva n.º 502003731;
data do depósito: 28062005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 2004 da
sociedade em epígrafe.

Conferi e está conforme.

28 de Junho de 2005. — O Conservador, António Chagas.
2007015137

ODEMIRA

T. C. A. — CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS
TURÍSTICOS DA COSTA ALENTEJANA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odemira. Matrícula n.º 276;
identificação de pessoa colectiva n.º 502782528; inscrição n.º 4;
número e data da apresentação: 8/15062005.

Certifico que referente à sociedade supra mencionada foi lavrado o
seguinte acto de registo:

I — Deliberação de redução de capital social.
Montante: 4333 euros.
Data da deliberação: 12 de Maio de 2005.

4 de Julho de 2005. — O Escriturário Superior, (Assinatura ilegível.)
2005489158
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BRAGA
BRAGA

VIDRARIA S. MIGUEL DE FERREIRA & IRMÃO, L.DA

Sede: Parque Industrial de Celeirós, Lote E-1, 2.ª fase, Celeirós,
Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 3672/
920608; identificação de pessoa colectiva n.º 502788771; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 19/050517.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe foi registado a
alteração do contrato quanto ao artigo 2.º que fica com a seguinte
redacção:

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a construção: colocação de vidro;
compreende a actividade de trabalhos de vidraria, visando directamente
a sua colocação em edifícios ou em outras obras de construção (ins-
talação de vidros, espelhos e de outras vidragens.

Foi feito o depósito do pacto social actualizado na pasta respectiva.

Está conforme.

20 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2010232860

TIBEAUTO — MANUTENÇÃO AUTO, L.DA

Sede: Lugar de Seixido, Mire de Tibães, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 7375/
010327; identificação de pessoa colectiva n.º 505390116; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 09/
050517.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe foi registado a
deslocação da sede para Rua de Germão Galharde, 16, 5.º, esquerdo,
Braga (São Vítor), Braga.

Está conforme.

19 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2010232178

TERROSO SANTOS, L.DA

Sede: Avenida do General Norton de Matos, 92, rés-do-chão,
Braga (São Vicente), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 5891/
980428; identificação de pessoa colectiva n.º 504149237; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 7; números e data das
apresentações: 07 e 11/050502.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe foi registado a
cessação de funções de gerente de António Peixoto Terroso Santos,
por renúncia em 12 de Abril de 2005 e a alteração do contrato, quan-
to aos artigos 1.º, 3.º, 4.º, 5, 6.º e aditados os 7.º, 8.º, 9.º e 10.º que
ficam com a seguinte redacção:

1.º

1 — A sociedade adopta a firma Alexandre Gonçalves & Costa, L.da,
e tem a sua sede na Avenida do General Norton de Matos, 92, rés-do-
-chão, freguesia de Braga (São Vicente), concelho de Braga.

2 — Por simples deliberação da gerência poderá a sede social ser
transferida para qualquer outro local dentro do mesmo concelho ou
concelhos limítrofes, bem como poderão ser criadas sucursais, agên-
cias, delegações, filiais ou outras formas de representação em qual-
quer parte do território nacional.

3.º

1 — O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
cinco mil euros, divididos em duas quotas iguais de dois mil e quinhen-
tos euros, pertencentes uma a cada um dos sócios, Ângela Fernanda
Pereira da Costa Gonçalves e Alexandre Machado Gonçalves.

2 — Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares ao
capital até ao montante global de duzentos e cinquenta mil euros.

3 — Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que ela
carecer nas condições de reembolso e juros que a assembleia fixar.

4.º

1 — A administração da sociedade e a sua representação em juízo
e fora dele, activa e passivamente, compete a ambos os sócios, que
desde já ficam nomeados gerentes.

2 — Para vincular a sociedade nos seus actos e contratos é sufi-
ciente a assinatura de um dos gerentes.

3 — Os gerentes não poderão obrigar a sociedade em actos e docu-
mentos estranhos aos negócios sociais, designadamente letras de fa-
vor, fianças, abonações, avales e responsabilidades similares, ficando
o infractor pessoalmente responsável pelos actos que assim praticar
e respondendo perante a sociedade pelos prejuízos que lhe causar.

4 — Ficam incluídos nos poderes de gerência os actos de compra e
venda de veículos automóveis e aquisição ou alienação de bens imó-
veis.

5.º

1 — A cessão de quotas é livre entre os sócios. Na cessão a estra-
nhos é reservado à sociedade em primeiro lugar e aos sócios não ce-
dentes, em segundo, o direito de preferência.

2 — O sócio que pretender ceder a sua quota a estranhos deverá
comunicar a sua pretensão à sociedade através de carta registada, com
aviso de recepção, indicando o nome do adquirente, preço oferecido
e condições de pagamento.

3 — Se a sociedade deliberar não adquirir essa quota deverá o outro
sócio na mesma assembleia declarar se pretende ou não usar do direi-
to de preferência.

4 — Se nem a sociedade nem o outro sócio pretender usar do direi-
to de preferência ou se nada for comunicado ao sócio que pretender
ceder a sua quota no prazo de trinta dias a contar da expedição da
carta, poderá a quota ser cedida nos termos da comunicação.

6.º

1 — A sociedade poderá amortizar qualquer quota, no todo ou em
parte, nos seguintes casos:

a) Insolvência, falência, interdição ou inabilitação do sócio titular;
b) Arresto, arrolamento ou penhora da quota;
c) Venda ou adjudicação judiciais;
d) Se o sócio por si ou interposta pessoa exercer qualquer activida-

de concorrente com a sociedade.
2 — A amortização será realizada pelo valor nominal da quota, o

qual será pago em seis prestações mensais, iguais e sucessivas, salvo
se a lei impuser valor e forma de pagamento diferentes.

3 — Considera-se realizada a amortização com o depósito efectuado
na Caixa Geral de Depósitos, à ordem de quem de direito, da primeira
prestação correspondente ao valor da quota.

7.º

1 — Por falecimento de qualquer dos sócios a respectiva quota não
se transmitirá para os seus sucessores, devendo a sociedade amortizá-
-la, adquiri-la ou fazê-la adquirir pelos sócios sobrevivos no prazo de
90 dias a contar da data do falecimento.

2 — A contrapartida da amortização ou aquisição traduzir-se-á na
importância correspondente ao valor nominal da quota e o seu paga-
mento será efectuado, sem juros, em seis prestações mensais, iguais e
sucessivas, vencendo-se a primeira trinta dias após a deliberação de
amortização ou aquisição.

8.º

1 — Dissolvida a sociedade, por acordo ou fundamento legal, a li-
quidação e partilha far-se-á de harmonia com o que for decidido por
unanimidade entre os sócios.

2 — No caso de não existir unanimidade, proceder-se-á à licitação
entre os sócios de todo o activo e passivo, sendo estes adjudicados
àquele que oferecer maiores vantagens em preço, condições de paga-
mento e garantias.

9.º

As assembleias gerais, quando a lei não prescreva outros prazos ou
formalidades, serão convocadas por carta registada com aviso de re-
cepção, enviadas com a antecedência mínima de vinte dias, indicando
sempre o assunto a tratar.

10.º

Com referência a 31 de Dezembro de cada ano, será dado um ba-
lanço e os lucros líquidos, após retirada a percentagem destinada por
lei ao fundo de reserva legal e as que foram fixadas para outros fun-
dos pela assembleia geral, serão repartidos pelos sócios na proporção
das suas quotas.
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Foi feito o depósito do pacto social actualizado na pasta respectiva.

Está conforme.

5 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2006619594

SIBRAC — SOCIEDADE IMOBILIÁRIA
BRACARENSE, L.DA

Sede: Rua de Bernardo Sequeira, 50, 1.º, fracção U, Braga
(São Vítor), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 5048/
960531; identificação de pessoa colectiva n.º 503669652; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 06/050510.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe foi registado a
alteração do contrato quanto aos n.os 1 e 3 artigo 6.º que fica com a
seguinte redacção:

ARTIGO 6.º

1 — A gerência e administração da sociedade e a sua representação
em juízo e fora dele, activa e passivamente, compete aos gerentes
eleitos em assembleia geral, sócios ou não, pelo prazo e condições
que nela vierem a ser estabelecidos.

2 — ................................................................................................
3 — Para que a sociedade fique validamente obrigada em todos os

seus actos e contratos, incluindo os de compra e venda ou arrenda-
mento de bens imóveis e móveis, designadamente de veículos auto-
móveis é necessária e suficiente a intervenção de um só gerente.

4 — ................................................................................................

Foi feito o depósito do pacto social actualizado na pasta respectiva.

Está conforme.

13 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2005659649

SERTICA — SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, L.DA

Sede: Avenida da Liberdade, 434, 1.º, salas 1 a 3, Braga (São
José de São Lázaro), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 5566/
970716; identificação de pessoa colectiva n.º 503525138; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 10/050513.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe foi registado a
dissolução e encerramento da liquidação.

Data da aprovação das contas: 30 de Março de 2001.

Está conforme.

17 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2005659800

RUMOPLAN — AQUECIMENTO DE AMBIENTE,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua de Costa Gomes, sala 6, 43, Real, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 8930/
030205; identificação de pessoa colectiva n.º 505213427; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 11/
050525.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado a
deslocação da sede para a Rua Costa Gomes, 25, Real, Braga.

Está conforme.

30 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2006599283

PSIPSI — CENTRO DE PSICOLOGIA E ESTUDOS, L.DA

Sede: Rua de Amália Rodrigues, loja 1, Fraião, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 10 093/
050509; identificação de pessoa colectiva n.º 507331826; número
e data da apresentação: 01 /050509.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe foi registado a
contrato de sociedade celebrado entre Miguel Ângelo Oliveira da Costa
e Marta Cláudia Oliveira da Costa, solteiros, maiores, que se rege pelo
seguinte pacto:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de PSIPSI — Centro de Psico-
logia e Estudos, L.da, e tem a sua sede na Rua de Amália Rodrigues,
loja 1, freguesia de Fraião. concelho de Braga.

§ único. Por simples deliberação da gerência a sociedade poderá
mudar a sua sede para outro local dentro do mesmo concelho ou para
concelhos limítrofes, assim como abrir e encerrar filiais, sucursais ou
quaisquer outras formas de representação da sociedade.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto social as actividades de explicação de
matérias leccionáveis no ensino, não classificadas por níveis. Activi-
dade de formação profissional. Acompanhamento psicológico de se-
res humanos. Actividades de secretariado. Processamento de dados
informáticos e outras actividades conexas à informática. Realização
de fotocópias. Arrendamento de bens imobiliários. Aluguer de máqui-
nas e equipamentos de escritório.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de cinco
mil euros, e corresponde à soma de duas quotas iguais no valor nomi-
nal de dois mil e quinhentos euros cada, pertencentes uma a cada um
dos sócios Miguel Ângelo Oliveira da Costa e Marta Cláudia Oliveira
da Costa.

ARTIGO 4.º

Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que esta
carecer, nas condições de juro e reembolso acordados em assembleia
geral, bem como prestações suplementares de capital ate ao vigésimo
do mesmo, repartidas proporcionalmente pelos dois sócios em fun-
ção das suas quotas.

ARTIGO 5.º

A gerência social, será remunerada ou não, conforme deliberação
da assembleia geral, será exercida pelos gerentes que vierem a ser elei-
tos em assembleia geral, que podem ser escolhidos de entre estranhos
à sociedade.

2 — Ficam desde já designados gerentes os sócios Miguel Ângelo
Oliveira da Costa e Marta Cláudia Oliveira da Costa.

3 — Para obrigar validamente a sociedade em todos os seus actos
e contratos é necessária apenas a assinatura de qualquer um deles.

ARTIGO 6.º

A divisão e a cessão de quotas entre sócios são livremente permi-
tidas, ficando desde já dispensado o consentimento especial da socie-
dade, e dos sócios, para divisão porventura necessárias; porém a fa-
vor de estranhos carecem de consentimento dos sócios não cedentes,
ficando reservado o direito de preferência, primeiro para a sociedade
e depois para os sócios.

ARTIGO 7.º

As assembleias gerais, quando a Lei não determinar prazos ou for-
malidades especiais, serão convocadas por meio de cartas registadas
com aviso de recepção, enviadas aos sócios com antecedência míni-
ma de 15 dias, dispensando-se esta formalidade para os sócios que
assinem as convocatórias.

ARTIGO 8.º

A gerência fica desde já autorizada a proceder ao levantamento do
capital depositado, em nome da sociedade, para fazei face às despesas
com a constituição e registo e outros necessários à prossecução da
sua actividade.

Está conforme.

11 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2005658898

PROCESS ADVICE — CONSULTORIA, AUDITORIA
E ASSESSORIA DE GESTÃO, L.DA

Sede: Avenida do Padre Júlio Fragata, 112, 1.º, salas 7 e 8,
Braga (São Vítor), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º  6762/
000314; identificação de pessoa colectiva n.º 504778390; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 14/050511.
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Certifico que. em relação à sociedade em epígrafe foi registado a
rectificação do averbamento n.º 1 à inscrição n.º 2 (Apresentação
n.º 05/041022), publicado no Diário da República, n.º 16 de 24 de
Janeiro de 2005, quanto à data da renúncia que é 27 de Dezembro de
2002, e a alteração do contrato quanto ao n.º 1 do artigo 3.º e o n.º 2
do artigo 4 .º que ficam com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
vinte e cinco mil e quinhentos euros, dividido em duas quotas iguais,
de doze mil setecentos e cinquenta euros cada, pertencentes, respec-
tivamente, a José Cândido Gonçalves Pires e à sociedade General
Business — Consultoria, Estudos e Projectos Empresariais, L.da

ARTIGO 4.º

2 — A gerência da sociedade pertence ao sócio José Cândido Gon-
çalves Pires e a Leonardo Gomes da Silva, este por designação da
sócia General Business — Consultoria, Estudos e Projectos Empresa-
riais, L.da

Foi feito o depósito do pacto social actualizado na pasta respectiva.

Está conforme.

16 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2005658545

PENALUSA — GESTÃO DE EMPREITADAS, L.DA

Sede: Lugar do Monte, Sequeira, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 06647/
20000106; identificação de pessoa colectiva n.º 504808770; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 017/050525.

Certifico que a sociedade em epígrafe efectuou registo de dissolu-
ção e encerramento da liquidação.

Data da aprovação das contas: 28 de Fevereiro de 2005.

Está conforme.

30 de Maio de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Sameiro
do Nascimento Gonçalves. 2010223900

PEIXOTO & FERREIRA, L.DA

Sede: lugar de São Miguel, Figueiredo, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 3484/
911115; identificação de pessoa colectiva n.º 502653019; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 11/050510.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado a
dissolução e encerramento da liquidação.

Data da aprovação das contas: 31 de Março de 2004.

Está conforme.

13 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2005659681

ÓPTICA SANTA TECLA, L.DA

Sede: Rua do Dr. Francisco Duarte, 110, bloco A, loja 11, Braga
(São Vítor), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 9192/
030716; identificação de pessoa colectiva n.º 506622835; averba-
mento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e data das
apresentações: 15 e 16/050525.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado a
cessação de funções de gerente de José António Martins Sousa, por
renúncia em 23 de Janeiro de 2004 e a alteração do contrato quanto
ao n.º 1 dos artigos 3.º e 4.º que ficam com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
cinco mil euros, dividido em duas quotas iguais, do valor nominal de

dois mil e quinhentos euros, pertencentes uma a cada um dos sócios
João Manuel Oliveira Moreira e Helena Maria Martins Freire Carva-
lho.

ARTIGO 4.º

1 — A administração da sociedade, remunerada ou não conforme
for deliberado em assembleia geral, bem como a sua representação,
cabem ao sócio João Manuel Oliveira Moreira, que se mantém na
gerência e a Helena Maria Martins Freire Carvalho, que desde já é
nomeada gerente.

Foi feito o depósito do pacto social actualizado na pasta respectiva.

Está conforme.

30 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2010223918

NORTEFICH — COMÉRCIO E INDÚSTRIA
ALIMENTAR, L.DA

Sede: Mercado Abastecedor, Avenida Trezeste, Caixa Postal
019, Celeirós, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 8199/
20020115; identificação de pessoa colectiva n.º 505611260; ins-
crição n.º 02; número e data da apresentação: 02/050520.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
aumento de capital. Montante do aumento: € 94 962,15. Modalida-
de e forma de subscrição: em dinheiro, pelo sócio Armando Lemos
Vilaça. Capital após o aumento: € 100 000 e alteração do contrato
quanto ao artigo 3.º, que fica com a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cem
mil euros, e está dividido em duas quotas, uma de noventa e oito mil
e quinhentos euros pertencente ao sócio Armando Lemos Vilaça, e
outra de mil e quinhentos euros pertencente ao sócio, Manuel da
Cunha Ribeiro.

Foi feito o depósito do pacto social actualizado na respectiva pasta.

Está conforme.

24 de Maio de 2005. — O Segundo-Ajudante, Nélson Arnaldo
Ferreira Nunes. 2010233239

MOURA & TAVEIRA, L.DA

Sede: Avenida da Liberdade, 143, Braga (São José de São
Lázaro), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 4562/
950320; identificação de pessoa colectiva n.º 503380490; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 5; números e data das
apresentações: 07 e 09/050516.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado a
cessação de funções de gerente de João Carlos Vidaurre Pais de Mou-
ra, por renúncia em 15 de Abril de 2005 e a alteração do contrato,
quanto aos artigos 4.º e 5.º que ficam com a seguinte redacção:

4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for delibe-
rado em assembleia geral, compete exclusivamente à sócia Maria
Adelaide Lopes Pereira, que desde já é nomeada gerente, bastando a
sua assinatura para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos
e contratos.

5.º

A cessão de quotas a estranhos é proibida, mas a sócia Maria Ade-
laide Lopes Pereira, poderá dividir e ceder a sua quota livremente,
desde que respeitado o prescrito nas disposições legais aplicáveis,
nomeadamente a Lei n.º 2125 de 20 de Março de 1965 e o Decreto-
-Lei n.º 48 547, de 27 de Agosto de 1968.

Foi feito o depósito do pacto social actualizado na pasta respectiva.

Está conforme.

18 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2005658537
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MANUEL CORREIA COELHO, L.DA

Sede: lugar de Santo António, Padim da Graça, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 8454/
020523; identificação de pessoa colectiva n.º 506143279; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 03/050517.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado a
dissolução e encerramento da liquidação.

Data da aprovação das contas: 11 de Maio de 2005.

Está conforme.

19 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2010232160

MACEDO & MESQUITA — MÓVEIS
E CARPINTARIA, L.DA

Sede: lugar da Amarela, Ruilhe, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 4450/
041221; identificação de pessoa colectiva n.º 503740292; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 08/
050510.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado a
cessação de funções de gerente de Domingos Gomes Mesquita, por
renúncia em 4 de Setembro de 1999.

Está conforme.

13 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2005659665

BRAMÓVEIS — INDÚSTRIA DE MOBILIÁRIO, L.DA

Sede: loteamento da Bouça Boa, lote A um, Parada de Tibães,
Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 9666/
040702; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 28/040702.

Certifico que, foi registado um contrato de sociedade celebrado
entre Joaquim Lourenço Ferreira Noversa, casado com Maria do Céu
Barbosa Gomes, na comunhão de adquiridos e José António Fernan-
des Gomes, casado com Maria Manuela do Souto Pereira e Gomes, na
comunhão de adquiridos, que se rege pelo seguinte pacto:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a denominação Bramóveis — Indústria de
Mobiliário, L.da, e tem a sua sede no loteamento da Bouça Boa, lote
A um, freguesia de Parada de Tibães, concelho de Braga.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no fabrico, comércio, importação
e exportação de artigos de mobiliário.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de vin-
te e cinco mil euros, dividido em duas quotas iguais do valor nominal de
doze mil e quinhentos euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

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

ARTIGO 4.º

1 — A administração da sociedade, remunerada ou não conforme
for deliberado em assembleia geral, bem como a sua representação,
cabem a ambos os sócios, que desde já ficam nomeados gerentes.

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

ARTIGO 5.º

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

2 — Os sócios não cedentes, em primeiro lugar, e a sociedade, em
segundo, terão sempre direito de preferência na cessão de quotas a
não sócios.

3 — No caso de exercício do direito de preferência, bem como no
caso do número anterior, a quota será paga pelo valor que lhe corres-
ponder segundo um balanço especialmente feito para esse fim, no prazo
de 15 dias, em três prestações trimestrais e iguais, vencendo se a pri-
meira 60 dias após a respectiva resolução.

ARTIGO 6.º

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

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

d) Cessão de quota sem prévio consentimento da sociedade;
e) Falecimento do sócio a quem não sucedam herdeiros legitimári-

os;
f) Partilha judicial ou extrajudicial de quota, na parte em que não

for adjudicada ao seu titular;
g) Quando a quota for legada ou cedida gratuitamente a não sócios.
2 — O valor da amortização, salvo disposição legal ou acordo em

contrário, será o que resultar do último balanço aprovado, e será pago
ao seu titular em duas prestações iguais e semestrais, com vencimen-
to seis meses e um ano após o referido balanço.

ARTIGO 7.º

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

Está conforme o original.

9 de Julho de 2004. — A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2005671754

ALTIMATE — SERVIÇOS E COMÉRCIO DE MATERIAIS
DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Sede: Rua de Eça de Queirós, 2.º, 32, Braga (São João
do Souto), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 9995/
050301; identificação de pessoa colectiva n.º 507240766; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 2; números e data das
apresentações: 01 e 02/050517.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado a
cessação de funções de gerentes de Pedro Miguel Rios Cerejeira Fon-
tes, António Franclim do Amaral Gonçalves Gomes e Adelino Mário
dos Santos Pires, por renúncia em 16 de Maio de 2005 e a alteração
do contrato, quanto ao artigo 4.º que fica com a seguinte redacção:

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, cabem ao sócio Fernando Manuel Guedes Cerejeira
Fontes, que desde já é nomeado gerente.

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

Foi feito o depósito do pacto social actualizado na pasta respectiva.

Está conforme.

18 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2010238303

ANTÓNIO A. C. MARTINS — IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Rua do Anjo, 65, Braga (São João do Souto), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 10 104;
identificação de pessoa colectiva n.º 507307739; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 01/20050518.

Certifico que foi constituída a sociedade entre António Alberto
Correia Martins, divorciado, Ana Lúcia Eleutério Lopes, Francisca
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Magalhães Martins e Francisco Magalhães Martins, solteiros maio-
res, que se rege pelos estatutos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma António A. C. Martins —
Imobiliária, L.da, e tem a sua sede na Rua do Anjo, 65, freguesia de
Braga (São João do Souto), concelho de Braga.

2 — A gerência fica autorizada a deslocar a sede social dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como a estabele-
cer e encerrar sucursais ou qualquer outra forma de representação, quer
no País, quer no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na compra e venda de bens imó-
veis e revenda dos mesmos adquiridos para esse fim. Indústria de cons-
trução civil e empreitadas de obras públicas, nomeadamente constru-
ção e reparação de edifícios.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
cinco mil euros, dividido em quatro quotas, uma no valor nominal de
três mil euros, pertencente ao sócio António Alberto Correia Mar-
tins, outra no valor nominal de mil euros, pertencente à sócia Ana
Lúcia Eleutério Lopes, e duas iguais do valor nominal de quinhentos
euros, pertencentes uma a cada um dos sócios Francisca Magalhães
Martins e Francisco Magalhães Martins.

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

3 — Os sócios poderão fazer suprimentos à sociedade, que vence-
rão ou não juros conforme for deliberado.

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 António
Alberto Correia Martins e Ana Lúcia Eleutério Lopes.

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

3 — Nos poderes de gerência estão incluídos os de comprar, ven-
der e permutar quaisquer bens móveis e imóveis, incluindo automó-
veis, celebrar contratos de locação financeira e contrair empréstimos
ou outro tipo de financiamentos e realizar operações de crédito per-
mitidas por lei, prestando para tanto as garantias exigidas pelas enti-
dades mutuantes.

4 — A remuneração da gerência, se deliberada, poderá consistir, total
ou parcialmente, em participação nos lucros da sociedade.

ARTIGO 5.º

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

2 — A cessão de quotas a favor de não sócios carece do consenti-
mento da sociedade, ficando conferido o direito de preferência, em
primeiro lugar aos sócios não cedentes, e por fim à sociedade.

3 — O direito de preferência atribuído aos sócios será exercido na
proporção das respectivas quotas.

ARTIGO 6.º

1 — A sociedade tem o direito de amortizar ou adquirir quotas pelo
valor a fixar nos termos do n.º 2 do artigo 105.º do Código das Socie-
dades Comerciais, nos seguintes casos:

a) Penhora, arrolamento, arresto ou apreensão de qualquer quota,
ou quando, por qualquer motivo, deva proceder-se à sua arrematação,
adjudicação ou venda em processos judiciais, administrativos ou fis-
cais;

b) Quando os herdeiros do sócio falecido não designem quem os
represente dentro do prazo de 180 dias, contados da morte;

c) Em caso de acordo com o sócio que delas for titular;
d) Se, em caso de divórcio ou de separação judicial de sócio, a res-

pectiva quota ou quotas forem adjudicadas ao cônjuge do seu titular.

ARTIGO 7.º

1 — No caso de falecimento ou interdição de qualquer dos sócios,
a sociedade continuará com os respectivos herdeiros ou represente
legal, designando, aqueles, um de entre eles que a todos represente na
sociedade enquanto a quota se mantiver indivisa.

2 — Porém, no caso de falecimento de qualquer sócio e não que-
rendo os seus herdeiros continuar na sociedade, esta poderá amortizar

a quota, cujo valor será fixado nos termos do n.º 2 do artigo 105.º do
Código das Sociedades Comerciais.

ARTIGO 8.º

Os lucros líquidos apurados no balanço, deduzida a percentagem
obrigatória para o fundo de reserva legal, terão o destino que for
definido em assembleia geral.

ARTIGO 9.º

1 — A sociedade dissolve-se por acordo de três quartas partes dos
votos correspondentes ao capital social, ou nos casos previstos na lei.

2 — No caso de dissolução da sociedade, todos os sócios serão li-
quidatárias e, entre si, procederão à partilha e liquidação dos bens
sociais, conforme comum acordo.

3 — Na falta desse acorda, serão os referidos bens entregues àquele
sócio que melhor preço e condições de pagamento oferecer.

ARTIGO 10.º

A sociedade poderá adquirir ou alienar participações em quaisquer
sociedades, ainda que reguladas por leis especiais, bem como associar-
-se a quaisquer pessoas singulares ou colectivas para, nomeadamente,
formar novas sociedades, consórcios e associações em participação,
independentemente do respectivo objecto.

Está conforme.

23 de Maio de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Sameiro
do Nascimento Gonçalves. 2010238079

C. CALDAS & FILHOS, L.DA

Sede: Rua de Custódio Vilas Boas, 5, Braga (São Vicente),
Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 8843/
20021220; identificação de pessoa colectiva n.º 505963787; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 1; números e data das apresentações:
01 e 02 de 050414.

Certifico que foi registado a cessação de funções de gerente Con-
stantino Vieira Caldas por renúncia em 9 de Maio de 2005 e alterado
o contrato quanto ao n.º 1 do artigo 3.º e n.os 1 e 2 do artigo 4.º, que
fica com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
duzentos e cinquenta mil euros, e corresponde à soma de três quotas,
uma do valor nominal de setenta e dois mil e quinhentos euros, per-
tencente à sócia Maria das Dores Alves Teixeira Caldas, e duas iguais
do valor nominal de oitenta e oito mil setecentos e cinquenta euros,
pertencentes uma a cada um dos sócios Henrique Miguel Teixeira
Caldas e João Pedro Teixeira Caldas.

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, sendo desde já nomeados gerentes os sócios Maria das
Dores Alves Teixeira Caldas, Henrique Miguel Teixeira Caldas e João
Pedro Teixeira Caldas.

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

Foi feito o depósito do pacto social na pasta respectiva.

Está conforme o original.

30 de Maio de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Sameiro
do Nascimento Gonçalves. 2010238532

CELBRAGA — CONFECÇÃO TÊXTIL, L.DA

Sede: Rua de São Sebastião, 102, Braga (Maximinos), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 10 074;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 17/050428.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
contrato de sociedade celebrado entre Filipa Isabel da Costa Braga
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Hilário, casada com Celestino Lopes de Lima Hilário Braga, na sepa-
ração de bens e Maria Isabel Lopes de Lima Hilário Vieira, casada
com Jorge João Rodrigues Vieira, na comunhão de adquiridos, que se
rege pelo seguinte pacto:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a denominação Celbraga — Confecção
Têxtil, L.da, e tem a sua sede na Rua de São Sebastião, 102, freguesia
de Braga (Maximinos), concelho de Braga.

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

ARTIGO 3.º

O objecto da sociedade consiste em fabrico, comércio, importação
e exportação de artigos de vestuário, acessórios de moda, artigos têx-
teis e calçado.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de dez mil
euros, dividido em duas quotas, uma do valor nominal de sete mil euros,
pertencente à sócia Filipa Isabel da Costa Braga Hilário, outra do valor
nominal de três mil euros, pertencente à sócia Maria Isabel Lopes de
Lima Hilário Vieira.

ARTIGO 4.º

A administração da sociedade, remunerada ou não conforme for
deliberado em assembleia geral, bem como a sua representação, ca-
bem à sócia Filipa Isabel da Costa Braga Hilário, que desde já fica
nomeada gerente.

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

ARTIGO 5.º

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.

3 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2005684058

CLASS NAILS — ESTÉTICA E BELEZA DE UNHAS, L.DA

Sede: Avenida de Alfredo Barros, 5, loja 5, Fraião, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 10 094/
050509; identificação de pessoa colectiva n.º 507337859; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 03/050509.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
contrato de sociedade celebrado entre Maria Bélen Alves Fernandes,
divorciada e Carla Michele Silveira Costa, solteira, maior, que se rege
pelo seguinte pacto:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a denominação Class Nails — Estética e
Beleza de Unhas, L.da, e tem a sua sede na Avenida de Alfredo Bar-
ros, 5, loja 5, freguesia de Fraião, concelho de Braga.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em exploração de gabinete de es-
tética designadamente com serviços de manicura, pedicura, massagem
e solário. Comércio, importação e exportação de cosméticos, acessó-
rios de estética, acessórios de moda e perfumes. Exploração de gabi-
nete de podologia.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros, dividido em duas quotas iguais do valor nominal de dois mil
e quinhentos euros, pertencentes uma a cada uma das sócias.

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 nomeada gerente a sócia Maria Belén
Alves Fernandes.

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

3 — Em ampliação dos seus poderes normais, a gerência poderá:
Contrair empréstimos ou outro tipo de financiamentos e realizar

operações de crédito que sejam permitidas por lei, prestando as ga-
rantias exigidas pelas entidades mutuantes.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

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

d) Cessão de quota sem prévio consentimento da sociedade;
e) Falecimento do sócio;
f)) Partilha judicial ou extrajudicial de quota, na parte em que não

for adjudicada ao seu titular;

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

As normas legais dispositivas poderão ser derrogadas por delibera-
ção dos sócios, salvo nos casos em que contrariem o disposto no
contrato de sociedade.

Está conforme.

12 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2010238230

CLÍNICA MÉDICA E DENTÁRIA — MEDICHÃOS, L.DA

Sede: Rua dos Chãos, 134, 1.º, frente, Braga (São João
do Souto), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 10 078;
identificação de pessoa colectiva n.º 507343697; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 19/20050429.

Certifico que foi constituída a sociedade por Ana Sofia Cruz Bap-
tista e Ricardo Manuel Alves de Almeida Moreira, solteiros, maiores,
que se rege pelos estatutos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a denominação Clínica Médica e Dentá-
ria — Medichãos, L.da, e tem a sua sede na Rua dos Chãos, 134, 1.º,
frente, freguesia de Braga (São João do Souto), concelho de Braga.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em exploração de clínica dentária,
de consultórios dentários e de clínica médica com serviços de enfer-
magem, análises clínicas e de radiologia.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
cinco mil euros, dividido em duas quotas iguais, do valor nominal de
dois mil e quinhentos euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.
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2 — A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementa-
res ao capital até ao montante global de cinquenta mil euros.

ARTIGO 4.º

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

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

d) Cessão de quota sem prévio consentimento da sociedade.

ARTIGO 7.º

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

Está conforme.

6 de Abril de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Sameiro
do Nascimento Gonçalves. 2005684082

DUARTE & GRANJA, L.DA

Sede: Rua de José António Cruz, 75, 5.º, esquerdo, frente,
Braga (São Vítor), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 10 079;
identificação de pessoa colectiva n.º 507218590; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 01/20050502.

Certifico que foi constituída a sociedade por José de Araújo Granja,
casado com Custódia Carvalho Duarte, na comunhão de adquiridos,
Custódia Carvalho Duarte, casada com José de Araújo Granja, na
comunhão de adquiridos, José Luís Duarte Granja solteiro, menor e
João Duarte Granja, solteiro, maior, que se rege pelos estatutos se-
guintes:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Duarte & Granja, L.da, e tem a sua
sede na Rua de José António Cruz, 75, 5.º, esquerdo, frente, freguesia
de Braga (São Vítor), concelho de Braga.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em compra e venda de bens imó-
veis. Arrendamento de imóveis próprios. Actividades de promoção
imobiliária. Exploração de gabinete de contabilidade.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
cinco mil euros, dividido em quatro quotas, duas iguais do valor nomi-
nal de dois mil euros, pertencentes uma a cada um dos sócios José de
Araújo Granja e Custódia Carvalho Duarte, e outras duas iguais do
valor nominal de quinhentos euros, pertencentes uma a cada um dos
restantes sócios.

2 — A sociedade poderá exigir dos sócios maiores prestações su-
plementares ao capital até ao montante global de setenta e cinco mil
euros.

ARTIGO 4.º

1 — A administração da sociedade, remunerada ou não conforme
for deliberado em assembleia geral, bem como a sua representação,
bem como a sua representação, cabem aos sócios José de Araújo Granja
e Custódia Carvalho Duarte, que desde já ficam nomeados gerentes.

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

3 — Em ampliação dos seus poderes normais, a gerência poderá:
a) Comprar, vender e permutar quaisquer bens móveis e imóveis;
b) Celebrar contratos de locação financeira;
c) Contrair empréstimos ou outro tipo de financiamentos e reali-

zar operações, de crédito que sejam permitidas por lei, prestando as
garantias exigidas pelas entidades mutuantes.

ARTIGO 5.º

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

2 — Os sócios não cedentes, em primeiro lugar, e a sociedade, em
segundo, terão sempre direito de preferência na cessão de quotas a
não sócios.

3 — No caso de exercício do direito de preferência, bem como no
caso do número anterior, a quota será paga pelo valor resultante do
último balanço aprovado, no prazo de 15 dias, em três prestações
trimestrais e iguais, vencendo-se a primeira 60 dias após a respectiva
resolução.

ARTIGO 6.º

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

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

d) Cessão de quota sem prévio consentimento da sociedade;
e) Falecimento do sócio a quem não sucedam herdeiros legitimá-

rios;
f) Partilha judicial ou extrajudicial de quota, na parte em que não

for adjudicada ao seu titular;
g) Quando a quota for legada ou cedida gratuitamente a não sócios.
2 — O valor da amortização, salvo disposição legal ou acordo em

contrário, será o que resultar do último balanço aprovado, e será pago
ao seu titular em duas prestações iguais e semestrais, com vencimen-
to seis meses e um ano após o referido balanço.

ARTIGO 7.º

Os representantes de quota em situação de indivisão hereditária ou
de contitularidade poderão nomear um de entre si ou um estranho que
a todos represente na sociedade.

ARTIGO 8.º

Os lucros distribuíveis terão a aplicação que for deliberada em as-
sembleia geral por maioria simples dos votos correspondentes ao
capital social.

ARTIGO 9.º

Na hipótese de dissolução, a liquidação da sociedade será efectuada
pelos gerentes à data da dissolução, adjudicando-se o activo social por
licitação entre os sócios, depois de pagos os credores.

ARTIGO 10.º

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

Está conforme.

6 de Abril de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Sameiro
do Nascimento Gonçalves. 2005684112

FILIPE BARBOSA — IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO
DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Sede: loteameno da Goja, lote 16, Frossos, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 10 099/
050511; identificação de pessoa colectiva n.º 507349997; inscri-
ção n.º 01; número e data da apresentação: 22/050511.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi registado um
contrato de sociedade celebrado entre Benjamim da Costa Barbosa,
casado com Maria do Céu Araújo Carvalho, no regime de comunhão
de adquiridos, Filipe Luís Carvalho Barbosa, solteiro, maior, Nuno Vítor
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Carvalho Barbosa, solteiro, maior e Maria Cláudia Carvalho Barbosa,
solteira, maior, que se rege pelo seguinte pacto:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Filipe Barbosa — Importação e
Comércio de Automóveis, L.da, e tem a sua sede no loteamento da
Goja, lote 16, freguesia de Frossos, concelho de Braga.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio, importação e expor-
tação de veículos automóveis e motociclos e ainda manutenção e
reparação dos mesmos.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
quarenta e cinco mil euros, dividido em quatro quotas, uma do valor
nominal de vinte e quatro mil setecentos e cinquenta euros, perten-
cente ao sócio Benjamim da Costa Barbosa e outras três iguais do
valor nominal de seis mil setecentos e cinquenta euros, pertencente
uma a cada um dos restantes sócios.

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

ARTIGO 4.º

1 — A administração da sociedade, remunerada ou não conforme
for deliberado em assembleia geral, bem como a sua representação,
cabem aos gerentes que forem nomeados na mesma, ficando desde já
nomeados gerentes todos os sócios.

2 — Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contratos,
é necessária a intervenção de dois gerentes sendo obrigatória a do
gerente Benjamim da Costa Barbosa.

ARTIGO 5.º

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

2 — Os sócios não cedentes, em primeiro lugar, e a sociedade, em
segundo, terão sempre direito de preferência na cessão de quotas a
não sócios.

ARTIGO 6.º

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

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

d) Cessão de quota sem prévio consentimento da sociedade.

ARTIGO 7.º

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

Está conforme.

17 de Maio de 2005. — O Segundo-Ajudante, Nélson Arnaldo
Ferreira Nunes. 2010238265

FOOTNOTE — IMPORT/EXPORT DE CALÇADO
E ARTIGOS DE MODA, L.DA

Sede: Rua Nova de Santa Cruz, 19, Braga (São Vítor), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 6652/
000110; identificação de pessoa colectiva n.º 504712489; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 13/050527.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado a
transformação da sociedade.

Data da deliberação: 12 de Maio de 2005.
O pacto social fica com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a denominação Footnote — Import/Ex-
port de Calçado e Artigos de Moda, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede
na Rua Nova de Santa Cruz, 19, freguesia de Braga (São Vítor), con-
celho de Braga.

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

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste em importação e exportação de calçado,
têxteis, vestuário, artigos de couro e acessórios de moda, bem como
o comércio por grosso e a retalho dos respectivos produtos. Recicla-
gem de desperdícios não metálicos designadamente plásticos. Activi-
dades de consultoria para os negócios e a gestão.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de trinta
mil euros, e corresponde a duas quotas, uma do valor nominal de
dezoito mil euros e outra do valor nominal de doze mil euros, ambas
pertencentes a ela sócia.

ARTIGO 4.º

1 — A administração da sociedade, remunerada ou não conforme
for decidido pela sócia, bem como a sua representação, cabem à pró-
pria sócia, que se mantém na gerência.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

31 de Maio de 2004. — A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2010238486

IMOBILIÁRIA TEIXEIRA & FILHOS, S. A.

Sede: Rua dos Pintacinhos, Palmeira, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 02212/
19860218; identificação de pessoa colectiva n.º 501626697; ins-
crição n.º 8; número e data da apresentação: 01/20050524.

Certifico que foi registado a alteração do contrato quanto ao arti-
go 1.º, que fica com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de Domingos da Silva Teixei-
ra — Imobiliária, S. A.

Foi feito o depósito do pacto social na pasta respectiva.

Está conforme o original.

30 de Maio de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Sameiro
do Nascimento Gonçalves. 2010238109

JORGE BARROS RODRIGUES, AUTOMÓVEIS,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua de Vila Nova, 117, 1.º, Nogueira, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 10 092;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 34/050506.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
contrato de sociedade celebrado por António Jorge Vasconcelos Bar-
ros Rodrigues, solteiro, maior, que se rege pelo seguinte pacto:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma de Jorge Barros Rodrigues, Auto-
móveis, Unipessoal, L.da, e vai ter a sua sede na Rua de Vila Nova,
117, 1.º, freguesia de Nogueira, concelho de Braga.

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

O objecto da sociedade consiste em reparação e manutenção de
veículos automóveis. Prestação de serviços de publicidade, nomeada-
mente preparação difusão de publicidade em veículos automóveis.
Comércio, importação e exportação de veículos automóveis bem
como de peças e acessórios para os mesmos.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social é de cinco mil euros, integralmente realizado
em dinheiro por ele sócio, em quota de igual valor.

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

ARTIGO 4.º

1 — A administração da sociedade, remunerada ou não, conforme
for decidido pelo sócio, bem como a sua representação, cabem ao
próprio sócio, que desde já fica nomeado gerente.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme.

11 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2010238192

KABÉ — RESTAURANTE, L.DA

Sede: Rua Minho Center, loja 11, Lamaçães, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 6838/
000503; identificação de pessoa colectiva n.º 504982990; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e data das
apresentações:14 e 15/050527.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado a
cessação de funções de gerente de António Pereira Gonçalves, por
renúncia em 18 de Maio de 2005 e a transformação da sociedade.

Data da deliberação: 18 de Maio de 2005.
O pacto social fica com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a denominação de KABÉ — Restaurante,
Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Rua Minho Center, loja 11, fre-
guesia de Lamaçães, concelho de Braga.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em exploração de restaurante.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
cinco mil euros e corresponde à soma de duas quotas, uma do valor
nominal de três mil e quinhentos euros, e outra do valor nominal de
mil e quinhentos euros, ambas pertencentes ao sócio Carlos Alberto
Machado Rodrigues.

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

ARTIGO 4.º

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme.

31 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2010238478

LCG — GABINETE DE SERVIÇOS, L.DA

Sede: Largo de João Penha 356, 6.º, direito, Braga
(São José de São Lázaro), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 6015/
980820; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 02/050510.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado a
alteração do contrato quanto ao artigo 2.º, que fica com a seguinte
redacção:

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em desenvolvimento e execução
de serviços de acessoria empresarial e formação. Exploração de gabi-
nete de contabilidade e consultoria fiscal. Comércio de artigos de
decoração, utilidades domésticas, têxteis e têxteis lar, electrodomés-
ticos, artigos de vestuário e acessórios de moda, calçado, artigos de
papelaria e livros.

Foi feito o depósito do pacto social actualizado na pasta respectiva.

Está conforme.

12 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2010238214

MIGUEL MACHADO, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua do Dr. Justino Cruz, 154, 4.º, Braga
(São João do Souto), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 10 102/
050512; identificação de pessoa colectiva n.º 507349679; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 29/050512.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado um
contrato de sociedade celebrado por Francisco Miguel Cubelo Faria de
Vasconcelos Machado, casado com Ana Cristina Almeida Brandão
Pinto, na comunhão de adquiridos, que se rege pelo seguinte pacto:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Miguel Machado, Unipessoal, L.da,
e vai ter a sua sede na Rua do Dr. Justino Cruz, 154, 4.º, freguesia de
Braga (São João do Souto), concelho de Braga.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em actividades promocionais de
divulgação de produtos bancários e financeiros como crédito à habi-
tação, contas poupança e depósitos bancários, dentro dos limites
permitidos por lei e sem exercício de actividades exclusivas das insti-
tuições de crédito ou sociedades financeiras.

ARTIGO 3.º

O capital social é de cinco mil euros, integralmente realizado em
dinheiro por ele sócio, em quota de igual valor.

ARTIGO 4.º

1 — A administração da sociedade, remunerada ou não conforme
for decidido pelo sócio, bem como a sua representação, cabem ao
próprio sócio, que desde já fica nomeado gerente.
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2 — Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contratos
é suficiente a intervenção de um só gerente.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme.

18 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2010238311

PIMENTEL & NOVAIS, L.DA

Sede: Travessa do Conselheiro Lobato, 28, Braga
(São José de São Lázaro), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 10 116/
20050525; identificação de pessoa colectiva n.º 507307526; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 25/20050525.

Certifico que foi constituída a sociedade entre José Marques Pi-
mentel e mulher, Emília Novais da Cunha, casados na comunhão de
adquiridos, que se rege pelos estatutos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Pimentel & Novais, L.da, e tem a
sua sede na Travessa do Conselheiro Lobato, 28, freguesia de Braga
(São José de São Lázaro), concelho de Braga.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em exploração de estabelecimen-
tos de restauração e bebidas nomeadamente churrasqueiras e restau-
rantes.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

1 — A administração da sociedade, remunerada ou não conforme
for deliberado em assembleia geral, bem como a sua representação,
cabem ao sócio José Marques Pimentel, que desde já fica nomeado
gerente.

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

ARTIGO 5.º

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.

31 de Maio de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Sameiro
do Nascimento Gonçalves. 2010238460

PLACEL — MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Sede: Travessa de António Menici Malheiro, 32, Braga
(São José de São Lázaro), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 8772/
20021029; identificação de pessoa colectiva n.º 506355470; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 18/050518.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
alteração do contrato quanto ao n.º 1 do artigo 1.º e artigo 2.º e adi-
tado o artigo 8.º, que ficam com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a denominação de PLACEL — Constru-
ção, Restauro e Decoração, L.da, e tem a sua sede no Parque Poente
Sequeira, lote 13, freguesia de Sequeira, concelho de Braga.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na indústria da construção civil
nomeadamente construção e restauro de edifícios. Empreitadas de
obras públicas. Prestação de serviços de decoração. Comércio, impor-
tação e exportação de materiais para a construção civil.

ARTIGO 8.º

A sociedade poderá participar em quaisquer sociedades independen-
temente do respectivo objecto.

Foi feito o depósito do pacto social actualizado na respectiva pasta.

Está conforme.

25 de Maio de 2005. — O Segundo-Ajudante, Nélson Arnaldo
Ferreira Nunes. 2010238346

PMGF — IMOBILIÁRIA, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Avenida do Dr. António Palha, 35, 4.º, direito, frente,
Lamaçães, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 9818/
041110; identificação de pessoa colectiva n.º 507162889; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 11/050524.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado a
alteração do contrato quanto ao n.º 1 do artigo 1.º e artigo 2.º, que
ficam com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a denominação de Mutual Data — Siste-
mas de Informação, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Avenida do
Dr. António Palha, 35, 4.º, direito, freguesia de Lamaçães, concelho
de Braga.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na compra e venda de bens imó-
veis. Arrendamento de imóveis próprios. Comércio e aluguer de equi-
pamento de escritório, de equipamento informático e de software.
Comércio de material de escritório. Consultoria e prestação de servi-
ços na área da informática e Internet, nomeadamente desenvolvimen-
to de software. Actividades de limpeza industrial.

Foi feito o depósito do pacto social actualizado na pasta respectiva.

Está conforme.

30 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2010238516

POMPEU JOSÉ FERNANDES GOMES, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Avenida de São Miguel, 39, 4.º, esquerdo, Barros,
Gualtar, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 8620/
020723; identificação de pessoa colectiva n.º 506165477; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 26/050525.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado a
dissolução e encerramento da liquidação.
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Data da aprovação das contas: 20 de Maio de 2005.

Está conforme.

31 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2010238494

PROMIBÉRIA CONSTRUTORES REUNIDOS, L.DA

Sede: Praça do Padre Ricardo da Rocha, 11, 1.º, esquerdo,
Braga (São Vítor), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 10 110/
20050524; identificação de pessoa colectiva n.º 507354800; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 10/20050524.

Certifico que foi constituída a sociedade entre José de Macedo
Gomes, casado com Maria Olinda Magalhães da Cunha, na comunhão
de adquiridos, Rodrigo José Gonçalves Pereira, casado com Ermelinda
Jesus Valente, na comunhão de adquiridos, e Carlos Alberto Simões
Antunes da Silva, casado com Maria Adelaide de Abreu Fernandes
Peixoto, na comunhão de adquiridos, que se rege pelos estatutos se-
guintes:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a denominação de Promibéria Construtores
Reunidos, L.da, e tem a sua sede na Praça do Padre Ricardo da Rocha,
11, 1.º, esquerdo, freguesia de Braga (São Vítor), concelho de Braga.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em indústria de construção civil e
empreitadas de obras públicas, nomeadamente construção de edifíci-
os. Compra e venda de bens imóveis. Actividades de promoção imo-
biliária.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, subscrito em dinheiro, é de cento e cinquenta
mil euros, dividido em três quotas iguais, do valor nominal de cin-
quenta mil euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

2 — Os sócios realizaram apenas 50 % do valor das suas quotas,
no montante de setenta e cinco mil euros, devendo dar entrada na
caixa social com os restantes 50 % no prazo de um ano.

ARTIGO 4.º

1 — A administração da sociedade, remunerada ou. Não conforme
for deliberado em assembleia geral, bem como a sua representação,
cabem a todos os sócios, que desde já ficam nomeados gerentes.

2 — Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contratos,
é necessária a intervenção de dois gerentes, sendo obrigatória a assi-
natura do gerente José de Macedo Gomes conjuntamente com qual-
quer uma dos restantes dois gerentes.

3 — Em ampliação dos seus poderes normais, a gerência poderá:
a) Celebrar contratos de locação financeira;
b) Contrair empréstimos ou outro tipo de financiamentos e reali-

zar operações de crédito que sejam permitidas por lei, prestando as
garantias exigidas pelas entidades mutuantes.

ARTIGO 5.º

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

2 — Os sócios não cedentes, em primeiro lugar, e a sociedade, em
segundo, terão sempre direito de preferência na cessão de quotas a
não sócios.

ARTIGO 6.º

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

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

d) Cessão de quota sem prévio consentimento da sociedade.

ARTIGO 7.º

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

Está conforme.

27 de Maio de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Sameiro
do Nascimento Gonçalves. 2010238389

PSI AND FALA — CENTRO DE PSICOLOGIA E TERAPIA
DA FALA, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua da Cidade do Porto, Edifício Olympus II, loja 1,
Braga (Maximinos), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 10 103/
20050517; identificação de pessoa colectiva n.º 507355016; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 21/20050517.

Certifico que foi constituída a sociedade por Gena Danielle Rodri-
gues casada com José Paulo Fidalgo Pereira de Carvalho, na comu-
nhão de adquiridos, que se rege pelos estatutos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Psi and Fala — Centro de Psicologia e
Terapia da Fala, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Rua da Cidade
do Porto, Edifício Olympus II, loja 1, freguesia de Maximinos, con-
celho de Braga.

§ 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, exploração de gabinetes de terapia
da fala, psicologia, nutricionismo, psiquiatria, pedopsiquiatria, pedia-
tria, otorrino. Actividades de formação profissional designadamente
nas áreas da psicologia e terapia da fala.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, 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 obrigar a sociedade é suficiente a intervenção de um
gerente.

ARTIGO 5.º

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

Está conforme.

20 de Maio de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Sameiro
do Nascimento Gonçalves. 2010238338

SABSEG — CONSULTORIA PARA OS NEGÓCIOS
E GESTÃO, L.DA

Sede: Rua do Dr. Justino Cruz, 154, 4.º, Braga
(São João do Souto), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 10 101/
050512; identificação de pessoa colectiva n.º 507352092; inscri-
ção n.º 01; número e data da apresentação: 28/050512.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado um
contrato de sociedade celebrado entre Francisco Miguel Cubelo Faria
de Vasconcelos Machado, casado com Ana Cristina Almeida Brandão
Pinto, no regime de comunhão de adquiridos, José António de Carva-
lho Pereira, casado com Isabel Maria Faria Morais Pereira, no regime
de comunhão de adquiridos, Fernando José Lopes de Araújo, casado
com Maria Manuela Alves Oliveira Araújo, no regime de comunhão
geral, Inácio da Silva Sousa, casado com Margarida Mendes Montei-
ro, no regime de comunhão de adquiridos, e João Gonçalves de Aze-
vedo, casado com Paula Esmeralda Carvalho Luna, no regime de co-
munhão de adquiridos, que se rege pelo seguinte pacto:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a denominação SABSEG — Consultoria
para os Negócios e Gestão, L.da, e tem a sua sede na Rua do Dr. Jus-
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tino Cruz, 154, 4.º, freguesia de Braga (São João do Souto), concelho
de Braga.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em promoção e divulgação de pro-
dutos bancários e financeiros e consultoria pára os negócios e a ges-
tão.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
cinco mil euros, dividido em cinco quotas, uma do valor nominal de
dois mil duzentos e cinquenta euros, pertencente ao sócio Francisco
Miguel Cubelo Faria de Vasconcelos Machado, uma do valor nominal
de duzentos e cinquenta euros, pertencente ao sócio José António de
Carvalho Pereira, uma do valor nominal de novecentos e setenta e
cinco euros, pertencente ao sócio Fernando José Lopes de Araújo,
uma do valor nominal de oitocentos e vinte e cinco euros, perten-
cente ao sócio Inácio da Silva Sousa, outra do valor nominal de sete-
centos euros, pertencente ao sócio João Gonçalves de Azevedo.

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

ARTIGO 4.º

1 — A administração da sociedade, bem como a sua representação,
cabem 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 todos os sócios.

2 — A sociedade obriga-se com a assinatura do gerente Francisco
Miguel Cubelo Faria de Vasconcelos Machado ou com a assinatura de
dois dos restantes gerentes.

3 — Em ampliação dos seus poderes normais, a gerência poderá:
a) Comprar, vender e permutar quaisquer bens móveis e imóveis;
b) Celebrar contratos de locação financeira.
c) Contrair empréstimos ou outro tipo de financiamentos e reali-

zar operações de crédito que sejam permitidas por lei, prestando as
garantias exigidas pelas entidades mutuantes.

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

ARTIGO 5.º

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

2 — Os sócios não cedentes, em primeiro lugar, e a sociedade, em
segundo, terão sempre direito de preferência na cessão de quotas a
não sócios.

ARTIGO 6.º

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

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

d) Cessão de quota sem prévio consentimento da sociedade.

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

As assembleias gerais serão convocadas por meio de cartas regista-
das, dirigidas aos sócios, com a antecedência mínima de 15 dias, de-
vendo constar do respectivo aviso o dia, hora e local e ordem de
trabalhos.

Está conforme.

18 de Maio de 2005. — O Segundo-Ajudante, Nélson Arnaldo
Ferreira Nunes. 2010238290

TERRA LINDA — RESTAURANTES, L.DA

Sede: Praça de Manuel Fernandes da Silva, loja 67,
Lamaçães, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 8705/
020923; identificação de pessoa colectiva n.º 506112136; averba-

mento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 16/
050502.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado a
cessação de funções de gerente de Salvador Pereira Pires, por renún-
cia, em 26 de Abril de 2005.

Está conforme.

6 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2005658472

TOPIO, IMOBILIÁRIA, S. A.

Sede: Rua de Custódio Vilas Boas, 5, Braga
(São Vicente), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 10 107/
050519; identificação de pessoa colectiva n.º 507326865; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 17/050519.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
contrato de sociedade anónima, que se rege pelo seguinte pacto:

CAPÍTULO I

Denominação, sede e objecto

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Topio, Imobiliária S. A., e tem a
sede social na Rua de Custódio Vilas Boas, 5, freguesia de Braga (São
Vicente), concelho de Braga.

2 — O conselho de administração fica autorizado a deslocar a sede
social dentro do mesmo concelho ou para qualquer outro limítrofe,
assim como a criar e manter sucursais, agências, delegações ou qual-
quer outra forma local de representação, em qualquer ponto do terri-
tório nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto social é a compra e venda de bens imóveis. Arrenda-
mento de imóveis próprios. Promoção de Urbanizações e loteamen-
tos. Actividades de promoção imobiliária. Indústria de construção civil,
nomeadamente construção e reparação de edifícios.

ARTIGO 3.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas bem como em quaisquer sociedades independentemente
do respectivo objecto.

CAPÍTULO II

Capital social, acções e obrigações

ARTIGO 4.º

1 — O capital social subscrito em dinheiro, é de cento e cinquenta
mil euros e está representado por trinta mil acções.

2 — Que o capital da referida sociedade se encontra realizado apenas
quanto ao montante de cinquenta mil euros, devendo os restantes cem
mil euros serem realizados no prazo de cinco anos a contar desta data.

3 — As acções serão de cinco euros cada uma e representadas em
títulos de 1, 5, 10, 50, 100 e 1000 acções.

4 — As acções são nominativas, enquanto o capital não estiver
integralmente realizado, podendo ser, posteriormente, convertidas ao
portador e reciprocamente, a pedido e por conta dos accionistas que
desejarem a conversão, sendo ao portador todas aquelas que não este-
jam sujeitas a impedimento estabelecido na lei.

5 — Os títulos serão assinados pelo administrador único ou por dois
administradores, podendo, neste caso, uma das assinaturas ser de chancela.

6 — Por deliberação do conselho de administração, poderá o capi-
tal ser elevado, por uma ou mais vezes, até trezentos mil euros, em
dinheiro, ou por qualquer outra forma que a lei venha a consentir.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá emitir acções preferenciais sem voto e con-
verter acções ordinárias em acção preferenciais sem voto, em con-
formidade com o que for deliberado pela assembleia geral.
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ARTIGO 6.º

Nos aumentos de capital por entradas em dinheiro os accionistas
terão direito de preferência na subscrição de novas acções e no rateio
daquelas que não tenham sido inicialmente subscritas, salvo delibera-
ção em contrário tomada por maioria de três quartos dos votos emi-
tidos.

ARTIGO 7.º

1 — A sociedade poderá emitir qualquer tipo de obrigações nos
termos da lei e nas condições estabelecidas pela assembleia geral.

2 — As deliberações poderão revestir a forma escritural se assim
vier a ser estabelecido nas condições da sua emissão.

ARTIGO 8.º

Mediante prévia deliberação da assembleia geral e observadas as
limitações impostas por lei a sociedade poderá adquirir e alienar ac-
ções e obrigações próprias.

ARTIGO 9.º

A transmissão das acções nominativas, tanto inter vivos como
mortis causa, fica subordinada ao consentimento da sociedade, a pres-
tar por deliberação tomada pelos accionistas em assembleia para o
efeito convocada, em que terá direito de voto o accionista alienante,
tratando-se de transmissão inter vivos, ou o herdeiro ou legatário do
accionista falecido, tratando-se de transmissão mortis causa.

2 — A sociedade deverá pronunciar-se no prazo de 90 dias sobre o
pedido de consentimento, sendo livre a transmissão se o não fizer
dentro desse prazo.

3 — Se a sociedade vier a recusar licitamente o consentimento
deverá fazer adquirir as acções por outra pessoa nas condições de preço
e pagamento do negócio para o qual foi pedido o consentimento.

4 — Tratando-se de transmissão a título gratuito, ou provando a
sociedade que houve simulação de preço, a aquisição far-se-á pelo valor
real das acções transmitidas.

5 — O valor real das acções em causa será determinado por enti-
dade designada de comum acordo pela sociedade e o accionista trans-
mitente, seus herdeiros ou legatários, e, na falta de acordo, por revi-
sor oficial de contas designado pelo tribunal.

ARTIGO 10.º

1 — A sociedade amortizará as acções de qualquer accionista que
utilize para fins estranhos à sociedade e com e com prejuízo desta ou
de algum accionista as informações que houver obtido através do
exercício do direito de informação que lhe assiste.

2 — O conselho de administração deverá declarar as acções amor-
tizadas no prazo de 90 dias a contar do conhecimento que tenha do
facto determinante dessa amortização, comunicando o facto aos ac-
cionistas visados por carta registada com aviso de recepção.

3 — As acções serão amortizadas pelo seu valor contabilístico, ou
pelo valor da sua cotação oficial durante as vinte últimas sessões da
bolsa anteriores à data da deliberação do conselho de administração,
se inferior àquele.

4 — O capital social deverá ser reduzido em conformidade com o
número de acções amortizadas.

CAPÍTULO III

Órgãos sociais

Assembleia geral

ARTIGO 11.º

1 — A assembleia geral é constituída por todos os accionistas titu-
lares de pelo menos 200 acções em seu nome averbadas, sendo nomi-
nativas ou ao portador registadas, ou depositadas em instituição de
crédito ou nos cofres da sociedade, pelo menos 10 dias antes da data
designada para a reunião.

2 — Os accionistas possuidores de número inferior de acções po-
derão agrupar-se de forma a perfazer esse número ou um número
superior, fazendo-se então representar por um dos agrupados.

3 — A cada grupo de duzentas acções corresponde um voto.
4 — Qualquer accionista que seja pessoa singular poderá fazer-se

representar por um cônjuge, ascendente ou descendente, por outro
accionista ou por um membro do conselho de administração; as soci-
edades serão representadas por quem para o efeito designarem.

5 — O depósito de acções, os agrupamentos de accionistas, e os
mandatos serão comprovados por meio de cartas entregues na sede
social com a antecedência de cinco dias sobre a data da reunião da

assembleia geral, com as respectivas assinaturas reconhecidas notarial-
mente ou abonadas pela sociedade.

ARTIGO 12.º

A mesa da assembleia geral é composta por um presidente e um
secretário que poderão não ser accionistas.

ARTIGO 13.º

1 — As convocatórias para a reunião da assembleia geral serão feitas
com a antecedência e publicidade legais.

2 — A assembleia geral só poderá funcionar em primeira convoca-
ção desde que estejam presentes ou representados accionistas cujas
acções correspondam a mais de cinquenta por cento do capital social
realizado.

3 — Não podendo, por falta de quórum, funcionar em primeira
reunião, será convocada nos termos legais, nova reunião a qual pode-
rá funcionar e validamente deliberar seja qual for o montante do ca-
pital representado e o número de acções presentes.

ARTIGO 14.º

1 — O presidente da mesa deverá convocar a assembleia geral sem-
pre que tal lhe seja pedido pelo conselho de administração ou pelo
administrador único, pelo fiscal único ou por accionistas que repre-
sentem pelo menos 5 % do capital social, e que indiquem com preci-
são o assunto a tratar justificando a necessidade da reunião.

2 — A assembleia geral não terá lugar quando houver sido convo-
cado a requerimento de accionistas e não se encontrarem presentes
accionistas requerentes que representem pelo menos 5 % do capital
social.

Administração

ARTIGO 15.º

A administração da sociedade compete a um conselho de adminis-
tração, composto por três elementos, eleitos pela assembleia geral.

ARTIGO 16.º

A sociedade vincula-se pela intervenção de dois administradores.

Fiscalização

ARTIGO 17.º

A fiscalização da actividade social compete a um fiscal único e
respectivo suplente.

CAPÍTULO IV

Disposições gerais e transitórias

ARTIGO 18.º

Os titulares dos cargos sociais são eleitos por período de quadro
anos, sendo sempre permitida a reeleição.

ARTIGO 19.º

Na deliberação sobre a aplicação dos lucros apurados, a assembleia
geral não está sujeita a outras limitações que não sejam as emergentes
de disposições legais imperativas, podendo, por maioria de votos
emitidos, aplicar tais lucros, no todo ou em parte, na constituição ou
reforço de reservas ou na prossecução de quaisquer outros interesses
da sociedade.

Está conforme.

23 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2010238362

TRANSPORTES NUNES FARIA, SOCIEDADE
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: lugar do Soutinho, Arentim, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 7409/
010409; identificação de pessoa colectiva n.º 505061694; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e data das
apresentações: 15 e 17/050520.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
cessação de funções de gerente de Sandrina Clara Nunes Faria, por
renúncia em 18 de Maio de 2005 e a alteração do contrato quanto ao
n.º 1 do artigo 3.º e o n.º 2 do artigo 4.º, que ficam com a seguinte
redacção:

ARTIGO 3.º

1 — O capital social é de cinquenta mil euros, integralmente rea-
lizado em dinheiro pelo sócio José Pereira Faria, em quota de igual
valor.

ARTIGO 4.º

2 — Mantém-se na gerência o referido José Pereira Faria.

Foi feito o depósito do pacto social actualizado na pasta respectiva.

Está conforme.

27 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2010238397

CABECEIRAS DE BASTO

R. J. PINTO SILVA — COMÉRCIO
DE COMBUSTÍVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cabeceiras de Basto. Matrícu-
la n.º 512/040302; identificação de pessoa colectiva
n.º P 506726886; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
01/040302.

Certifico que entre Rui Jorge Pinto da Silva, solteiro, maior, resi-
dente na Rua de Pedro Homem de Melo, 91, hab. 6, 2.º, Aldoar, Porto,
e João António de Oliveira da Silva, casado com Lucinda Pimenta
Pinto, comunhão geral, residente no lugar da Recheira, freguesia de
Arco de Baúlhe, concelho de Cabeceiras de Basto, foi constituída a
sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a denominação de R. J. Pinto Silva — Co-
mércio de Combustíveis, L.da

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto social o desenvolvimento de comér-
cio a retalho de combustíveis para veículos a motor.

ARTIGO 3.º

A sociedade poderá adquirir livremente participações sociais em
outras sociedades, com objecto idêntico ou diferente, bem como em
sociedades reguladas por legislação especial e em agrupamentos com-
plementares de empresas.

ARTIGO 4.º

1 — A sociedade durará por tempo indeterminado e tem a sua sede
no Lugar do Carvalhal, freguesia de Arco de Baúlhe, concelho de
Cabeceiras de Basto.

2 — Por simples deliberação da assembleia geral poderá a socieda-
de transferir 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 no estrangeiro.

ARTIGO 5.º

O capital social é de vinte e cinco mil euros, integralmente reali-
zado em dinheiro, dividido em duas quotas, uma no valor nominal de
vinte e quatro mil e novecentos euros pertencente ao sócio Rui Jorge
Pinto Silva e outra no valor nominal de cem euros, pertencente ao
sócio João António de Oliveira da Silva.

ARTIGO 6.º

1 — A sociedade poderá, nos termos da lei, adquirir e alienar capi-
tal próprio, bem como realizar sobre ele quaisquer operações em di-
reito 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 sócios têm o direito de preferência nos aumentos de capi-
tal, na proporção do capital que possuírem, sem prejuízo dos mon-
tantes reservados a subscrição pública pela assembleia geral.

ARTIGO 7.º

A sociedade tem por órgãos a assembleia geral e a gerência.

ARTIGO 8.º

1 — A assembleia geral é constituída por todos os sócios.
2 — Os sócios poderão fazer-se representar na assembleia geral pelo

respectivo cônjuge, qualquer descendente, ascendente, ou qualquer outro
sócio, mediante carta ao presidente da mesa.

3 — Sempre que existam sócios menores, incapazes e essa qualida-
de seja de pessoas colectivas serão representadas pela pessoa a quem
legal ou voluntariamente couber a respectiva representação.

ARTIGO 9.º

A mesa da assembleia geral é composta por um presidente e um
secretário.

ARTIGO 10.º

As assembleias gerais serão convocadas com a antecedência míni-
ma de 15 dias.

ARTIGO 11.º

Em primeira convocatória, a assembleia geral só poderá reunir e
deliberar estando presentes sócios titulares da maioria absoluta do
capital social.

ARTIGO 12.º

1 — A gerência pertencerá ao sócio Rui Jorge Pinto Silva, que desde
já fica nomeado gerente.

2 — A sociedade obriga-se em todos os seus actos com a assinatura
do sócio gerente, ou na sua ausência com a assinatura de um dos pro-
curadores, nos limites da sua procuração.

3 — A responsabilidade do gerente será ou não caucionada confor-
me for deliberado em assembleia geral.

4 — A gerência poderá designar um administrador delegado para
exercício de função específica e especializada, definindo os limites da
delegação e sem prejuízo de igual faculdade caber à gerência.

5 — A gerência poderá nomear procuradores para a sociedade nos
termos gerais de direito.

ARTIGO 13.º

As remunerações da gerência serão fixadas por deliberação da as-
sembleia geral.

ARTIGO 14.º

1 — A gerência compete representar e gerir a sociedade nos mais
amplos termos em direito permitidos.

2 — E, porém, vedado aos gerentes vincular a sociedade em actos
estranhos ao interesse da mesma.

ARTIGO 15.º

1 — A sociedade obriga-se:
Com a assinatura do gerente.
a) Com a assinatura do administrador delegado, desde que no âm-

bito dos poderes delegados;
b) Com a assinatura de um procurador com poderes especiais dele-

gados para o acto.
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 salvo deliberação em contrá-
rio, os administradores em exercício, contra os que não esteja em
curso ou tenha sido deliberada a instauração de acção de responsabi-
lidade, passarão a exercer as funções de liquidatários.

ARTIGO 18.º

a) A cessão de quotas entre os sócios é livre;
Nos casos de cessão onerosa a favor de estranhos é atribuída ao

sócio não cedente, com eficácia real, o direito de preferência, a exer-
cer nos termos gerais;

b) A doação feita a descendentes, por qualquer sócio, da sua parte
social, não carece do consentimento dos restantes sócios.

12 de Julho de 2004. — O Segundo-Ajudante, Manuel José Teixeira
Leite Veiga. 2007174340
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CELORICO DE BASTO

EMBAMADEIRA — EMBALAGENS DE MADEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Celorico de Basto. Matrícula
n.º 164/930603; identificação de pessoa colectiva n.º 502997850;
data da apresentação: 20050629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito dos documentos de prestação de contas referente ao ano de
2004.

29 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Sousa da Mota Pereira. 2007096064

MARIA HELENA & PAULINO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Celorico de Basto. Matrícula
n.º 176/940228; identificação de pessoa colectiva n.º 503139882;
data da apresentação: 20050629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito dos documentos de prestação de contas referente ao ano de
2004.

29 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Sousa da Mota Pereira. 2007096048

TRANSPORTES DE MERCADORIAS BESSA
& FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Celorico de Basto. Matrícula
n.º 152/920528; identificação de pessoa colectiva n.º 502770163;
data da apresentação: 20050629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito dos documentos de prestação de contas referente ao ano de
2004.

29 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Sousa da Mota Pereira. 2007096056

C-30 — ESTUDOS E PROJECTOS DE ENGENHARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Celorico de Basto. Matrícula
n.º 244/970522; identificação de pessoa colectiva n.º 503876151;
data da apresentação: 20050629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito dos documentos de prestação de contas referente ao ano de
2004.

29 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Fernanda
Carvalho da Silva Alves. 2007107589

DILUIBAR — CONSTRUÇÕES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Celorico de Basto. Matrícula
n.º 518/030526; identificação de pessoa colectiva n.º 506600416;
data da apresentação: 20050629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito dos documentos de prestação de contas referente ao ano de
2004.

29 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Fernanda
Carvalho da Silva Alves. 2007107600

PAVIREBOCOS — PAVIMENTAÇÕES E APLICAÇÕES
DE REBOCOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Celorico de Basto. Matrícula
n.º 563/040929; identificação de pessoa colectiva n.º 506478378;
data da apresentação: 20050629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito dos documentos de prestação de contas referente ao ano de
2004.

29 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Fernanda
Carvalho da Silva Alves. 2010722809

CARLOS ALBERTO SOUSA ALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Celorico de Basto. Matrícula
n.º 387/010607; data da apresentação: 20050629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito dos documentos de prestação de contas referente ao ano de
2004.

29 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Fernanda
Carvalho da Silva Alves. 2007107686

PSICOARCO — CENTRO MÉDICO,
PSICOTERAPÊUTICO, PEDAGÓGICO E FORMAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Celorico de Basto. Matrícula
n.º 379/010517; identificação de pessoa colectiva n.º 505477408;
data da apresentação: 20050629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito dos documentos de prestação de contas referente ao ano de
2004.

29 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Fernanda
Carvalho da Silva Alves. 2007107694

FERJOTA — CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Celorico de Basto. Matrícula
n.º 430/011119; identificação de pessoa colectiva n.º 505605562;
data da apresentação: 20050629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito dos documentos de prestação de contas referente ao ano de
2004.

29 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Fernanda
Carvalho da Silva Alves. 2007107708

MARINHO & SILVA — CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Celorico de Basto. Matrícula
n.º 556/040622; identificação de pessoa colectiva n.º 506941078;
data da apresentação: 20050629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito dos documentos de prestação de contas referente ao ano de
2004.

29 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Fernanda
Carvalho da Silva Alves. 2010268113

CONSTRUÇÕES COUTO & MAGALHÃES ALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Celorico de Basto. Matrícula
n.º 311/991022; identificação de pessoa colectiva n.º 504689983;
data da apresentação: 20050629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito dos documentos de prestação de contas referente ao ano de
2004.

29 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Fernanda
Carvalho da Silva Alves. 2002691398

BASTOMÉDIA — PRODUÇÕES DE RÁDIO
E ESPECTÁCULOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Celorico de Basto. Matrícula
n.º 302/990701; identificação de pessoa colectiva n.º 504500317;
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averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 01/050628.

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

Apresentação n.º 01/050628.
Sede: Lugar de Crespos, freguesia de Britelo, concelho de Celorico

de Basto.

Está conforme o original.

30 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Fernanda
Carvalho da Silva Alves. 2007107902

S.  F. A. G. — EXPLORAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO
DE GRANITOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Celorico de Basto. Matrícula
n.º 540/040105; identificação de pessoa colectiva n.º 506548317;
data da apresentação: 20050630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito dos documentos de prestação de contas referente ao ano de
2004.

30 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Sousa da Mota Pereira. 2007096242

CALCEBASTO — SOCIEDADE CALCETAMENTOS
E PAVIMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Celorico de Basto. Matrícula
n.º 526/030710; identificação de pessoa colectiva n.º 506464490;
data da apresentação: 20050630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito dos documentos de prestação de contas referente ao ano de
2004.

30 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Sousa da Mota Pereira. 2007096250

ELECTRO BRITELO — INSTALAÇÕES
ELÉCTRICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Celorico de Basto. Matrícula
n.º 414/010920; identificação de pessoa colectiva n.º 505757214;
data da apresentação: 20050629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito dos documentos de prestação de contas referente ao ano de
2004.

29 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Sousa da Mota Pereira. 2007096030

OS GALEGOS RESTAURANTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Celorico de Basto. Matrícula
n.º 295/990426; identificação de pessoa colectiva n.º 504589598;
data da apresentação: 20050629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito dos documentos de prestação de contas referente ao ano de
2004.

29 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Sousa da Mota Pereira. 2007096021

BASTIAN — COMÉRCIO INTERNACIONAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Celorico de Basto. Matrícula
n.º 263/980223; identificação de pessoa colectiva n.º 504072838;
data da apresentação: 20050629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito dos documentos de prestação de contas referente ao ano de
2004.

29 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Sousa da Mota Pereira. 2007096013

TÁXIS CASTELO DE ARNOIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Celorico de Basto. Matrícula
n.º 439/020104; identificação de pessoa colectiva n.º 505551071;
data da apresentação: 20050629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o de-
pósito dos documentos de prestação de contas referente ao ano de 2004.

29 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Sousa da Mota Pereira. 2007107635

CONFECÇÕES BELEZA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Celorico de Basto. Matrícula
n.º 427/011112; identificação de pessoa colectiva n.º 505710846;
data da apresentação: 20050629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito dos documentos de prestação de contas referente ao ano de
2004.

29 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Sousa da Mota Pereira. 2007107627

V. M. A. R. — CONSTRUÇÃO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Celorico de Basto. Matrícula
n.º 547/040318; identificação de pessoa colectiva n.º 506896757;
data da apresentação: 20050629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito dos documentos de prestação de contas referente ao ano de
2004.

29 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Fernanda
Carvalho da Silva Alves. 2007107732

SOCIEDADE AGRÍCOLA DE ST.A CRISTINA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Celorico de Basto. Matrícula
n.º 437/011228; identificação de pessoa colectiva n.º 505886413;
data da apresentação: 20050629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o de-
pósito dos documentos de prestação de contas referente ao ano de 2004.

29 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Fernanda
Carvalho da Silva Alves. 2007107740

GRANITOTAL, TRANSFORMAÇÃO DE GRANITOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Celorico de Basto. Matrícula
n.º 478/020703; identificação de pessoa colectiva n.º 505207737;
data da apresentação: 20050629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito dos documentos de prestação de contas referente ao ano de
2004.

29 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Fernanda
Carvalho da Silva Alves. 2007107759

CENTRO MÉDICO E DIAGNÓSTICO MATIAS
MAGALHÃES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Celorico de Basto. Matrícula
n.º 486/020916; data da apresentação: 20050630.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito dos documentos de prestação de contas referente ao ano de
2004.

30 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Sousa da Mota Pereira. 2007096285

CASA DE ARNOIA — AGRICULTURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Celorico de Basto. Matrícula
n.º 347/000802; identificação de pessoa colectiva n.º 505096900;
data da apresentação: 20050630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito dos documentos de prestação de contas referente ao ano de
2004.

30 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Sousa da Mota Pereira. 2007096277

MARINHO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Celorico de Basto. Matrícula
n.º 440/020109; identificação de pessoa colectiva n.º 505772841;
data da apresentação: 20050630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito dos documentos de prestação de contas referente ao ano de
2004.

30 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Sousa da Mota Pereira. 2007155605

ARMINDA MOTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Celorico de Basto. Matrícula
n.º 405/010816; identificação de pessoa colectiva n.º 505552280;
data da apresentação: 20050630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito dos documentos de prestação de contas referente ao ano de
2004.

30 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Fernanda
Carvalho da Silva Alves. 2007107910

PROMOBASTO — PROMOÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Celorico de Basto. Matrícula
n.º 357/001205; identificação de pessoa colectiva n.º 505245434;
data da apresentação: 20050630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito dos documentos de prestação de contas referente ao ano de
2004.

30 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Sousa da Mota Pereira. 2007096269

SERRALHARIA FERNANDO PINHEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Celorico de Basto. Matrícula
n.º 422/011016; identificação de pessoa colectiva n.º 505744430;
data da apresentação: 20050630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito dos documentos de prestação de contas referente ao ano de
2004.

30 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Sousa da Mota Pereira. 2010806840

CONSTRUÇÕES A. J. NOVAIS DE SOUSA & COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Celorico de Basto. Matrícula
n.º 188/950201; identificação de pessoa colectiva n.º 503339245;
data da apresentação: 20050630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito dos documentos de prestação de contas referente ao ano de
2004.

30 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Sousa da Mota Pereira. 2007096226

MÓVEIS GONÇALO MARTINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Celorico de Basto. Matrícula
n.º 507/030207; identificação de pessoa colectiva n.º 506437086;
data da apresentação: 20050630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito dos documentos de prestação de contas referente ao ano de
2004.

30 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Sousa da Mota Pereira. 2010806816

MASILVAMENDES — PICHELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Celorico de Basto. Matrícula
n.º 429/011113; identificação de pessoa colectiva n.º 505814307;
data da apresentação: 20050630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito dos documentos de prestação de contas referente ao ano de
2004.

30 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Sousa da Mota Pereira. 2007096218

RODRYTIR — TRANSPORTES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Celorico de Basto. Matrícula
n.º 541/040121; identificação de pessoa colectiva n.º 506807762;
data da apresentação: 20050630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito dos documentos de prestação de contas referente ao ano de
2004.

30 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Sousa da Mota Pereira. 2007096200

JOSÉ & JOAQUIM MESQUITA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Celorico de Basto. Matrícula
n.º 304/990715; identificação de pessoa colectiva n.º 504347373;
data da apresentação: 20050630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito dos documentos de prestação de contas referente ao ano de
2004.

30 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Sousa da Mota Pereira. 2007096196

FERMILTIR — TRANSPORTES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Celorico de Basto. Matrícula
n.º 504/030123; identificação de pessoa colectiva n.º 506439348;
data da apresentação: 20050630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito dos documentos de prestação de contas referente ao ano de
2004.

30 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Sousa da Mota Pereira. 2010806808

AUTO — PENOUTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Celorico de Basto. Matrícula
n.º 189/950201; identificação de pessoa colectiva n.º 503339156;
data da apresentação: 20050629.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito dos documentos de prestação de contas referente ao ano de
2004.

29 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Sousa da Mota Pereira. 2007096145

MAGALHÃES & MARINHO — SERRAÇÃO
DE MADEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Celorico de Basto. Matrícula
n.º 308/990907; identificação de pessoa colectiva n.º 504609130;
data da apresentação: 20050629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito dos documentos de prestação de contas referente ao ano de
2004.

29 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Sousa da Mota Pereira. 2007096080

ESCOLA DE CONDUÇÃO CELORICENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Celorico de Basto. Matrícula
n.º 269/980519; identificação de pessoa colectiva n.º 504142607;
data da apresentação: 20050629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito dos documentos de prestação de contas referente ao ano de
2004.

29 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Sousa da Mota Pereira. 2007096102

NOVELBASTO — INDÚSTRIA DE COMPONENTES
DE MADEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Celorico de Basto. Matrícula
n.º 273/980707; identificação de pessoa colectiva n.º 504181971;
data da apresentação: 20050629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito dos documentos de prestação de contas referente ao ano de
2004.

29 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Sousa da Mota Pereira. 2007096072

FAFE

NOVA EXTRAL — INDÚSTRIA DE ALUMÍNIO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 1304/
990524; identificação de pessoa colectiva n.º 504318748; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 8/20040720.

Certifico que o capital social da sociedade em epígrafe foi alterado
de € 55 000 para € 1 055 000, tendo sido alterado o pacto que ficou
com a seguinte redacção:

Contrato da sociedade

CAPÍTULO I

Denominação, objecto e sede

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Nova Extral — Indústria de
Alumínio, S. A.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a transformação, gestão, comerciali-
zação e indústria de alumínio, compra e venda de máquinas, compra
e venda e compra para revenda de imóveis, actividade imobiliária.

ARTIGO 3.º

1 — A sede da sociedade é na Avenida das Forças Armadas, 636,
da freguesia e concelho de Fafe.

2 — A Administração, mediante simples deliberação do seu conse-
lho, poderá transferir a sede para outro local, dentro do mesmo con-
celho ou para concelho limítrofe, bem como, criar, transferir ou
encerrar: sucursais, agências, delegações ou quaisquer outras formas de
representação da sociedade em qualquer local nacional ou no estran-
geiro.

CAPÍTULO II

Capital social, acções e obrigações

ARTIGO 4.º

1 — O capital social é de um milhão e cinquenta e cinco mil euros
e encontra-se integralmente subscrito e realizado em dinheiro.

2 — O capital social é dividido e representado por duzentas e onze
mil acções com o valor nominal de cinco euros cada uma.

ARTIGO 5.º

1 — As acções serão nominativas ou ao portador, registadas ou não,
e reciprocamente convertíveis nos termos da lei.

2 — No caso de as acções serem representadas por títulos, poderá
haver títulos de 1, 5, 10, 100, 500, 1000 e 5000 acções.

3 — Os títulos são assinados pelo presidente do conselho de admi-
nistração e por um administrador.

4 — Fica desde já autorizada a emissão ou conversão de acções ou
outros títulos em escriturais, nos termos da legislação aplicável.

ARTIGO 6.º

1 — A realização das entradas referentes a aumentos de capital
social poderá ser deferida dentro dos limites legais, entrando o acci-
onista em mora trinta dias após ser interpelado para o efeito.

2 — Os accionistas que se encontrem em mora são avisados, por
meio de carta registada, para no prazo de 90 dias efectuarem o paga-
mento das importâncias em dívida, acrescidas dos respectivos juros
moratórios à taxa legal, sob pena de perderem a favor da sociedade as
acções a que respeite a mora.

3 — As acções perdidas a favor da sociedade serão oferecidas aos
demais accionistas, na proporção da sua participação no capital soci-
al, ou se algum ou alguns não tiverem interesse na aquisição, somente
àqueles que se dispuserem a adquiri-las, procedendo-se a rateio entre
os interessados.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá emitir qualquer tipo de obrigações, nos termos
da lei e nas condições estabelecidas por deliberação da assembleia geral.

CAPÍTULO III

Administração

ARTIGO 8.º

A sociedade é gerida por um conselho de administração composto
por três ou cinco membros, eleitos em assembleia geral, que designará
igualmente o respectivo presidente, dispensando-os ou não de cau-
ção.

ARTIGO 9.º

Compete ao conselho de administração, de entre as atribuições legais
e estatutárias, assegurar a gestão dos negócios sociais e efectuar todas
as operações relativas ao objecto social, para o que lhe são conferi-
dos os mais amplos poderes, nomeadamente para:

a) Representar a sociedade, em Juízo e fora dele, activa e passiva-
mente, transigir, desistir e comprometer-se em arbitragens, podendo
para o efeito delegar os seus poderes num só mandatário;

b) Pedir a convocação de assembleias gerais;
c) Deliberar sobre a aquisição, alienação e oneração de quaisquer

bens ou direitos, incluindo obrigações próprias ou alheias, bem como
participações no capital de outras sociedades;

d) Constituir mandatários da sociedade;
f) Deliberar sobre a oportunidade e condições da emissão de obriga-

ções da sociedade;
e) Contrair empréstimos e outros financiamentos;
f) Deliberar sobre a prestação de cauções e garantias pessoais ou

reais pela sociedade;
g) Deliberar sobre a abertura ou o encerramento de estabelecimen-

tos;
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h) Deliberar sobre extensões ou reduções importantes da activida-
de da sociedade,

i) Deliberar sobre modificações importantes na organização da
empresa;

j) Deliberar sobre projectos de fusão, de cisão, e de transformação
da sociedade;

k) Dentro dos limites previstos na Lei, delegar poderes num ou
mais membros do conselho de administração, para os fins que enten-
der convenientes.

ARTIGO 10.º

1 — Todos os documentos que obriguem a sociedade, incluindo
cheques, letras, livranças e aceites bancários, só terão validade quan-
do assinados:

a) Por dois administradores sendo um deles, obrigatoriamente o
presidente do conselho de administração ou mandatário a quem este
tenha conferido os poderes necessários;

b) Por um ou mais mandatários, quando designados para o efeito
pelo conselho de administração, agindo nos precisos termos e limites
do respectivo mandato.

2 — Os documentos de mero expediente podem ser assinados por
um administrador ou por um mandatário designado para o efeito.

ARTIGO 11.º

Fica expressamente proibido aos membros do conselho de admi-
nistração e aos mandatários obrigar a sociedade em actos ou negócios
jurídicos estranhos ao objecto social.

ARTIGO 12.º

1 — No caso da administração ser remunerada, a remuneração dos
administradores pode ser certa ou consistir parcialmente numa per-
centagem dos lucros de exercício que na globalidade não poderá ultra-
passar o limite legal.

2 — Em caso de doença ou acidente, os membros do conselho de
administração continuarão a auferir, enquanto durar o mandato, da
remuneração que lhes tenha sido eventualmente fixada, deduzidas as
importâncias recebidas de qualquer instituição de previdência social
ou seguradora.

CAPÍTULO IV

Fiscalização

ARTIGO 13.º

1 — A fiscalização da sociedade compete a um fiscal único e seu
suplente, ambos revisores oficiais de contas ou sociedades de reviso-
res oficiais de contas, eleitos em assembleia geral.

2 — As atribuições do Fiscal único são as que resultam da lei, para
a qual remetem os presentes estatutos

CAPÍTULO V

Assembleia geral

ARTIGO 14.º

1 — A assembleia geral é constituída pelos accionistas com direito
de voto, sendo proibida a presença dos accionistas sem direito de voto
e dos obrigacionistas.

2 — As assembleias gerais deverão ser convocadas:
a) Por carta registada com aviso de recepção a enviar com a an-

tecedência mínima de 30 dias, quando sejam nominativas todas as
acções da sociedade;

b) Por anúncio publicado com a antecedência de um mês, num dos
jornais mais lidos na comarca da sede social, nos restantes casos.

3 — As assembleias gerais são convocados pelo presidente da mesa
ou, nos casos especiais previstos na lei, pelo fiscal único ou ainda
pelo tribunal.

ARTIGO 15.º

A mesa da assembleia geral é constituída por um presidente e um
secretário, eleitos pela assembleia geral.

ARTIGO 16.º

1 — Têm direito de voto os accionistas que possuam um mínimo
de cem acções com direito de voto e que estas se encontrem, até ao
oitavo dia anterior à data da reunião da assembleia geral, registadas
em seu nome se forem escriturais, ou depositadas na sede social ou
numa instituição de crédito com estabelecimento em Portugal, se
forem ao portador.

2 — A cada grupo de cem acções corresponde um voto.
3 — A forma de exercício do voto será fixada pelo presidente da

assembleia geral, excepto em eleições ou quaisquer outras delibera-
ções relativas a pessoas singulares determinadas, nas quais se adoptará
o escrutínio secreto.

ARTIGO 17.º

A assembleia geral reunirá ordinariamente no primeiro trimestre
de cada ano e extraordinariamente sempre que o conselho de admi-
nistração ou o Fiscal único o julgue conveniente, ou ainda quando
requerido por accionistas que representem pelo menos o mínimo de
capital social imposto por lei para este efeito.

CAPÍTULO VI

Disposições gerais

ARTIGO 18.º

A remuneração dos membros dos órgãos sociais será fixada pela
assembleia geral, podendo assumir a forma de vencimento fixo, per-
centagem nos lucros ou outros benefícios, em conjunto ou apenas
alguma dessas modalidades.

ARTIGO 19.º

A duração do mandato dos membros dos órgãos sociais é de três
anos, sendo permitida a sua renovação por iguais e sucessivos perío-
dos.

ARTIGO 20.º

Sempre que o assembleia geral delibere constituir mandatário para
a prática de determinada categoria de acto ou de actos, fixará os moldes
e âmbito do exercício do mandato em acta.

ARTIGO 21.º

Das reuniões da assembleia geral será lavrada acta, devidamente
assinada pelos membros da mesa, e da qual constarão obrigatoriamen-
te, para além do teor das deliberações tomadas, as declarações de voto
discordantes.

ARTIGO 22.º

Constituem justa causa de perda do mandato de membro dos ór-
gãos sociais o não início do exercício de funções, por facto imputá-
vel à pessoa e eleita, nos trinta dias subsequentes à respectiva eleição,
ou a falta injustificada a mais de três reuniões seguidas ou cinco inter-
peladas no mesmo ano.

ARTIGO 23.º

1 — Os lucros líquidos apurados em cada exercício, depois de dedu-
zida a percentagem destinada à constituição ou reintegração da reser-
va legal, terão a aplicação que for deliberada em assembleia geral
mediante proposta do conselho de administração.

2 — O conselho de administração pode, com o parecer favorável
do fiscal único, ou por deliberação tomada por accionistas detentores
de, pelo menos, três quartos do capital social, decidir pela não distri-
buição aos accionistas da metade do lucro que possa ser distribuído.

3 — No decurso do exercício podem ser distribuídos lucros nos
termos previstos na lei.

ARTIGO 24.º

A sociedade, mediante deliberação da assembleia geral, poderá ad-
quirir participações em sociedades com objecto diferente do seu, em
sociedades reguladas por lei especial e em agrupamentos complemen-
tares de empresas.

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

Está conforme.

20 de Junho de 2004. — A Segunda-Ajudante, Maria da Conceição
Ferreira Cerqueira. 2007138310

CUSTÓDIO CARNEIRO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 803/930202;
identificação de pessoa colectiva n.º 502921021; número e data da
apresentação: PC- 4/20050621.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes às prestação de contas da sociedade em epígrafe do ano
de 2004.

22 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, Rosa Branca
Machado Mesquita Oliveira. 2007155915
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VILA NOVA DE FAMALICÃO

C. I. A. — COMÉRCIO DE INOX E ACESSÓRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 7704/050608; inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 09/050608.

Certifico que entre Manuel António Melo de Sousa, casado na
comunhão de adquiridos com Isilda da Cunha Machado Melo, e Car-
los Alberto de Melo e Sousa, casado na comunhão de adquiridos com
Maria Irene Pinheiro Bezerra Sousa, foi constituída a sociedade aci-
ma referida que se rege pelo seguinte contrato:

PACTO

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação C. I. A — Comércio de Inox e
Acessórios, L.da, durando por tempo indeterminado.

ARTIGO 2.º

1 — A sede da sociedade será na Travessa da Bica, 527, na fregue-
sia da Carreira do concelho de Vila Nova de Famalicão.

2 — A gerência fica autorizada a deslocar a sede social para qual-
quer outro local do concelho de Vila Nova de Famalicão ou para
concelho limítrofe.

3 — A sociedade poderá estabelecer, quando e onde a gerência o
entender, sucursais, delegações ou outras formas de representação no
território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 3.º

1 — A sociedade tem por objecto específico e exclusivo comércio
por grosso de ferragens, ferramentas manuais e artigos para canaliza-
ções e aquecimento.

2 — A sociedade pode adquirir livremente participações em quais-
quer sociedades, ainda que tenham objecto diferente do seu, em socie-
dades regidas por leis especiais e em agrupamentos complementares
de empresas.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de vinte e cinco mil euros e está dividido em duas quotas, sendo um
no valor nominal de vinte e três mil setecentos e cinquenta euros,
pertencente ao sócio Manuel António Melo de Sousa, e outra no valor
nominal de mil duzentos e cinquenta euros, pertencente ao sócio Carlos
Alberto de Melo e Sousa.

ARTIGO 5.º

Por deliberação da assembleia geral poderão ser exigidas aos sócios
prestações suplementares de capital, a realizar em dinheiro, até ao
montante de quinhentos mil euros, na proporção das respectivas quo-
tas.

ARTIGO 6.º

1 — Em cada aumento de capital por entrada em dinheiro, as pes-
soas que à data da deliberação forem sócios gozam do direito de pre-
ferência na subscrição das novas quotas proporcionalmente àquelas
de que forem titulares na referida data, ou o número inferior que te-
nham declarado querer subscrever.

2 — Ao aumento de capital por incorporação de reservas corres-
ponderá o aumento proporcional da participação de cada sócio, par-
ticipando nesta modalidade de aumento de capital as quotas próprias
da sociedade.

ARTIGO 7.º

1 — A cessão de quotas e a sua divisão é livre entre os sócios,
dependendo, por seu turno a cessão a estranhos do consentimento da
sociedade, que terá sempre direito de preferência o qual, de seguida, se
defere aos sócios não cedentes.

2 — Considera-se prestado o consentimento passados que sejam
60 dias a contar da recepção do pedido do sócio sem que tenha sido
até então tomada qualquer deliberação pela assembleia geral.

ARTIGO 8.º

1 — Uma quota pode ser amortizada, mediante deliberação da as-
sembleia geral, se tomada nos sessenta dias seguintes à ocorrência de
algum dos seguintes factos:

a) Transmitindo um sócio uma quota sem observância do previsto
no artigo 7.º;

b) Quando a quota de algum dos sócios for arrestada, penhorada ou
por qualquer outra forma sujeita a arrematação judicial;

c) Quando qualquer sócio requerer a imposição de selos, arrolamentos
dos haveres sociais ou qualquer providência cautelar que incida sobre
o património social.

2 — No caso da alínea a) do número anterior, o preço a pagar
pela amortização será o correspondente ao valor nominal da quota
ou ao seu valor contabilístico, se este for inferior àquele.

3 — Nos restantes casos, o preço da amortização será o que para
a quota resultar do último balanço aprovado, levando-se em conta a
sua participação em todos os fundos de reserva sociais, acrescido ou
diminuído da parte correspondente nos lucros ou prejuízos do exercí-
cio, proporcionalmente ao tempo que tiver decorrido desde a data do
encerramento do último Balanço até à data em que se tiver realizado
a assembleia geral para decidir a amortização da quota.

4 — O preço da amortização será pago no período de um ano a
contar da deliberação da assembleia geral.

5 — A sociedade só poderá amortizar quotas quando, à data da de-
liberação, o seu activo liquido, depois de satisfeita a contrapartida da
amortização, não ficar inferior à soma do capital e da reserva legal,
a menos que simultaneamente delibere a redução do capital.

ARTIGO 9.º

1 — A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, será exercida por gerente sócio ou
não sócio, o qual será eleito pela assembleia geral.

2 — Fica desde já nomeado gerente o sócio Manuel António Melo
de Sousa.

3 — Para vincular a sociedade em todos os actos e contratos que
não sejam de mero expediente, é suficiente a assinatura do gerente ou
de um procurador.

ARTIGO 10.º

Ao lucro anualmente apurado, depois de retiradas as percentagens
legalmente fixadas para reserva legal, ser-lhe-á dado destino que viera
ser deliberado em assembleia geral.

Conferi e está conforme.

9 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Ferreira
de Sá Araújo. 2010360834

A.  R.  C.  T. I. — IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 3975/960308; identificação de pessoa colectiva
n.º 503635499; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 26/
040120.

Certifico que foi deliberado transformar a sociedade acima referida
que ficará a reger-se pelo seguinte contrato:

António Joaquim Ribeiro da Costa, casado com Maria Fernanda
Moreira Araújo Costa, no regime da comunhão de adquiridos, natural
da freguesia de Requião, deste concelho, residente na Rua de Ernesto
Carvalho, Edifício Sol, 24, 3.º, frente, desta cidade, que outorga nesta
escritura, como administrador único, em representação da sociedade
comercial anónima, que usa a firma A. R. C. T. I. — Imobiliária, S. A,
número de identificação de pessoa colectiva 503635499, com sede
na Rua de Ernesto Carvalho, Edifício Sol, 3.º, frente, desta cidade,
matriculada na Conservatória do Registo Comercial deste concelho
sob o n.º 3975 e com o capital social de vinte e quatro mil novecen-
tos e cinquenta euros, dividido em cinco mil acções no valor nominal
de quatro euros e noventa e nove cêntimos cada, pertencendo ao
outorgante, António Joaquim Ribeiro da Costa, 2000 acções, à ac-
cionista, mulher dele outorgante, Maria Fernanda Moreira Araújo Cos-
ta, 1900, aos accionistas André Araújo Ribeiro da Costa, solteiro,
maior, e Tiago António Araújo Ribeiro da Costa, solteiro, menor,
500 acções, a cada um, e à restante accionista, Maria Goretti Morei-
ra Araújo Mesquita, casada com Albino Ferreira Mesquita no regime
de comunhão de adquiridos, 100 acções, no uso dos poderes que lhe
foram conferidos na reunião da assembleia geral da sua representada
de 10 de Dezembro do ano findo e que constam da acta n.º 7.

Verifiquei a identidade do outorgante por conhecimento pessoal; a
qualidade em que outorga e a suficiência de seus poderes para o acto
verifiquei-as por uma certidão da dita Conservatória do Resisto Co-
mercial, que já se encontra arquivada neste Cartório Notarial a ins-
truir a escritura exarada a fl. 32 e seguintes do correspondente livro
de notas para Escrituras Diversas n.º 322-B, e pela referida acta, de
que arquivo fotocópia certificada.

E por ele foi dito:
Que dando cumprimento à deliberação tomada naquela reunião da

assembleia geral, pela presente escritura transforma a referida socie-
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dade comercial anónima, sem implicar dissolução, em sociedade por
quotas também de natureza comercial, o que é lícito, já que todo o
capital está liberado, não há quaisquer entradas previstas no contrato
de sociedade por realizar, só existe uma categoria de acções, e não há
quaisquer direitos especiais conferidos às mesmas ou aos seus titula-
res, o valor do património social não é inferior à soma do capital e
reserva legal, o que se prova pelo balanço elaborado especialmente
para o efeito, encerrado em 30 de Novembro de 2003, balanço esse
também agravado na referida reunião da assembleia geral, não foram
emitidas obrigações convertíveis em acções, a transformação obteve
o parecer favorável de um revisor oficial de contas e não ocorreram
desde data a que reporta aquele balanço alterações significativas no
património, que abstém à transformação.

A sociedade transformada no seu novo tipo mantém a firma social,
substituindo apenas o aditamento, ficando A. R. C. T. I. —
Imobiliária, L.da, mantém igualmente a sua sede na Rua de Ernesto
Carvalho, Edifício Sol, 3.º, frente desta cidade, e o seu objecto, con-
tabilidade, auditoria, consultadoria fiscal e compra e venda de bens
imobiliários, ficando o capital social, integralmente realizado de vin-
te e quatro mil novecentos e cinquenta euros, representado e dividido
em cinco quotas, sendo uma no valor nominal de nove mil novecen-
tos e oitenta euros, pertencente ao sócio António Joaquim Ribeiro da
Costa, outra no valor nominal de nove mil quatrocentos e oitenta e
um euros, pertencente à sócia Maria Fernanda Moreira Araújo Costa,
outras duas, no valor nominal de dois mil quatrocentos e noventa e
cinco euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios André Araújo
Ribeiro da Costa e Tiago António Araújo Ribeiro da Costa, e final-
mente outra, no valor nominal de quatrocentos e noventa e nove
euros, pertencente à sócia Maria Goretti Moreira de Araújo Mesqui-
ta, já que nenhum sócio se exonerou, permanecendo todos eles na
sociedade transformada com a participação igual ao valor da partici-
pação que já possuíam.

Que a sociedade transformada fica a reger-se pelos seguintes esta-
tutos, igualmente aprovados na referida reunião da assembleia geral:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma A. R. C. T. I. — Imobiliária, L.da, e tem
a sua sede na Rua de Ernesto Carvalho, Edifício Sol, 3.º, frente, da
freguesia e concelho de Vila Nova de Famalicão, podendo ser trans-
ferida por simples deliberação da gerência, nos termos da lei.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto contabilidade, auditoria, consultado-
ria fiscal e compra e venda de bens imobiliários.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de vinte e quatro mil
novecentos e cinquenta euros e está representado por cinco quotas,
sendo uma quota no valor nominal de nove mil novecentos e oitenta
euros, pertencente ao sócio António Joaquim Ribeiro da Costa, uma
quota no valor nominal de nove mil quatrocentos e oitenta e um euros,
pertencente à sócia Maria Fernanda Moreira Araújo Costa, duas quo-
tas no valor nominal de dois mil quatrocentos e noventa e cinco euros
cada, pertencentes uma a cada um dos sócios André Araújo Ribeiro da
Costa e Tiago António Araújo Ribeiro da Costa, e uma quota no valor
nominal de quatrocentos e noventa e nove euros, pertencente à sócia
Maria Goretti Moreira de Araújo Mesquita.

ARTIGO 4.º

1 — A administração da sociedade e a sua representação, remune-
rada ou não conforme for deliberado em assembleia geral, fica afecta
aos sócios António Joaquim Ribeiro da Costa e Maria Fernanda Mo-
reira Araújo Costa, que ficam desde já nomeados gerentes.

2 — Para obrigar a sociedade, em todos os seus actos e contratos,
é necessária apenas a assinatura de um dos gerentes.

3 — Ficam incluídos nos poderes de gerência a compra, a venda,
aluguer e oneração de veículos automóveis, bem como a celebração
de contratos de locação financeira.

ARTIGO 5.º

As cessões de quotas entre sócios são livres, mas a favor de estra-
nhos dependem do consentimento da sociedade e dos restantes só-
cios.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá amortizar a quota que tenha sido penhorada ou
sujeita a arrematação judicial.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada,
encontra-se depositado na pasta respectiva.

Conferi e está conforme.

6 de Fevereiro de 2004. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Ferreira de Sá Araújo. 2006273744

TWW — SERVIÇOS DE HELPLINE E DE ATENDIMENTO
TELEFÓNICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 7223/031008; inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 15/031008.

Certifico que entre Transcom Worldwide, S. A., e Stephen Nicho-
las Downing, casado, foi constituída a sociedade acima referida que se
rege pelo seguinte contrato:

Documento complementar elaborado nos termos do n.º 2 do arti-
go 64.º do Código do Notariado.

Contrato de sociedade

ARTIGO 1.º

Firma

A sociedade adopta a firma TWW — Serviços de Helpline e de Aten-
dimento Telefónico, L.da, e reger-se-á pelos presentes estatutos e pela
legislação aplicável.

ARTIGO 2.º

Sede

1 — A sociedade terá e sua sede no Edifício Poente II, Lago Trade
Town — Parque Empresarial, fracções G a R, Sr. dos Perdões, fregue-
sia de Ribeirão, concelho de Vila Nova de Famalicão.

2 — Por simples decisão da gerência, poderá a sede da sociedade
ser transferida para qualquer outro local, centro do mesmo concelho
para concelho limítrofe, podendo ainda, nos mesmos termos, criar
ou extinguir filiais, sucursais, delegações, agências ou quaisquer outras
formas locais de representação, no território nacional ou no estran-
geiro.

ARTIGO 3.º

Objecto

O objecto da sociedade consiste na prestação multilíngua de servi-
ços de atendimento telefónico, call-centers, telemarketing e apoio geral
às comunicações de empresas de qualquer ramo de actividade comer-
cial e industrial, nomeadamente através da exploração de linhas de
atendimento telefónico (help-line) aos clientes em regime de sub-
-contratação, bem como a prestação de quaisquer serviços conexos à
prossecução da referida actividade.

A sociedade poderá adquirir, directa ou indirectamente, participa-
ções sociais de qualquer espécie em qualquer entidade da sociedade com
objecto idêntico, similar ou relacionado com o seu próprio objecto
social.

ARTIGO 4.º

Participações

A sociedade poderá ainda, livremente, adquirir, onerar e alienar
participações em quaisquer sociedades de responsabilidade limitada ou
ilimitada, incluindo sociedades reguladas por lei especial e quaisquer
agrupamentos complementares de empresas ou entidades de natureza
semelhante, bem como associar-se, por qualquer forma que quaisquer
outras pessoas jurídicas, nomeadamente para formar agrupamentos
complementares de empresas, agrupamentos europeus de interesse
económico, novas sociedades, consórcios e associações em participa-
ção.

ARTIGO 5.º

Duração

A sociedade durará pelo tempo indeterminado.

ARTIGO 6.º

Capital social e representação do mesmo

O capital social integralmente subscrito e realizado é de cinco mil
euros e encontra-se dividido em duas quotas, pertencendo uma, com
o valor nominal de quatro mil e novecentos euros, à sociedade co-
mercial de direito luxemburguês Transcom Worldwide, S. A., e a ou-
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tra, com o valor nominal de cem euros, a Stephen Nicholas Dow-
ning.

ARTIGO 7.º

Prestações suplementares

1 — Mediante deliberação dos sócios poderão ser-lhes exigidas pres-
tações suplementares de capital até ao montante equivalente a cem
vezes o valor do capital social.

2 — As prestações suplementares de capital social serão sempre
proporcionais às quotas dos sócios, excepto se, por deliberação unâ-
nime da assembleia geral dos sócios, for deliberado um outro critério
de repartição.

ARTIGO 8.º

Assembleia geral

1 — As assembleias gerais poderão ser convocadas por qualquer sócio
ser cio ou gerente mediante carta registada expedida cada um dos sócios,
com um período mínimo de quinze dias de antecedência, excepto
quando um período superior de pré-aviso esteja estipulado na lei.

2 — Poderão os sócios reunir-se em assembleia geral vocação pré-
via, se todos os sócios estiverem presentes e todos concordarem sua
a assembleia geral se constitua e se delibere em termos legais.

3 — Os sócios poderão fazer-se representar em assembleia geral
por qualquer pessoa, incluindo estranhos à sociedade, por meio de carta
assinada pelo sócio e endereçada à assembleia geral.

4 — As deliberações sociais poderão ser tomadas por voto escrito.
5 — Sem prejuízo das demais previstas na lei ou nos presentes es-

tatutos, dependem de prévia deliberação dos sócios as seguintes maté-
rias:

a) Consentimento para a cessão de quota pelos sócios, salve para
outros sócios;

b) Amortização de quotas;
c) Contratação do empréstimo de valor superior a € 100 000;
d) Contratação de garantias, bancárias ou outras de valor superior

a € 100 000;
e) Aquisição, alienação, oneração de bens imóveis, dar e tomar de

arrendamento bens imóveis por período superior a seis anos;
f) Subscrição, aquisição, oneração e alienação de particulares sociais;
g) Realização de todos os actos e contratos cujo valor ou encargo

para a sociedade extra € 100 000.

ARTIGO 9.º

Gerência

1 — A gerência de sociedade e a sua representação activa e passi-
va, em Juízo ou fora dele, será confiada a um ou mais gerentes, sócios
ou não sócios, ficando aqueles dispensados de prestar caução, confor-
me o deliberado em assembleia geral.

2 — Os gerentes serão eleitos por deliberação unânime dós sócios
em assembleia geral, pelo período, determinado ou indeterminado, que
vier a ser definido pela mesma.

3 — O gerente, por si só, ou em caso de gerência plural, quaisquer
dois gerentes poderão decidir sobre quaisquer matéria, desde que estas
não requeiram deliberação da assembleia geral.

4 — Os gerentes terão poderes especiais para comprar, trocar,
vender e locar bens móveis, ainda que sujeitos a registo, de e para a
sociedade e para celebrar contratos de leasing ou de aluguer de longa
duração, relativamente a esses bens, até ao montante de € 53 000.

5 — A sociedade obriga-se validamente nos seus actos e contrato
por qualquer uma das formas seguintes:

a) Pela assinatura de um gerente, no caso de gerência singular;
b) Pelas assinaturas conjuntas de dois gerentes, no caso de gerência

plural;
c) Pela assinatura individual de um gerente ou de um procurador da

sociedade, no âmbito dos poderes específicos delegados a este.
6 — Verificando-se a existência de gerência plural, ao conselho de

gerência serão aplicáveis as normas que regulam o conselho de admi-
nistração nas sociedades anónimas.

7 — A sociedade pode nomear procuradores para a prática de de-
terminados actos, podendo ainda os gerentes, mediante deliberação
unânime, delegar entre si poderes de gerência, bem como poderes para
representar individualmente a sociedade em determinados actos ou
contratos, concretamente definidos na delegação.

8 — Os documentos relativos a actos de mero expediente ou
de administração corrente podem ser assinados por um só geren-
te, ou por procurador no âmbito dos poderes específicos a este
conferidos.

9 — Os direitos e obrigações dos gerentes, bem somo demais regu-
lamentações aplicáveis à gerência, incluindo a atribuição ou não de
remuneração, não previstos nos presentes estatutos sociais, serão
definidos mediante deliberação da assembleia geral dos sócios.

ARTIGO 10.º

Revisor oficial de contas

Quando requerido por lei, as cantas da sociedade serão revistas por
um revisor oficial de contas eleito em assembleia geral de sócios pelo
período que viera a ser deliberado em assembleia geral.

ARTIGO 11.º

Distribuição de resultados

1 — Os resultados anuais serão atribuídos pela assembleia geral de
sócios de com as seguintes regras:

a) Cinco por cento serão afectos à constituição ou reforço da
reserva legal até que esta ascenda ao valor mínimo legalmente pre-
visto;

b) O remanescente, desde que não existam perdas de anos ante-
riores, será distribuído de acordo com a deliberação da assembleia geral
de sócios, sem qualquer limitação, e poderá ser afecto totalmente a
reservas livres ou especiais.

ARTIGO 12.º

Transmissão de quotas

1 — A cessão de quotas depende do consentimento prévio da so-
ciedade, salvo no caso de cessões para outros sócios.

2 — Na cessão de quotas, os sócios terão um direito de preferência
nos termos da lei.

3 — Para efeitos do disposto no parágrafo anterior, o sócio que
pretenda ceder parte ou a totalidade de sua quota, notificará a socie-
dade e os outros sócios dessa intenção, por carta registada, indicando
todas as condições da projectada cessão de quota ou parte dela, in-
cluindo, designadamente, o preço e a identificação do proposto ces-
sionário.

4 — Realizar-se-á uma assembleia geral dentro de trinta dias após
a recepção da comunicação acima mencionada, devendo nela os só-
cios declarar se desejam ou não exercer o direito de preferência.

5 — No caso de haver mais do que um sócio interessado em exer-
cer o direito de preferência, seca este exercido por todos na propor-
ção do valor das quotas pelos mesmos detidos.

6 — Exercendo o direito de preferência um ou mais sócios, o pa-
gamento do preço da cessão de quota será efectuado nos termos e
condições do negócio proposto, mas nunca antes do decorridos 60 dias
sobre a data do exercício do direito.

7 — Não sendo exercido o direito de preferência no prazo referido
no n.º 4, por algum dos sócios, o sócio cedente poderá proceder à
cessão da quota, nos termos indicados, ao proposto cessionário.

8 — Em caso de falecimento de um sócio, a respectiva quota não
se transmitirá aos sucessores do falecido, salvo se existir consenti-
mento da sociedade, prestado por deliberação unânime dos restantes
sócios, relativamente à transmissão.

9 — Verificando-se a recusa do consentimento previsto no núme-
ro anterior, deverá a sociedade amortizar a quota ou fazê-la adquirir
por sócio ou terceiro, nos noventa dias subsequentes ao conhecimen-
to da morte do sócio por algum dos gerentes, sob pena de a quota se
considerar transmitida.

ARTIGO 13.º

Amortização de quotas

1 — A sociedade é livre de amortizar qualquer quota nos termos
abaixo descritos:

a) Com o acordo do sócio titular;
b) Em caso de dissolução, capacidade, falência ou insolvência do

sócio;
c) Em caso arresto, arrolamento, penhora ou qualquer outra one-

ração ou forma de apreensão judicial da quota;
d) Se o sócio proceder a cessão da quota sem o prévio consenti-

mento da sociedade, nos termos do artigo 12.º
e) No caso de falecimento do sócio ou adjudicação a conjugue não

sócio em partilha resultante de divórcio ou separação judicial de pes-
soas e bens.

2 — A quota será amortizada pelo valor constante do último ba-
lanço aprovado e será paga no prazo de um ano a contar da data da
deliberação de amortização.

ARTIGO 14.º

Obrigações

Mediante deliberação da assembleia geral de sócios, pode a socieda-
de emitir obrigações nos termos da respectiva deliberação e condi-
ções estabelecidas na legislação aplicável.
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ARTIGO 15.º

Dissolução e liquidação

A sociedade pode ser dissolvida e liquidada nos casos estabelecidos
na lei, sendo os gerentes ou, na falta definitiva destes, os sócios,
nomeados liquidatários, excepto se o contrário for decidido em as-
sembleia geral de sócios.

ARTIGO 16.º

Alterações aos estatutos

As deliberações de alteração dos estatutos bem como quaisquer
deliberações de fusão, cisão ou transformação da sociedade devem ser
correspondentes, a pelo menos, 75 % do capital social.

ARTIGO 17.º

Derrogações

Podem os sócios, mediante deliberação unânime, derrogar as dis-
posições legais não imperativas.

ARTIGO 18.º

Foro competente

Para todas as questões emergentes dos presentes estatutos, é exclu-
sivamente competente o foro da comarca de Vila Nova de Famali-
cão.

ARTIGO 19.º

Exercício económico

O exercício económico da sociedade terá início no dia 1 de Janeiro
de cada ano e termo no dia 31 de Dezembro desse mesmo ano.

Disposição finais

A sociedade suportará todas as despesas relacionadas com a sua
transformação.

Conferi e está conforme.

12 de Novembro de 2003. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Ferreira de Sá Araújo. 2006255436

BRAGANÇA
FREIXO DE ESPADA À CINTA

MARIA MANUELA CORREDEIRA BERNARDO
FARMÁCIA GUERRA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Freixo de Espada à Cinta.
Matrícula n.º 53/20050608; inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 01/20050608.

Certifico que, por escritura de 31 de Maio de 2005, lavrada no
Cartório Notarial de Paços de Ferreira, a fl. 71 do livro n.º 384-E,
foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelos seguintes
artigos:

1.º

1 — A sociedade adopta a firma Maria Manuela Corredeira Ber-
nardo — Farmácia Guerra, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Ave-
nida de Guerra Junqueiro, freguesia e concelho de Freixo de Espada à
Cinta.

2 — A gerência poderá livremente deslocar a sede da sociedade dentro
do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

2.º

A sociedade tem por objecto a actividade de farmácia.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de um
milhão de euros, representado por uma quota de igual valor nominal,
pertencente à sócia única.

4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme deliberação
da assembleia geral, pertence à sócia única, que desde já é nomeada
gerente, sendo suficiente a sua assinatura para obrigar a sociedade em
todos os seus actos e contratos.

5.º

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

6.º

A sócia única fica autorizada a fazer prestações suplementares de
capital até ao montante de dois mil euros.

7.º

A sociedade poderá participar no capital de outras sociedades, ex-
cepto em sociedades unipessoais, mesmo com objecto diferente do
seu, bem como associar-se em agrupamentos complementares de
empresas ou sociedades reguladas por leis especiais.

Está conforme.

23 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2001532601

MINADOURO — SOCIEDADE AGRÍCOLA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Freixo de Espada à Cinta.
Matrícula n.º 52/20050512; inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 02/20050512.

Certifico que, por escritura de 4 de Março de 2004, lavrada no
4.º Cartório Notarial de Lisboa, a fl. 13 do livro n.º 959-B, foi cons-
tituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelos seguintes artigos:

CLÁUSULA 1.A

Denominação e forma

A sociedade adopta a firma MINADOURO — Sociedade
Agrícola, L.da, e constitui-se por tempo indeterminado sob a forma
de sociedade comercial por quotas.

CLÁUSULA 2.A

Sede e representações locais

1 — A sociedade tem a sua sede na Quinta da Mina, Vale de Ma-
deira, freguesia e concelho de Freixo de Espada à Cinta.

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 estrangeiro, agên-
cias, filiais ou quaisquer outras formas locais de representação.

CLÁUSULA 3.A

Objecto social

A sociedade tem por objecto social a gestão e exploração agro-
-industrial do património imobiliário próprio ou alheio e exploração
agrícola.

CLÁUSULA 4.A

Âmbito da actividade social

1 — A sociedade pode, acessoriamente, prestar os serviços e efec-
tuar as operações civis, comerciais, industriais e financeiras relacio-
nadas, directa ou indirectamente, no todo ou em parte, com o seu
objecto social ou que sejam susceptíveis de facilitar ou favorecer a
sua realização.

2 — 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.

CLÁUSULA 5.A

O capital social, integralmente subscrito e realizado, é de cinco mil
euros e encontra-se representado por duas quotas do valor nominal
de dois mil e quinhentos euros cada uma, tituladas uma por cada um
dos sócios Henrique Nuno Guerra Capelas e Maria de Lurdes Dias
Belchior Capelas.

CLÁUSULA 6.A

Prestações suplementares

A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementar de
capital até ao montante do capital social.
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CLÁUSULA 7.A

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.

CLÁUSULA 8.A

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.

CLÁUSULA 9.A

Gerência

1 — A gerência será exercida pelos gerentes nomeados.
2 — Até deliberação em contrário da assembleia geral, o exercício

do cargo de gerente não será remunerado.
3 — A sociedade fica, validamente, obrigada com a assinatura de

um gerente.

CLÁUSULA 10.A

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.

Está conforme.

23 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2001532598

CASTELO BRANCO
FUNDÃO

INDÚSTRIAS DO FUNDÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Fundão. Matrícula n.º 15/
010643; identificação de pessoa colectiva n.º 500138966.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação
de contas do ano de 2004.

Conferida, está conforme.

29 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto da
Silva Costa. 2009018362

AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Fundão. Matrícula n.º 3/
370211; identificação de pessoa colectiva n.º 500038325.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação
de contas do ano de 2004.

Conferida, está conforme.

30 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto da
Silva Costa. 2009019164

AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Fundão. Matrícula n.º 3/
370211; identificação de pessoa colectiva n.º 500038325.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação
de contas do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

30 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto da
Silva Costa. 2009019261

TÁXIS JOSÉ FAÍSCA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Fundão. Matrícula n.º 859/
991222; identificação de pessoa colectiva n.º 504791214.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação
de contas do ano de 2004.

Conferida, está conforme.

30 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto da
Silva Costa. 2009019121

REGISFUNDÃO — MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Fundão. Matrícula n.º 342/
881007; identificação de pessoa colectiva n.º 502046961.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação
de contas do ano de 2004.

Conferida, está conforme.

29 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto da
Silva Costa. 2009018214

PADARIA E PASTELARIA FLOR DO FUNDÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Fundão. Matrícula n.º 894/
000907; identificação de pessoa colectiva n.º 505130858.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação
de contas do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

29 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto da
Silva Costa. 2008515958

PADARIA E PASTELARIA FLOR DO FUNDÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Fundão. Matrícula n.º 894/
000907; identificação de pessoa colectiva n.º 505130858.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação
de contas do ano de 2004.

Conferida, está conforme.

29 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto da
Silva Costa. 2008515940

ACOMA — MÁQUINAS AGRÍCOLAS
E AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Fundão. Matrícula n.º 363/
890529; identificação de pessoa colectiva n.º 500629820.
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Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação
de contas do ano de 2004.

Conferida, está conforme.

29 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto da
Silva Costa. 2009018389

INDÚSTRIAS DO FUNDÃO, AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Fundão. Matrícula n.º 88/
690625; identificação de pessoa colectiva n.º 500138958.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação
de contas do ano de 2004.

Conferida, está conforme.

29 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto da
Silva Costa. 2009018370

ALMEIDA & GONÇALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Fundão. Matrícula n.º 581/
941024; identificação de pessoa colectiva n.º 503296775.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação
de contas do ano de 2004.

Conferida, está conforme.

30 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto da
Silva Costa. 2009019229

SILVA & JACOB — TÁXI, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Fundão. Matrícula n.º 984/
20010926; identificação de pessoa colectiva n.º 505463784.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação
de contas do ano de 2004.

Conferida, está conforme.

30 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto da
Silva Costa. 2009019245

TÁXI PACHECO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Fundão. Matrícula n.º 953/
20010807; identificação de pessoa colectiva n.º 505661217.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação
de contas do ano de 2004.

Conferida, está conforme.

27 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto da
Silva Costa. 2009018117

BARATA & PEREIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Fundão. Matrícula n.º 436/
910725; identificação de pessoa colectiva n.º 502602309.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação
de contas do ano de 2004.

Conferida, está conforme.

27 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto da
Silva Costa. 2009018109

S. MARTINHO — COMBUSTÍVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Fundão. Matrícula n.º 582/
941027; identificação de pessoa colectiva n.º 503299979.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação
de contas do ano de 2004.

Conferida, está conforme.

27 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto da
Silva Costa. 2009018133

ZEZITO & LÍDIA EMPREENDIMENTO TURÍSTICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Fundão. Matrícula n.º 537/
940221; identificação de pessoa colectiva n.º 503147494.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação
de contas do ano de 2004.

Conferida, está conforme.

27 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto da
Silva Costa. 2009018125

CLÍNICA INTEGRADA DE MEDICINA DENTÁRIA
DR.A GILNEIDE PEIXOTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Fundão. Matrícula n.º 1173/
20040217; identificação de pessoa colectiva n.º 506826996.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação
de contas do ano de 2004.

Conferida, está conforme.

29 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto da
Silva Costa. 2009018141

LUREC — LIMPEZA URBANA E RECICLAGEM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Fundão. Matrícula n.º 1109/
20030124; identificação de pessoa colectiva n.º 506423212.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação
de contas do ano de 2004.

Conferida, está conforme.

29 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto da
Silva Costa. 2009018150

CHMAN — CENTRO HOLÍSTICO DE MEDICINAS
ALTERNATIVAS NATURAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Fundão. Matrícula n.º 321/
301100; identificação de pessoa colectiva n.º 501945199.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação
de contas do ano de 2004.

Conferida, está conforme.

29 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto da
Silva Costa. 2009018168

ESTRUFAL — ESTRUTURAS DE FERRO
E ALUMÍNIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Fundão. Matrícula n.º 1023/
20020128; identificação de pessoa colectiva n.º 505771870.
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Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação
de contas do ano de 2004.

Conferida, está conforme.

29 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto da
Silva Costa. 2009018176

O ARGADILHO — FABRICAÇÃO E VENDA
DE PRODUTOS ARTESANAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Fundão. Matrícula n.º 815/
990609; identificação de pessoa colectiva n.º 504313975.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação
de contas do ano de 2004.

Conferida, está conforme.

29 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto da
Silva Costa. 2009018184

TRANSPORTES SERRA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Fundão. Matrícula n.º 588/
941130; identificação de pessoa colectiva n.º 503313815.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação
de contas do ano de 2004.

Conferida, está conforme.

29 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto da
Silva Costa. 2009018192

REIS & LIMA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Fundão. Matrícula n.º 442/
911128; identificação de pessoa colectiva n.º 502657421.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação
de contas do ano de 2004.

Conferida, está conforme.

29 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto da
Silva Costa. 2009018222

LIMPEZAS SILVESTRE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Fundão. Matrícula n.º 983/
20010925; identificação de pessoa colectiva n.º 505702894.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação
de contas do ano de 2004.

Conferida, está conforme.

29 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto da
Silva Costa. 2009018230

JOSÉ SALVADO AMARAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Fundão. Matrícula n.º 1131/
20030508; identificação de pessoa colectiva n.º 506429709.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação
de contas do ano de 2004.

Conferida, está conforme.

29 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto da
Silva Costa. 2009018249

FUNDAQUELHAS — CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Fundão. Matrícula n.º 1200/
20040903; identificação de pessoa colectiva n.º 507087496.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação
de contas do ano de 2004.

Conferida, está conforme.

29 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto da
Silva Costa. 2009018257

FERNANDO JOSÉ GASPAR GOMES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Fundão. Matrícula n.º 701/
970408; identificação de pessoa colectiva n.º 503867047.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação
de contas do ano de 2004.

Conferida, está conforme.

29 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto da
Silva Costa. 2009018265

TERRAPLANAGENS DA GARDUNHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Fundão. Matrícula n.º 1136/
20030613; identificação de pessoa colectiva n.º 506468941.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação
de contas do ano de 2004.

Conferida, está conforme.

29 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto da
Silva Costa. 2009018273

WINDTEC ENGENHARIA — PROJECTOS E GESTÃO
DE INSTALAÇÕES TÉCNICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Fundão. Matrícula n.º 884/
000519; identificação de pessoa colectiva n.º 505001080.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação
de contas do ano de 2004.

Conferida, está conforme.

29 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto da
Silva Costa. 2009018281

EBINSTAL — INSTALAÇÕES ESPECIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Fundão. Matrícula n.º 934/
20010620; identificação de pessoa colectiva n.º 503602698.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação
de contas do ano de 2004.

Conferida, está conforme.

30 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto da
Silva Costa. 2009018338

FUNDAGRÍCOLA — MECANO-AGRÍCOLA
DO FUNDÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Fundão. Matrícula n.º 90/
691107; identificação de pessoa colectiva n.º 500122326.
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Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação
de contas do ano de 2004.

Conferida, está conforme.

28 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto da
Silva Costa. 2009018010

SIMOGARDUNHA — SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Fundão. Matrícula n.º 610/
950606; identificação de pessoa colectiva n.º 503438405.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação
de contas do ano de 2004.

Conferida, está conforme.

28 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto da
Silva Costa. 2009018036

SOTABI — SOCIEDADE TÉCNICA AGRÍCOLA DA BEIRA
INTERIOR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Fundão. Matrícula n.º 189/
800515; identificação de pessoa colectiva n.º 500982430.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação
de contas do ano de 2004.

Conferida, está conforme.

28 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto da
Silva Costa. 2009018028

SOCIEDADE AGRO-PECUÁRIA QUINTA DO CAMPO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Fundão. Matrícula n.º 299/
870604; identificação de pessoa colectiva n.º 501836446.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação
de contas do ano de 2004.

Conferida, está conforme.

29 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto da
Silva Costa. 2009018052

MAQUIFUNDÃO — MÁQUINAS DE ALUGUER, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Fundão. Matrícula n.º 439/
910808; identificação de pessoa colectiva n.º 502603887.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação
de contas do ano de 2004.

Conferida, está conforme.

29 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto da
Silva Costa. 2009018044

TRANSPORTES NÉLSON & CRISTINA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Fundão. Matrícula n.º 951/
20010724; identificação de pessoa colectiva n.º 505554682.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação
de contas do ano de 2004.

Conferida, está conforme.

29 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto da
Silva Costa. 2009018060

NOSTRUDESIGN — DECORAÇÃO E PUBLICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Fundão. Matrícula n.º 532/
940110; identificação de pessoa colectiva n.º 503127590.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação
de contas do ano de 2004.

Conferida, está conforme.

30 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto da
Silva Costa. 2009018990

HOTIFRIO — EQUIPAMENTOS HOTELEIROS
E AR CONDICIONADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Fundão. Matrícula n.º 689/
961210; identificação de pessoa colectiva n.º 503781150.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação
de contas do ano de 2004.

Conferida, está conforme.

30 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto da
Silva Costa. 2009018966

NOSTRUHABITAT — SOCIEDADE
DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Fundão. Matrícula n.º 913/
070717; identificação de pessoa colectiva n.º 505189046.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação
de contas do ano de 2004.

Conferida, está conforme.

30 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto da
Silva Costa. 2009018982

SYSTEMODENTAL — LABORATÓRIO DE PRÓTESES
DENTÁRIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Fundão. Matrícula n.º 973/
20010904; identificação de pessoa colectiva n.º 505732181.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação
de contas do ano de 2004.

Conferida, está conforme.

30 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto da
Silva Costa. 2009019008

CARLOS & OTÍLIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Fundão. Matrícula n.º 885/
000525; identificação de pessoa colectiva n.º 505015595.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação
de contas do ano de 2004.

Conferida, está conforme.

30 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto da
Silva Costa. 2009018974

LAVANDARIA AVENIDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Fundão. Matrícula n.º 290/
870107; identificação de pessoa colectiva n.º 501825509.
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Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação
de contas do ano de 2004.

Conferida, está conforme.

30 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto da
Silva Costa. 2009019237

EGIAGRÍCOLA — APOIO À AGRICULTURA
E AGROPECUÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Fundão. Matrícula n.º 722/
970903; identificação de pessoa colectiva n.º 503967548.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação
de contas do ano de 2004.

Conferida, está conforme.

30 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto da
Silva Costa. 2009018346

BEIRAPARQUE — COMÉRCIO E INDÚSTRIA
DE CONSTRUÇÃO CIVIL E AGRICULTURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Fundão. Matrícula n.º 572/
940728; identificação de pessoa colectiva n.º 503247707.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação
de contas do ano de 2004.

Conferida, está conforme.

30 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto da
Silva Costa. 2009019067

VÍTOR SANTIAGO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Fundão. Matrícula n.º 949/
20010717; identificação de pessoa colectiva n.º 505635020.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação
de contas do ano de 2004.

Conferida, está conforme.

30 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto da
Silva Costa. 2009019032

JOSÉ CARDOSO SIMÃO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Fundão. Matrícula n.º 655/
960522; identificação de pessoa colectiva n.º 503647284.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação
de contas do ano de 2004.

Conferida, está conforme.

30 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto da
Silva Costa. 2009018303

PANISERRA — PANIFICAÇÃO E PRODUTOS
ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Fundão. Matrícula n.º 518/
930608; identificação de pessoa colectiva n.º 503006874.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação
de contas do ano de 2004.

Conferida, está conforme.

30 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto da
Silva Costa. 2009018290

CONSTRUÇÕES ALMEIDA BATISTA, FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Fundão. Matrícula n.º 757/
980513; identificação de pessoa colectiva n.º 504189590.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação
de contas do ano de 2004.

Conferida, está conforme.

30 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto da
Silva Costa. 2009018311

RAI — RAMOS IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Fundão. Matrícula n.º 576/
940808; identificação de pessoa colectiva n.º 503256463.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação
de contas do ano de 2004.

Conferida, está conforme.

30 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto da
Silva Costa. 2009018320

FUNDÃO PALACE HOTEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Fundão. Matrícula n.º 932/
20010517; identificação de pessoa colectiva n.º 505465698.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação
de contas do ano de 2004.

Conferida, está conforme.

30 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto da
Silva Costa. 2007115409

SEMAVECA, INFRA-ESTRUTURAS ELÉCTRICAS
E MECÂNICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Fundão. Matrícula n.º 1176/
20040302; identificação de pessoa colectiva n.º 506628124.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação
de contas do ano de 2004.

Conferida, está conforme.

30 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto da
Silva Costa. 2009019059

ELECTRO-BELARMINO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Fundão. Matrícula n.º 103/
711020; identificação de pessoa colectiva n.º 500092150.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação
de contas do ano de 2004.

Conferida, está conforme.

30 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto da
Silva Costa. 2009019040

BEIRALACTE — LACTICÍNIOS ARTESANAIS
DA BEIRA BAIXA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Fundão. Matrícula n.º 435/
910711; identificação de pessoa colectiva n.º 502591650.
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Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2004.

Conferida, está conforme.

29 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto da
Silva Costa. 2009018079

BEIRINSER — SOCIEDADE AGRÍCOLA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Fundão. Matrícula n.º 731/
971112; identificação de pessoa colectiva n.º 504015257.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2004.

Conferida, está conforme.

29 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto da
Silva Costa. 2009018095

JOÃO PRATA — UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Fundão. Matrícula n.º 1104/
20030106; identificação de pessoa colectiva n.º 506419070.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2004.

Conferida, está conforme.

29 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto da
Silva Costa. 2008515702

R. F. V. SANCHES — TRANSPORTES NACIONAIS
E INTERNACIONAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Fundão. Matrícula n.º 845/
991011; identificação de pessoa colectiva n.º 504386840.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2004.

Conferida, está conforme.

29 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto da
Silva Costa. 2009018907

JOSÉ BARROS & BARROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Fundão. Matrícula n.º 1080/
20020719; identificação de pessoa colectiva n.º 505850591.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2004.

Conferida, está conforme.

29 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto da
Silva Costa. 2008515664

RIBAZENHA — CONFECÇÕES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Fundão. Matrícula n.º 946/
20010710; identificação de pessoa colectiva n.º 505357089.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2004.

Conferida, está conforme.

29 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto da
Silva Costa. 2008515737

ESTORES E PERSIANAS GRALHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Fundão. Matrícula n.º 826/
990713; identificação de pessoa colectiva n.º 504568540.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2004.

Conferida, está conforme.

29 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto da
Silva Costa. 2008515680

FUNDAMBIENTE — PROTECÇÃO AMBIENTAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Fundão. Matrícula n.º 1149/
20030922; identificação de pessoa colectiva n.º 506696316.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2004.

Conferida, está conforme.

29 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto da
Silva Costa. 2009018915

FUNDATELHADO — CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Fundão. Matrícula n.º 1085/
20020802; identificação de pessoa colectiva n.º 506248348.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2004.

Conferida, está conforme.

29 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto da
Silva Costa. 2008515575

JOSÉ SÃO MARTINHO GOMES & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Fundão. Matrícula n.º 128/
750606; identificação de pessoa colectiva n.º 500322724.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2004.

Conferida, está conforme.

29 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto da
Silva Costa. 2009018206

PENAMACOR

JOSÉ LEITÃO CATANA — SOCIEDADE
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penamacor. Matrícula n.º 130;
identificação de pessoa colectiva n.º 506340600.

Certifico que, com referencia à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação
de contas do ano de 2004.

Está conforme.

28 de Junho de 2005. — A Ajudante, Maria da Conceição Martins
Dias. 2001778929

VILA VELHA DE RÓDÃO

CENTROLIVA — INDÚSTRIA E ENERGIA, S. A.

Sede: Monte da Ordem, freguesia e concelho
de Vila Velha de Ródão

Conservatória do Registo Comercial de Vila Velha de Ródão. Matrí-
cula n.º 00002/910104; identificação de pessoa colectiva
n.º 502478268; data do depósito: 27062005.
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Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos de prestação de contas respei-
tante ao exercício do ano de 2004.

29 de Junho de 2005. — A Conservadora, Maria Irene Rocha
Mortinho. 2001860900

COIMBRA
PAMPILHOSA DA SERRA

AUGUSTO & ANTÃO, L.DA

Sede: lugar Malhadas da Serra, freguesia de Pessegueiro,
concelho de Pampilhosa da Serra

Conservatória do Registo Comercial de Pampilhosa da Serra. Matrí-
cula n.º 00047/950309; identificação de pessoa colectiva
n.º 503371009; data do depósito: 29062005.

Certifico que ficaram depositadas na pasta da sociedade referida em
epígrafe, os documentos respeitantes à prestação de contas do ano de
exercício de 2004.

29 de Junho de 2005. — O Segundo-Ajudante, Rui Miguel Martins
Nunes. 2008149056

AUTO  —  M ATERIAIS E CONSTRUÇÕES
PAMPILHOSENSE, L.DA

Sede: lugar de Portela do Armadouro, freguesia de Cabril,
concelho de Pampilhosa da Serra

Conservatória do Registo Comercial de Pampilhosa da Serra. Matrí-
cula n.º 00136/040721; identificação de pessoa colectiva
n.º 507052250; data do depósito: 29062005.

Certifico que ficaram depositadas na pasta da sociedade referida em
epígrafe, os documentos respeitantes à prestação de contas do ano de
exercício de 2004.

29 de Junho de 2005. — O Segundo-Ajudante, Rui Miguel Martins
Nunes. 2008149072

CFA — CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: lugar de Porto de Vacas, freguesia de Janeiro de Baixo,
concelho de Pampilhosa da Serra

Conservatória do Registo Comercial de Pampilhosa da Serra. Matrí-
cula n.º 00099/20010925; identificação de pessoa colectiva
n.º 505526182; data do depósito: 29062005.

Certifico que ficaram depositadas na pasta da sociedade referida em
epígrafe, os documentos respeitantes à prestação de contas do ano de
exercício de 2004.

29 de Junho de 2005. — O Segundo-Ajudante, Rui Miguel Martins
Nunes. 2008148939

CONSTRUTORA DE PORTO DE VACAS, L.DA

Sede: lugar de Porto de Vacas, freguesia de Janeiro de Baixo,
concelho de Pampilhosa da Serra

Conservatória do Registo Comercial de Pampilhosa da Serra. Matrí-
cula n.º 00100/20010925; identificação de pessoa colectiva
n.º 505729075; data do depósito: 29062005.

Certifico que ficaram depositadas na pasta da sociedade referida em
epígrafe, os documentos respeitantes à prestação de contas do ano de
exercício de 2004.

29 de Junho de 2005. — O Segundo-Ajudante, Rui Miguel Martins
Nunes. 2008148912

COSTA & TAGAIO, L.DA

Sede: lugar de Padrões, freguesia de Portela do Fojo,
concelho de Pampilhosa da Serra

Conservatória do Registo Comercial de Pampilhosa da Serra. Matrí-
cula n.º 00063/990531; identificação de pessoa colectiva
n.º 504473638; data do depósito: 30062005.

Certifico que ficaram depositadas na pasta da sociedade referida em
epígrafe, os documentos respeitantes à prestação de contas do ano de
exercício de 2004.

30 de Junho de 2005. — O Segundo-Ajudante, Rui Miguel Martins
Nunes. 2008149170

PAMPILHOSALIMENTAR — COMÉRCIO DE PRODUTOS
ALIMENTARES, L.DA

Sede: Rua de Rangel de Lima, vila, freguesia e concelho
de Pampilhosa da Serra

Conservatória do Registo Comercial de Pampilhosa da Serra. Matrí-
cula n.º 00018/120988; identificação de pessoa colectiva
n.º 502032430; data do depósito: 30062005.

Certifico que ficaram depositadas na pasta da sociedade referida em
epígrafe, os documentos respeitantes à prestação de contas do ano de
exercício de 2004.

30 de Junho de 2005. — O Segundo-Ajudante, Rui Miguel Martins
Nunes. 2008148955

CRISTIANO & ALMEIDA — CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Sede: lugar de Aldeia Fundeira, freguesia e concelho
de Pampilhosa da Serra

Conservatória do Registo Comercial de Pampilhosa da Serra. Matrí-
cula n.º 00093/010702; identificação de pessoa colectiva
n.º 505526190; data do depósito: 30062005.

Certifico que ficaram depositadas na pasta da sociedade referida em
epígrafe, os documentos respeitantes à prestação de contas do ano de
exercício de 2004.

30 de Junho de 2005. — O Segundo-Ajudante, Rui Miguel Martins
Nunes. 2008149161

J. R. D. — CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS, L.DA

Sede: Rua de Rangel de Lima, 5, vila, freguesia e concelho
de Pampilhosa da Serra

Conservatória do Registo Comercial de Pampilhosa da Serra. Matrí-
cula n.º 00011/090980; identificação de pessoa colectiva
n.º 500995745; data do depósito: 30062005.

Certifico que ficaram depositadas na pasta da sociedade referida em
epígrafe, os documentos respeitantes à prestação de contas do ano de
exercício de 2004.

30 de Junho de 2005. — O Segundo-Ajudante, Rui Miguel Martins
Nunes. 2011362458

IMOAMOREIRA — EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
E TURÍSTICOS, L.DA

Sede: Amoreira Cimeira, freguesia de Portela do Fojo, concelho
de Pampilhosa da Serra

Conservatória do Registo Comercial de Pampilhosa da Serra. Matrí-
cula n.º 00092/010626; identificação de pessoa colectiva
n.º 505472597; data do depósito: 30062005.

Certifico que ficaram depositadas na pasta da sociedade referida em
epígrafe, os documentos respeitantes à prestação de contas do ano de
exercício de 2004.

30 de Junho de 2005. — O Segundo-Ajudante, Rui Miguel Martins
Nunes. 2008148947
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PENELA

TRANSPORTES FAUSTO & DOMINGUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penela. Matrícula n.º 126/
980528; identificação de pessoa colectiva n.º 504150790.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos respeitantes ao registo de
prestação de contas, referentes ao exercício de 2004.

Está conforme o original.

29 de Junho de 2005. — A Segunda Ajudante, Maria de Fátima da
Conceição Fernandes. 2011032946

SOCIEDADE ESTRELA ESPINHALENSE
DE MADEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penela. Matrícula n.º 05/
841012; identificação de pessoa colectiva n.º 500257949.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos respeitantes ao registo de
prestação de contas, referentes ao exercício de 2004.

Está conforme o original.

28 de Junho de 2005. — A Segunda Ajudante, Maria de Fátima da
Conceição Fernandes. 2011023459

RAMOS & MENDES, MADEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penela. Matrícula n.º 96/
961105; identificação de pessoa colectiva n.º 503747920.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos respeitantes ao registo de
prestação de contas, referentes ao exercício de 2004.

Está conforme o original.

28 de Junho de 2005. — A Segunda Ajudante, Maria de Fátima da
Conceição Fernandes. 2011023467

LOURITEXTA — INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penela. Matrícula n.º 13/
870217; identificação de pessoa colectiva n.º 501782060.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos respeitantes ao registo de
prestação de contas, referentes ao exercício de 2004.

Está conforme o original.

29 de Junho de 2005. — A Segunda Ajudante, Maria de Fátima da
Conceição Fernandes. 2001795904

ÉVORA
ALANDROAL

SOCIEDADE AGRO-PECUÁRIA IRMÃOS BASÍLIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alandroal. Matrícula n.º 00082/
120795; identificação de pessoa colectiva n.º 503456748; data do
depósito: 28062005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas, do exercício do ano de 2004.

Está conforme.

28 de Junho de 2005. — A Ajudante, Maria Inácia Fontes Rosado
de Fontes. 2007047039

BORBA

JORMIS PUB, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Borba. Matrícula n.º 00123/
910903; identificação de pessoa colectiva n.º 502612584; inscri-
ção n.º 03; número e data da apresentação: 03/050908.

Certifico que para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, com relação à sociedade em epígrafe
foi registada a sua dissolução.

Está conforme o original.

12 de Setembro de 2005. — A Ajudante, Natália de Jesus Esteves
Lapão. 2006167766

REDONDO

TRANSPORTES NACIONAIS E INTERNACIONAIS
CABEÇA & SIQUIENIQUE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Redondo. Matrícula n.º 00203/
010611; identificação de pessoa colectiva n.º 505324415; data do
depósito: 30062005.

Certifico que, referente à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito da prestação de contas relativa ao ano de 2004, tendo os
documentos sido depositados na pasta respectiva.

Está conforme o original.

30 de Junho de 2005. — A Escriturária-Superior, Maria Céu Simões
Gamé Monarca Filipe. 2010094425

BARROSO & FILHOS L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Redondo. Matrícula n.º 00044/
210782; identificação de pessoa colectiva n.º 500806152; data do
depósito: 20050629.

Certifico que, referente à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito da prestação de contas relativa ao ano de 2004, tendo os
documentos sido depositados na pasta respectiva.

Está conforme o original.

29 de Junho de 2005. — A Escrituraria Superior, Maria Manuela
Pirraça Pereira Nunes Farinha. 2010094239

FARO
ALBUFEIRA

CLUBE PESCA E NÁUTICA DESPORTIVA — ALBUFEIRA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 00020/
20041105; identificação de pessoa colectiva n.º 501779981; aver-
bamento n.º 01 à inscrição n.º 3; número e data da apresentação:
06/20050520.

Certifico que se encontra depositada na pasta respectiva, fotocó-
pia da acta n.º 27, elaborada em 30 de Março de 2005, pela qual fo-
ram nomeados a administração e fiscalização para o biénio 2005-2006:

Conselho de administração: presidente — José António Coelho Brito
da Mana; 1.º vice-presidente — Vítor Manuel Catuna Soares; 2.º vice-
-vresidente — Emídio Correia Nogueira; 3.º vice-presidente: Fernan-
do José das Dores Silva; 4.º vice-presidente — João Luís Teixeira Ro-
drigues; 1.º suplente — Augusto José Pereira Riço; 2.º suplente — João
Filipe Guerreiro Sequeira.

Conselho fiscal: presidente — Orlando Filipe Cruz Alfaro; 1.º rela-
tor — Álvaro Manuel Nicolau Fernandes; 2.º relator — José António
dos Santos Sequeira; 1.º suplente — Carlos Fernando Graça Gonçal-
ves; 2.º suplente — Jorge Miguel Medeira Martins.

Biénio: 2005-2006.

30 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes da
Silva Santos. 2003751033
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IRMÃOS CAVACO/ECOAMBIENTE — SERVIÇOS
DE HIGIENE URBANA NO MUNICÍPIO DE ALBUFEIRA, A. C. E.

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 00021/
20041214; identificação de pessoa colectiva n.º 507169069; aver-
bamento n.º 01 à inscrição n.º 01; números e data das apresenta-
ções: 11 e 12/20050112.

Certifico que se encontra depositado na pasta respectiva, fotocó-
pia da acta n.º 01/2005, elaborada em 18 de Maio, pela qual António
José de Ascensão Bento e António Alberto Pratas de Sousa renunciaram
ao cargo de administradores da A. C. E. em epígrafe, tendo pela mesma
acta sido nomeados em sua substituição Álvaro Jorge Rodrigues Nu-
nes, solteiro, maior, e Pedro Manuel Mamede Passos Coelho, casado.

1 de Julho 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes da Silva
Santos. 2000186440

FARO

INDÚSTRIA DE PANIFICAÇÃO ESTRELA FARENSE, L.DA

Sede: Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 441/
590511; identificação de pessoa colectiva n.º 500138249; inscri-
ção n.º 47; número e data da apresentação: 51/20020625.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
alteração parcial do contrato, quanto ao artigo 20.º, que passa a ter a
seguinte redacção:

2.º

O capital social é de dezassete mil, seiscentos e quarenta e sete
euros e quarenta e sete cêntimos, inteiramente realizado e correspon-
de à soma das quotas dos sócios, que são as seguintes:

Industria de Panificação Estrela Farense, L.da, com uma quota de
duzentos e noventa e nove euros e vinte e oito cêntimos, duas quotas
de duzentos e quarenta e nove euros e quarenta cêntimos cada, uma
quota de cento e dezanove euros e setenta e um cêntimos, uma quota
de duzentos e vinte e nove euros e quarenta e cinco cêntimos, uma
quota de oitocentos e quarenta e sete euros e noventa e seis cênti-
mos, uma quota de, cento e noventa e nove euros e cinquenta e dois
cêntimos, uma quota de quinhentos e trinta e três euros e setenta e
um cêntimos, uma quota de quinhentos e sessenta e um euros e quinze
cêntimos, uma quota de quatrocentos e oitenta e um euros e quatro
cêntimos; Maria Eufrásia Gago Traquino Duarte Lopes com uma quota
de quatro mil quatrocentos e oitenta e nove euros e dezoito cênti-
mos; Maria Madalena Gusmão, João Duarte Amaro Gusmão e Maria
Amélia Amaro Gusmão Coelho, em comum e sem determinação de
parte ou direito, com uma quota de oitocentos e noventa e sete euros
e oitenta e quatro cêntimos; Manuel Lopes, Maria da Conceição
Lopes, Jorge de Sousa Lopes, Joaquim Manuel Sousa Lopes, Francis-
co Guerreiro Lopes, Maria Guerreiro Lopes, Manuel Guerreiro Lopes,
Joaquim Guerreiro Lopes, Álvaro Guerreiro Lopes, Mário Guerreiro
Lopes e Joaquim José Lopes Martins, em comum e sem determina-
ção de parte ou direito, com uma quota de oitocentos e sessenta e
dois euros e noventa e dois cêntimos; Joaquim Mascarenhas Duarte
Lopes com uma quota de duzentos e quarenta e nove euros e quarenta
cêntimos e metade de outra quota de quinhentos e noventa e oito
euros e cinquenta e, seis cêntimos; Maria João Mascarenhas e Joa-
quim Mascarenhas Duarte Lopes em comum e sem determinação de
parte ou direito de metade de uma quota de quinhentos e noventa e
oito euros e cinquenta e seis cêntimos; Maria Zulmira Faustino Gazi-
ba Aleixo e Maria Salomé Faustino Gaziba de Sousa Moleiro com uma
quota de oitocentos e quarenta e sete euros e noventa e seis cênti-
mos; João Alberto Prato Martins Cabrita com uma quota de seiscen-
tos e quarenta e oito euros e quarenta e quatro cêntimos; Manuel
Marques Vieira com uma quota de quinhentos e sessenta e um euros e
quinze cêntimos; Laura da Piedade Carvalho Martins, Fernando da
Piedade Martins e Aliete Carvalho Martins com uma quota de qua-
trocentos e noventa e oito euros e oitenta, cêntimos; António Tei-
xeira com uma quota de quatrocentos e quarenta e oito eutos e no-
venta e dois cêntimos; Maria Graciete Mariano Orvalho com uma
quota de quatrocentos e cinco euros e vinte e sete cêntimos; Maria
João Cristina e João Alberto Cristina Teixeira da Silva, em comum e
sem determinação de parte ou direito de duas quotas de cento e no-
venta e nove euros e cinquenta e dois cêntimos cada; João Alberto
Cristina Teixeira da Silva com uma quota de quarenta e nove euros e
oitenta e oito cêntimos; Ana Paula Bexiga do vale Pires Tocha com

uma quota de setenta e quatro euros e oitenta e dois cêntimos e metade
de uma quota de quinhentos e noventa e oito euros e cinquenta e seis
cêntimos Joaquim Guerreiro Lopes com uma quota de duzentos e
noventa e nove euros, vinte e oito euros; Alberto Marques de Olivei-
ra Vinagre com uma quota de duzentos e quarenta e nove euros, e
quarenta cêntimos; Manuel Pires Vitória, Maria Pires Vitória e Maria
Valentina Pires Vitória, em comum e sem determinação de parte ou
direito, com uma quota de duzentos e quarenta e nove euros e quaren-
ta cêntimos Maria José da Conceição Vieira e Maria Isabel Conceição
Vieira com uma quota de duzentos e cinco euros e setenta e cinco
cêntimos; Ricardino Pinto Bexiga com uma quota de cento e noven-
ta e nove euros e cinquenta e dois cêntimos; António Vieira Saraiva
com uma quota de cento e sessenta e nove euros e cinquenta e nove
cêntimos; Maria da Assunção Pires Ferreira Van der Kellen com um
quarto de uma quota de quinhentos e noventa e oito euros e cinquen-
ta e seis cêntimos; Lígia Maria Pires Ferreira com um quarto de uma
quota de quinhentos e noventa e oito euros e cinquenta e seis cênti-
mos; Vivaldo Rolando da Assunção Correia com uma quota de cento
e trinta e sete euros e dezassete cêntimos; Paz Maria da Assunção
Correia dos Santos Costa com uma quota de cento e trinta e sete
euros e dezassete cêntimos; Joaquim Martins Cabrita com uma quota
de quarenta e nove euros e oitenta e oito cêntimos; António Saraiva
Vieira com uma quota de quarenta e nove euros e oitenta e oito cên-
timos; Duarte Saraiva Vieira com uma quota de quarenta e nove euros
e, oitenta oito cêntimos e Joaquim Jerónimo Inácio com uma quota
de quarenta e nove euros e oitenta e oito cêntimos.

Foi depositado o contrato actualizado.

20 de Julho de 2004. — A Segunda-Ajudante, Rute Isabel Lopes
Morgado dos Reis. 2006079000

MAR BRAVO — GESTÃO HOTELEIRA
E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua de Portugal, 57, Sé, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 4408/
20010518; identificação de pessoa colectiva n.º 505368803; ins-
crição n.º 06; número e data da apresentação: 87/20040122.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
alteração do contrato por transformação, que passou a ter a seguinte
redacção:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Mar Bravo — Gestão e Explora-
ção Hoteleira, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua de Portugal, 57, na cidade
e concelho de Faro, freguesia da Sé.

3 — Por simples deliberação da Gerência, pode a sede ser desloca-
da, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e, serem
criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas de representação
social, quer no território nacional quer no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na exploração de restaurante, pas-
telaria, snack-bar, bar, salão de chá, serviços conexos. gestão hoteleira.

ARTIGO 3.º

O capital social é de cinco mil e cem euros (corresponde a um
milhão vinte e dois mil quatrocentos e cinquenta e oito escudos),
integralmente subscrito e realizado em dinheiro, e corresponde à soma
de três quotas iguais, uma de cada sócio.

ARTIGO 4.º

1 — A Sociedade poderá exigir aos sócios prestações suplementa-
res de capital, até ao quíntuplo do capital social existente à data da
deliberação que as exigir.

2 — Qualquer dos sócios poderá efectuar suprimentos à sociedade
quando esta deles carecer, depois de fixados em assembleia geral os
montantes, condições de juro, prazo e reembolso.

ARTIGO 5.º

1 — A Gerência e representação da Sociedade, em juízo e fora dele,
será exercida pelos três sócios Jorge José de Jesus Neto Mestre; Fran-
cisco Pedro Pinto e Hélder Lopes Gonçalves, que, desde já, ficam
nomeado gerentes, sem remuneração, excepto se em contrário for
deliberado em assembleia geral.
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2 — A sociedade obriga-se validamente em todos os actos e con-
tratos, com as assinaturas de três gerentes.

3 — Para obrigar validamente a sociedade em assuntos de mero
expediente, é suficiente as assinaturas de quaisquer dois gerentes.

4 — Aos gerentes é expressamente proibido obrigar a sociedade em
actos e contratos que não digam respeito ao seu objecto social, tais
como fianças, letras de favor e semelhantes.

ARTIGO 6.º

Os Gerentes ficam desde já autorizados a, em necessidade de delibe-
ração da assembleia geral, celebrar contratos de locação financeira de
quaisquer bens, ainda que móveis sujeitos a registo, tomar ou dar de
arrendamento, trespasse, cessão de exploração ou qualquer outra for-
ma permitida por lei, quaisquer estabelecimentos comerciais, prédios
rústicos ou urbanos, de e para a sociedade, podendo, para tanto, assi-
nar e praticar todos os actos notariais, mesmo antes do registo defi-
nitivo da sociedade.

ARTIGO 7.º

Os Gerentes ficam autorizados a nomear mandatários ou procura-
dores da sociedade, nos termos do número seis do artigo 250 e dois
do código das sociedades comerciais.

ARTIGO 8.º

A sociedade poderá adquirir livremente participações sociais em
sociedades comerciais, quer tenham objectos similares ou diferentes
do exercido por ela, bem como em sociedades reguladas por leis espe-
ciais e em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 9.º

A cessão de quotas e a sua divisão é livre entre os sócios, depen-
dendo a cessão a estranhos do consentimento expresso da sociedade
e dos restantes sócios, aos quais é reservado o direito de preferência.

ARTIGO 10.º

No caso de falecimento ou interdição de qualquer dos sócios, a
sociedade não se dissolve, continuando com os herdeiros do falecido
ou representante legal do interdito, devendo os herdeiros nomear um
de entre si que a todos represente na sociedade, indicando-o à socie-
dade no prazo máximo de 30 dias a contar da data do falecimento ou
interdição.

ARTIGO 11.º

1 — É permitido à sociedade amortizar a quota do sócio falecido
ou insolvente, em caso de incumprimento do disposto no
artigo anterior, bem como qualquer quota, nos seguintes casos:

a) Quando a quota for penhorada, arrestada, oferecida em penhor
ou sujeita a qualquer procedimento judicial ou administrativo.

b) Quando a quota for transaccionada sem observância do prescri-
to no pacto social.

c) Quando se demonstre que foi simulado o preço de aquisição da
quota por pessoas estranhas à sociedade.

d) No caso de morte de sócio a quem não sucedam herdeiros legi-
timários.

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

ARTIGO 12.º

Os lucros líquidos, após a dedução para o fundo de reserva legal,
terão o destino que os sócios determinarem.

ARTIGO 13.º

As assembleias gerais serão convocadas por carta regista com a
antecedência mínima de dezasseis dias, salvo quando a lei exija dife-
rente forma de convocação.

Está conforme o original.

31 de Março de 2004. — O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2006102346

LAGOA

LOGER — GESTÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Avenida de João de Deus, 50, freguesia
e concelho de Portimão

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa (Algarve). Matrícula
n.º 01878/280704; identificação de pessoa colectiva n.º 500374350.

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

1 — Averbamento n.º 07, inscrição n.º 01, apresentação n.º 28/
140704.

Alteração de sede: A sociedade tem a sua sede na Rua de Mouzinho
de Albuquerque, Edifício Lagoa Residência, B-2, freguesia e concelho
de Lagoa.

2 — Inscrição 09 — Ap.29/140704.
Alteração parcial do pacto social.
Artigos alterados: 2.º, 3.º, 4.º, 6.º e 7.º

2.º

A sociedade tem por objecto a compra de terrenos e a revenda dos
adquiridos para esse fim e administração de imóveis. Poderá ainda a
sociedade exercer qualquer outra actividade, comercial ou industrial,
por iniciativa própria ou através de participações noutras sociedades
já constituídas ou a constituir, conforme for deliberado.

3.º

1 — O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
€ 2 500 000, dividido em sete quotas: uma com o valor nominal de
€ 49 879,79, outra de € 12 469,95 e outra de € 6234,97, totalizan-
do € 68 584,71, pertencentes à sócia RIOSOR — Sociedade de Ges-
tão Imobiliária, S. A.; outra com o valor nominal de € 31 174,87,
pertencente ao sócio Armínio de Sousa Gomes; outra com o valor,
nominal de € 24 939,89, pertencente à sócia LOCUS — Sociedade
de Investimentos Imobiliários, S. A., outra quota com o valor nomi-
nal de € 1 306 415,29, pertencente à sócia P2G — Gestão Imobiliá-
ria, L.da, outra quota com o valor nominal de € 1 068 885,24, per-
tencente à sócia Eversham (International) Limited.

2 — Qualquer sócio poderá fazer à sociedade os suprimentos que
ela carecer, nos termos e condições que forem estabelecidos em as-
sembleia geral.

4.º

1 — A administração e gerência da sociedade e a sua representação
em juízo e fora dele, activa e passivamente, serão exercidas por um
conselho de gerência, eleito em assembleia geral, constituído por dois
gerentes.

2 — Os gerentes serão nomeados, sendo um por indicação da sócia
P2G — Gestão Imobiliária, L.da, e outro por indicação da sócia Ever-
sham (International) Limited e pelos restantes sócios.

3 — No caso de cedência ou divisão de quotas reportar-se-ão a favor
dos novos sócios os direitos considerados no número anterior.

4 — A sociedade obriga-se em todos os seus actos e contratos, activa
e passivamente, pelas assinaturas conjuntas dos dois gerentes.

5.º

É livre a cessão de quotas entre sócios e entre estes e os seus des-
cendentes ou cônjuges.

6.º

1 — Tem a sociedade o direito de adquirir quotas , e bem assim as
poderá amortizar nos casos seguintes:

a) Por acordo com os respectivos titulares;
b) Quando se haja feito penhora ou arresto sobre a quota, ou quan-

do, por qualquer motivo se deva proceder à sua arrematação ou adju-
dicação judicial.

c) Morte, falência ou insolvência do sócio.
2 — A contrapartida da amortização será, no caso da alínea b) o

valor resultante da aplicação do critério constante do artigo 1021.º
do Código Civil.

3 — A quota considerar-se-á amortizada com o depósito da res-
pectiva contrapartida a favor de quem de direito.

4 — A sociedade pode, em alternativa à amortização da quota,
adquiri-la ou fazê-la adquirir por sócio ou terceiro.

7.º

1 — Os sócios reúnem e deliberam em assembleias gerais ou por
voto escrito nos termos previstos na lei.

3 — Inscrição n.º 10, apresentação n.º 30/140704.
Nomeação dos gerentes João Nuno Gonçalves dos Santos Lopes,

casado, e Eduardo Paulo Henriques de Sousa Gomes, solteiro, maior.
4 — Inscrição n.º 02, apresentação n.º 30/140704.
Cessação de funções do gerente Nuno Manuel Henriques de Sousa

Gomes a partir de 10 de Maio de 2004.

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

16 de Setembro de 2004. — A Segunda-Ajudante, Rosa Maria
Gregolho Marcos Brito Beleza. 2007643928
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GUARDA
SABUGAL

ROGÉRIO SILVA FERNANDES & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Sabugal. Matrícula n.º 374;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 08/12072004.

Certifico que entre Rogério Silva Fernandes e sua mulher, Marga-
rida Maria Correia Pires Silva, casados na comunhão de adquiridos, e
Vanessa Pires Fernandes, solteira, maior, foi constituída a sociedade
em epígrafe, cujo contrato é o constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Rogério Silva Fernandes & Filhos, L.da,
tem a sua sede na Rua do Campo da Bola, 5, freguesia da Bendada,
concelho do Sabugal.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a construção de edifícios para habita-
ção e a construção de edifícios para uso comercial.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado e subscrito em dinheiro é
de cinco mil euros e corresponde à soma das seguintes quotas: uma
quota no valor nominal de dois mil e quatrocentos euros, pertencente
ao sócio Rogério Silva Fernandes; uma quota no valor nominal de
dois mil e quinhentos euros, pertencente à sócia Margarida Maria
Correia Pires Silva, e uma quota no valor nominal de cem euros,
pertencente à sócia Vanessa Pires Fernandes.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, pertence aos sócios Rogério Silva
Fernandes e Margarida Maria Correia Pires Silva, que desde já ficam
nomeados gerentes. Para obrigar validamente a sociedade em todos
os seus actos e contratos é necessária a assinatura de um gerente,
compreendendo-se também nos poderes de gerência os de confessar,
desistir, ou transigir em quaisquer pleitos, os de comprar e vender
viaturas automóveis e os de dar e tomar locais de arrendamento.

2 — Por deliberação da gerência pode a sede ser deslocada dentro
do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e criar agências, fi-
liais, delegações ou outras formas de representação em território na-
cional ou estrangeiro, bem como encerrá-las ou transferi-las, respei-
tando sempre o determinado pela lei.

ARTIGO 5.º

1 — Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de
capital até ao montante global igual a cinquenta mil euros, proporci-
onalmente à sua quota no capital social.

2 — Qualquer dos sócios poderá fazer suprimentos à sociedade
mediante condições a fixar em assembleia geral.

ARTIGO 6.º

A cessão total ou parcial de quotas é livre apenas entre sócios. A
cessão de quotas a estranhos depende sempre do consentimento pré-
vio da sociedade, à qual é reservado o direito de preferência em pri-
meiro lugar e aos sócios não cedentes em segundo lugar.

ARTIGO 7.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de retiradas as
percentagens legalmente fixadas para reservas, ser-lhes-á dado o des-
tino que vier a ser estipulado em assembleia geral, respeitando sem-
pre o determinado pela lei.

ARTIGO 8.º

Quando a lei não exigir outras formalidades e prazos as assembleias
gerais serão convocadas por cartas registadas, expedidas aos sócios
com a antecedência mínima de 15 dias.

ARTIGO 9.º

A sociedade assume as obrigações decorrentes dos negócios jurídi-
cos, celebrados com vista à constituição e início de actividade, de-
signadamente os custos inerentes aos actos de autorização, constitui-
ção e registo.

ARTIGO 10.º

A gerência poderá iniciar as operações sociais a partir desta data,
com incumbência de praticar desde já todos os actos da sua compe-
tência, procedendo aos levantamentos do depósito das entradas das
quantias que forem necessárias ao giro social.

ARTIGO 11.º

A gerência não poderá obrigar a sociedade em letras de favor, fian-
ças, abonações, nem outros actos que sejam estranhos aos negócios
sociais.

ARTIGO 12.º

Mediante prévia deliberação dos sócios fica permitida a participa-
ção da sociedade em agrupamentos complementares de empresas, bem
como em sociedades com objecto igual ou diferente do seu, ou adqui-
rir ou alienar participações noutras sociedades.

Conferida, está conforme.

23 de Julho de 2004. — O Escriturário Superior, Celino Augusto.
2005994758

LEIRIA
ALVAIÁZERE

SANDICAL — COMÉRCIO DE CALÇADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alvaiázere. Matrícula n.º 305/
020207; identificação de pessoa colectiva n.º 505933977.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, em 23 de Junho
de 2005 foram depositados na pasta respectiva os documentos refe-
rentes à prestação de contas do ano de exercício de 2004.

1 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Teresa Marques
Rodrigues Silveira Tiago. 2007146622

TRANSPORTES VASCO BATISTA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alvaiázere. Matrícula n.º 255/
000807; identificação de pessoa colectiva n.º 505094886.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, em 30 de Junho
de 2005 foram depositados na pasta respectiva os documentos refe-
rentes à prestação de contas do ano de exercício de 2004.

1 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Teresa Marques
Rodrigues Silveira Tiago. 2007146690

FERSIMARTE — SERRALHARIA CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alvaiázere. Matrícula n.º 260/
001211; identificação de pessoa colectiva n.º 505207893.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, em 30 de Junho
de 2005 foram depositados na pasta respectiva os documentos refe-
rentes à prestação de contas do ano de exercício de 2004.

1 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Teresa Marques
Rodrigues Silveira Tiago. 2007146681

COMÉRCIO DE CARNES MAÇANENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alvaiázere. Matrícula n.º 268/
010228; identificação de pessoa colectiva n.º 505337258.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, em 30 de Junho
de 2005 foram depositados na pasta respectiva os documentos refe-
rentes à prestação de contas do ano de exercício de 2004.

1 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Teresa Marques
Rodrigues Silveira Tiago. 2007146673

J. G. — CONSTRUÇÕES METÁLICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alvaiázere. Matrícula
n.º 00193/960618; identificação de pessoa colectiva n.º 503654132.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, em 24 de Junho
de 2005 foram depositados na pasta respectiva os documentos refe-
rentes à prestação de contas do ano de exercício de 2004.

1 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Teresa Marques
Rodrigues Silveira Tiago. 2006962590

CONSTRUÇÕES OLIVEIRA SANTOS & GONÇALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alvaiázere. Matrícula n.º 289/
010906; identificação de pessoa colectiva n.º 505675870.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, em 30 de Junho
de 2005 foram depositados na pasta respectiva os documentos refe-
rentes à prestação de contas do ano de exercício de 2004.

1 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Teresa Marques
Rodrigues Silveira Tiago. 2007146657

SOENGORDA — COMÉRCIO DE FRANGOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alvaiázere. Matrícula n.º 297/
011122; identificação de pessoa colectiva n.º 505728842.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, em 30 de Junho
de 2005 foram depositados na pasta respectiva os documentos refe-
rentes à prestação de contas do ano de exercício de 2004.

1 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Teresa Marques
Rodrigues Silveira Tiago. 2007146649

LEIRIA

IMOCOAST — PROMOÇÃO IMOBILIÁRIA, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua do Jardim, Estação Leiria Gare, freguesia
de Marrazes, concelho de Leiria

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe por Sun Coast
Investment Company Limited, número de identificação de pessoa
colectiva 980142644, com sede em 109 Lower Baggot Street, Dub-
lin 2, Irlanda, incorporada no Registo de Sociedades de Dublin, sob o
n.º 272534, conforme cópias certificadas de procuração e certificado
de incorporação, que arquivo.

Verifiquei a identidade do outorgante por conhecimento pessoal.
E disse que em nome da sociedade sua representada constituiu uma

sociedade unipessoal por quotas, a qual se rege pelo contrato social
constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta firma IMOCOAST — Promoção Imobi-
liária, Unipessoal, L.da, com sede em Leiria, na Rua do Jardim, Esta-
ção Leiria Gare, da freguesia de Marrazes.

2 — A gerência fica autorizada a deslocar a sede social para outro
local dentro do mesmo concelho ou limítrofe, bem como a criar ou
extinguir sucursais, agências, delegações ou quaisquer outras formas de
representação onde e quando entender.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a promoção imobiliária, compra e
venda e revenda de prédios adquiridos para esse fim, construção, re-
construção de prédios, empreitadas de obras públicas, arrendamento,
gestão imobiliária, gestão de condomínio, exploração de empreendi-
mentos imobiliários e turísticos, planeamento de obras, projectos para
construção civil.

ARTIGO 3.º

A sociedade pode participar no capital social de outras sociedades
ainda que, com diferente objecto social ou reguladas por leis especi-
ais, bem como fazer parte de consórcios, agrupamentos complemen-
tares de empresas ou associações em participação.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado, é de quatrocentos e ses-
senta e nove mil quatrocentos e cinquenta e nove euros e cinco cên-
timos e corresponde à quota única de quatrocentos e sessenta e nove
mil quatrocentos e cinquenta e nove euros e cinco cêntimos, da sócia
Sun Coast Investment Company Limited.

ARTIGO 5.º

1 — A administração da sociedade e a sua representação, activa ou
passivamente, em juízo e fora dele, é exercida pela gerência, com ou
sem remuneração conforme for deliberado em assembleia geral.

2 — A sociedade obriga-se pela assinatura de um gerente.
3 — A gerência terá os mais amplos poderes de administração e

representação, designadamente para:
a) Aceitar, adquirir, alienar, onerar ou locar, quaisquer bens e direi-

tos, imóveis ou móveis, nomeadamente veículos motorizados;
b) Abrir e movimentar contas bancárias, contrair empréstimos e

outras modalidades de financiamento e realizar operações de crédito
que não sejam vedadas por lei;

c) Constituir mandatários da sociedade;
d) Negociar, desistir ou transigir em qualquer litígio ou pendência

ainda que não tenha atingindo a fase judicial.
3 — É inteiramente vedado à gerência obrigar a sociedade através

de letras de favor, fianças, avales, abonações e actos estranhos ao
objecto social.

4 — Os actos praticados contra o estabelecido no número anterior
importam para os responsáveis pelo menos a perda da gerência e a
obrigação de ficarem pessoalmente e solidariamente responsáveis em
indemnizar a sociedade pelos prejuízos que lhe causarem.

ARTIGO 6.º

Os negócios jurídicos celebrados entre a sócia única e a sociedade
ficam desde já autorizados, nos termos do artigo 270.º-F, do Código
das Sociedades Comerciais.

Relatório do revisor oficial de contas, nos termos dos
artigos 89.º e 28.º do Código das Sociedades Comerciais
referente à verificação de entradas em espécie.

Introdução.
O presente relatório destina-se a dar cumprimento aos artigos 89.º

e 28.º do Código das Sociedades Comerciais relativamente à entrega
por Sun Coast Investment Company Limited, número de identifica-
ção de pessoa colectiva 980142644, com sede em 109 Lower Baggot
Street, Dublin 2, Irlanda, incorporada no Registo de Sociedades de
Dublin, sob o n.º 272534, de bens imobiliários no valor de
€ 469 459,05 para realização do capital social da Sociedade IMOCO-
AST — Promoção Imobiliária, Unipessoal, L.da

Entradas em espécie.
1 — As entradas em espécie consistem na entrega dos seguintes

bens:
1 — Fracção autónoma designada pela letra R, correspondente ao

terceiro andar A, destinado a habitação, uma arrecadação no sótão e
dois lugares de estacionamento na cave, do prédio urbano, sito na
Avenida do Dr. Oliveira Salazar, 23 (anteriormente denominada
Avenida Marginal n.os 12 e 14, com frente também para a Rua do
Dr. Juílio Frederico de Guimarães Biel, n.os 26, 28 e 30), freguesia de
São Martinho do Porto, concelho de Alcobaça, inscrito na matriz
sob o artigo 2986, com o valor patrimonial de € 93 600, descrito na
Conservatória do Registo Predial de Alcobaça sob o n.º 2461, inscri-
to a favor da sócia pela inscrição G-1 , a que atribui o valor de cento
e sessenta e cinco mil euros.

2 — Prédio urbano destinado a habitação, sito em Vilamoura, fre-
guesia da Quarteira, concelho de Loulé, inscrito na matriz sob o arti-
go 6603, com o valor patrimonial de € 78 434,97, descrito na Con-
servatória do Registo Predial de Loulé sob o n.º 1243, inscrito a favor
da sócia pela inscrição G-4, a que atribui o valor de setenta e quatro
mil oitocentos e dezanove euros e sessenta e oito cêntimos.

3 — Fracção autónoma, destinada a comércio, designada pela
letra B, correspondente ao rés-do-chão do prédio urbano, sito em Santo
António dos Olivais, na Rua de Bernardo de Albuquerque, 15-A, 15-B
e 17, freguesia de Santo António dos Olivais, concelho de Coimbra,
inscrito na matriz sob o artigo 9077, com o valor patrimonial de
€ 31 029,22, descrito na Conservatória do Registo Predial de Coim-
bra sob o n.º 1054, submetido ao regime da propriedade horizontal,
registado a favor da sócia pela inscrição G20030801054, apresenta-
ção n.º 54, ao qual atribui o valor de oitenta mil euros.

4 — Prédio urbano constituído por uma parcela de terreno para
construção urbana com a área de nove mil duzentos e sessenta e seis
metros quadrados, situado em Casal de Santa Maria, freguesia de Par-
ceiros, concelho de Leiria, actualmente inscrito na matriz sob o arti-
go 1953, com o valor patrimonial de € 74 874,15 e que proveio dos
artigos urbanos 476 e 882 (já demolidos) e do artigo rústico 1172,
descrito na 2.ª Conservatória do Registo Predial de Leiria sob o
n.º 1017, freguesia dos Parceiros, e inscrito a favor da sócia pela ins-
crição G, apresentação n.º 72, de 4 de Dezembro de 2001, ao qual
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atribui o valor de cento e quarenta e nove mil seiscentos e trinta e
nove euros e trinta e sete cêntimos.

No referido prédio encontra-se ainda registada uma hipoteca a fa-
vor da Fazenda Nacional pela inscrição C, apresentação n.º 35, cujo
cancelamento se encontra assegurado.

Critério de avaliação.
2 — Os prédios foram por mim avaliados tendo adoptado como

critério o valor de transacção documentado pelas escrituras notariais
de compra e venda.

Responsabilidade.
3 — 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.
4 — 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
(DRA) 841.

Verificação das Entradas em Espécie para Realização de Capital
das Sociedades, as quais exigem que o mesmo seja planeado e execu-
tado com o objectivo de obter um grau de segurança aceitável sobre
se o valor da entrada atinge ou não o valor nominal das acções atri-
buídas aos accionistas que efectuaram tal entrada. Para tanto, o refe-
rido trabalho incluiu:

a) A verificação da existência do bem;
b) A verificação da titularidade do referido bem e da existência de

eventuais ónus ou encargos;
c) A adopção de critérios adequados na avaliação do mesmo;
d) A avaliação do bem.
5 — Entendo que o trabalho efectuado proporciona uma base acei-

tável para a emissão da minha declaração.
Declaração.
6 — Com base no trabalho efectuado, declaro que os valores en-

contrados, atingem o valor nominal das acções atribuídas aos accio-
nistas que efectuam tal entrada.

16 de Abril de 2005. — (Assinatura ilegível.)

Está conforme o original.

20 de Maio de 2004. — A Ajudante, Paula Maria Sousa da Silva
Alves. 2005234885

PORTO DE MÓS

SABC — SOCIEDADE AGRÍCOLA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Porto de Mós. Matrícula
n.º 1826/030820; identificação de pessoa colectiva n.º 506612112;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 02/05012004.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi aumenta-
do o capital social de € 5000 para € 250 000, tendo em consequên-
cia o artigo 5.º ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 5.º

O capital social é de duzentos e cinquenta mil euros, integralmente
realizado e correspondente à soma de quatro quotas, uma no valor
nominal de setenta e quatro mil trezentos e cinco euros, pertencente
ao sócio Miguel Maria de Oliveira Barreiros Calado, outra no valor
nominal de cento e nove mil oitocentos e quarenta e dois euros,
pertencente à sócia Maria do Rosário Serrão Guimarães de Oliveira
Barreiros Calado, outra no valor nominal de quarenta e cinco mil
quinhentos e setenta e sete euros, pertencente ao sócio Pedro Maria
de Oliveira Barreiros Calado, e outra no valor nominal de vinte mil du-
zentos e setenta e seis euros, pertencente à sócia GAMCAL, SGPS, L.da

Certifico ainda que é do teor seguinte o relatório elaborado pelo
revisor oficial de contas relativo à entrada de bens:

Relatório

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

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

Miguel Maria de Oliveira Barreiros Calado, natural da freguesia de
Benfica, concelho de Lisboa, contribuinte fiscal n.º 201525267, ca-
sado sob o regime de comunhão de adquiridos com Maria Adelaide
Craveiro da Gama Barreiros Calado e residentes em 3600 Amherst

Avenue Danas, Texas, 75225, Estados Unidos da América, de crédi-
tos sobre a sociedade no valor de € 74 205;

Maria do Rosário Serrão Guimarães de Oliveira Barreiros Calado,
viúva, natural da freguesia e concelho de Torres Novas (Santa Ma-
ria), contribuinte fiscal n.º 120287544 e residente na Rua de Glória
Barata Rodrigues, 253, 1.º, B, em Leiria, de créditos sobre a sociedade
no valor de € 100 802;

Pedro Maria de Oliveira Barreiros Calado, natural da freguesia de
Benfica, concelho de Lisboa, casado sob o regime de comunhão de
adquiridos com Cláudia Luiza de Castro Barreiros Calado e residentes
no lugar de Freixo, freguesia do Juncal, concelho de Porto de Mós, de
créditos sobre a sociedade no valor de € 26 597;
no montante de € 201 604, os quais adicionados à entrada em di-
nheiro no montante de € 43 0396 totalizam o montante de
€ 245 000, correspondentes ao aumento de capital de SABC — So-
ciedade Agrícola, L.da, com sede no lugar do Freixo, freguesia do Jun-
cal, concelho de Porto de Mós, pessoa colectiva n.º 506612112, com
o capital social de € 5000 e registada na Conservatória do Registo
Comercial de Porto de Mós sob o n.º 1826.

2 — As entradas em espécie consistem na conversão de créditos sobre
a referida sociedade resultantes da aquisição, por escritura de compra e
venda realizada em 26 de Junho de 2003, no 8.º Cartório Notarial de
Lisboa, de prédios rústicos no montante total de € 201 604, aos se-
guintes sócios comproprietários, pelos seguintes montantes:

Miguel Maria de Oliveira Barreiros Calado — € 74 205;
Maria do Rosário Serrão Guimarães de Oliveira Barreiros Calado —

€ 100 802;
Pedro Maria de Oliveira Barreiros Calado — € 26 597.
3 — Os créditos foram por nós avaliados em € 201 604 de acordo

com os registos contabilísticos mantidos pela sociedade, cujos critérios
valorimétricos assentam no princípio fundamental do custo histórico,
valor da respectiva transacção efectuada em 26 de Junho de 2003.

Responsabilidades.
4 — É de nossa responsabilidade a razoabilidade da avaliação dos

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

Âmbito.
5 — O nosso trabalho foi efectuado de acordo com as Normas

Técnicas e as Directrizes de Revisão/Auditoria da Ordem dos Reviso-
res Oficiais de Contas, designadamente a Directriz de Revisão/Audi-
toria (DRA) 841 — Verificação das Entradas em Espécie para Reali-
zação de Capital das Sociedades, as quais exigem que o mesmo seja
planeado e executado com o objectivo de obter um grau de segurança
aceitável sobre se os valores das entradas atingem ou não o valor
nominal das quotas atribuídas aos sócios que efectuaram tais entradas.
Para tanto, o referido exame incluiu:

a) A verificação da existência dos bens,
b) A verificação da titularidade dos referidos bens e da existência

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

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

encontrados e, adicionados, às entradas em dinheiro, atingem o valor
nominal das quotas atribuídas, aos sócios que efectuam tais entradas.

25 de Agosto de 2003. — Martinez, Carvalheda, Plácido e
Associado, SROC, representada por Plácido Norberto dos Inocentes,
revisor oficial de contas n.º 772.

Foi depositado o texto actualizado do contrato.

Conferida, está conforme.

12 de Janeiro de 2004. — A Primeira-Ajudante, Maria do Carmo
Pinheiro da Conceição. 2005741353

LISBOA
CASCAIS

IMPLANT INNOVATIONS PORTUGAL
REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS DENTÁRIOS,

SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 16 465
(Oeiras); inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 44/031217.
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Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

Estatutos

CAPÍTULO I

Denominação social, sede e objecto

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Implant Innovations Portugal —
 Representações de Produtos Dentários, Sociedade Unipessoal, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede em Quinta da Fonte, Rua dos
Malhões, Edifício D. Pedro I, 2770-071 Paço de Arcos, que poderá
ser transferida para qualquer outro local do mesmo concelho ou de
concelho limítrofe, por meio de simples decisão da gerência, a quem
também compete decidir sobre a criação de filiais, sucursais ou qual-
quer outro tipo de representações em todo o território nacional ou
estrangeiro.

3 — A sociedade é constituída por tempo indeterminado.

ARTIGO 2.º

1 — A sociedade tem por objecto a representação e a venda em
nome e por conta de outrem de produtos de medicina dentária, inclu-
indo implantes, próteses e produtos de cirurgia e de reconstrução oral/
maxilofacial e outros materiais conexos.

2 — A sociedade poderá subscrever, adquirir, alienar e onerar par-
ticipações noutras sociedades, mesmo quando reguladas por leis espe-
ciais, ainda que o objecto dessas sociedades não tenha qualquer rela-
ção directa ou indirecta com o seu.

CAPÍTULO II

Capital social e obrigações

ARTIGO 3.º

O capital social da sociedade é de cinco mil euros, representado
por uma quota de igual montante detida pela sócia única Implant
Innovations Iberica, S. L.

ARTIGO 4.º

Sujeito a prévia decisão do sócio único, poderão ser efectuadas pelo
sócio único prestações suplementares, até ao montante correspon-
dente a € 1 000 000.

ARTIGO 5.º

De acordo com os termos da lei e com as condições estabelecidas
pelo sócio único, a sociedade poderá emitir obrigações.

CAPÍTULO III

Órgãos sociais

ARTIGO 6.º

1 — O sócio único exerce as competências previstas na lei para as
assembleias gerais.

2 — O sócio único pode fazer-se representar por terceiros na to-
mada de decisões cuja competência seja atribuída pela lei às assem-
bleias gerais, bastando para estabelecer a representação uma carta ou
fax dirigido à sociedade.

ARTIGO 7.º

1 — A sociedade é administrada por um ou mais gerentes, eleitos
pelo sócio único.

2 — Os gerentes são eleitos por um período indeterminado, salvo
decisão em contrário no momento da sua eleição.

3 — A gerência pode ser remunerada ou não, sendo a mesma fixa-
da pelo sócio único.

4 — A gerência pode constituir mandatários nos termos da lei.
5 — A sociedade obriga-se pela assinatura:
a) Do gerente único;
b) De dois gerentes;
c) De um ou mais mandatários nomeados pela gerência, nos ter-

mos dos respectivos mandatos.
6 — Os documentos de gestão corrente podem ser assinados por

um só gerente ou por um mandatário devidamente mandatado.

ARTIGO 8.º

Os lucros líquidos do exercício serão aplicados de acordo com a
decisão do sócio único, salvo os montantes que nos termos da lei terão
que ser destinados à criação ou reforço de fundos de reserva.

ARTIGO 9.º

1 — O sócio único pode decidir, em cada exercício, não distribuir
lucros.

2 — O sócio único pode, nos temos da lei, decidir adiantamentos
sobre lucros durante o exercício económico.

ARTIGO 10.º

A dissolução e a liquidação da sociedade é efectuada nos termos da
lei.

ARTIGO 11.º

O exercício anual da sociedade finda em 31 de Maio.

CAPÍTULO IV

Disposições diversas

ARTIGO 12.º

Ficam desde já nomeados como gerentes da sociedade, sem direito
a remuneração, Sergio M. Gil Puy, casado, residente na Rua Homero,
30, 1.º, 1.ª, 08029 Barcelona, Espanha, Pau García Losilla, casado,
residente na Rua Llull, 98, 1.º, 2.ª, Barcelona, Espanha, e Edward
Gerald Sabin, casado, residente em 4555 Riverside Drive, Palm Beach
Gardens, Florida 33410 EEUU.

ARTIGO 13.º

A sociedade desde já autoriza o gerente a levantar parte ou a tota-
lidade do capital social depositado, para pagamento dos encargos
resultantes da constituição e instalação da sociedade, antes do seu
registo definitivo na conservatória do registo comercial competente.

ARTIGO 14.º

É lícito ao sócio único decidir sobre a derrogação de quaisquer pre-
ceitos meramente dispositivos do Código das Sociedades Comerciais.

ARTIGO 15.º

O sócio único e a sociedade podem celebrar entre si quaisquer ne-
gócios jurídicos, que sirvam a prossecução do objecto social da soci-
edade.

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita Baptista.
2005878596

PEGO LONGO — CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 813
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 504835700; inscri-
ção n.º 3; números e data das apresentações: 55 e 56/040309.

Certifico que foi totalmente alterado o contrato social, com refor-
ço de capital de 5000 euros para 100 000 euros, o qual passa a ter a
seguinte redacção:

Documento complementar elaborado nos termos do n.º 2 do arti-
go 64.º do Código do Notariado.

Pacto social

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma de Pego Longo — Construções, L.da,
com sede na Rua da Escola, 24, Bairro do Pego Longo, freguesia de
Belas, concelho de Sintra.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a construção civil e obras públicas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cem
mil euros e correspondente à soma de duas quotas iguais de cinquenta
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mil euros cada, pertencente uma a cada um dos sócios Fernando
Machado de Sousa e Maria Fernanda Lucas Sousa.

ARTIGO 4.º

A cessão de quotas é livre entre os sócios, porém, a favor de estra-
nhos, depende sempre do prévio consentimento da sociedade, que terá
direito de preferência, em primeiro lugar e os sócios não cedentes,
em segundo lugar.

ARTIGO 5.º

1 — A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme
for deliberado em assembleia geral fica a cargo de ambos os sócios,
desde já nomeados gerentes, obrigando-se a sociedade em todos os
actos ou contratos pela assinatura de um gerente.

2 — Por simples deliberação da gerência, pode a sociedade transfe-
rir a sua sede para qualquer outro lugar do território nacional, ou es-
trangeiro, podendo ainda do mesmo modo criar sucursais, agências,
delegações ou outras formas de representação

3 — Por simples deliberação da gerência, pode a sociedade adquirir
participações em agrupamentos complementares de empresas, em
agrupamentos europeus de interesse económico, ou noutras socieda-
des, independentemente do objecto destas últimas.

ARTIGO 6.º

Os sócios poderão deliberar que sejam efectuadas prestações suple-
mentares de capital pelos próprios, sempre com respeito da propor-
ção da sua participação no capital social, até ao montante máximo
de trezentos mil euros, nas condições a fixar em assembleia geral.

ARTIGO 7.º

1 — A sociedade pode amortizar quotas nos seguintes casos:
a) Interdição ou falência do sócio titular;
b) Arresto, arrolamento ou penhora de quota, ou quotas;
c) Violação do pacto social;
d) Comportamento do sócio lesivo dos interesses da sociedade,

nomeadamente prática de actos que a prejudiquem, ou que contribu-
am para a desacreditar a qualquer título;

e) Por acordo com o titular;
f) Ausência das actividades da sociedade por mais de dois anos, sem

motivo julgado justificado pela sociedade.
2 — A quota considerar-se-á amortizada pela outorga da respecti-

va escritura ou, em caso de recusa, pelo depósito do preço.
3 — O preço da amortização será o do valor nominal da quota, e

o seu pagamento deverá ser feito no acto da escritura ou por depósi-
to, de acordo com o estipulado no número anterior.

ARTIGO 8.º

As questões emergentes deste contrato, serão dirimidas no foro da
comarca de Lisboa, com expressa renúncia de qualquer outro.

Está conforme o original.

12 de Março de 2004. — O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2005873020

ANGEL — REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 09372
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 503907774; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 5; números e data
das apresentações: 20 e 21/030731.

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

Facto: Cessação de funções de gerente.
Gerente: Maria Angelina Faria Pestana.
Causa: renúncia.
Data: 5 de Fevereiro de 2003.
Alteração do contrato, passando a sociedade a reger-se pelos arti-

gos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma EUROLOC — Administração de
Imóveis, L.da, e tem a sua sede na Rua da Bela Vista, Edificio Parede-
-Sol, lote 18, 1.º, C, na freguesia de Parede, concelho de Cascais.

§ 1.º A sede social poderá ser deslocada dentro do mesmo concelho
ou para concelho limítrofe por simples deliberação da gerência, 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 administração de imóveis, e na
compra e venda de imóveis, com revenda dos adquiridos para esse
fim.

§ 1.º A sociedade poderá participar no capital social de outras so-
ciedades, mesmo com objecto social diferente do seu, bem assim como
em sociedades reguladas por leis especiais, ou ainda em agrupamentos
complementares de empresas.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado é de cinco mil euros e
corresponde à soma de duas quotas iguais, cada uma no montante de
dois mil e quinhentos euros, uma pertencente à sócia AGROSOUTO —
Administração de Imóveis, L.da, e outra à sócia GIFE — Grupo Imo-
biliário Familiar, L.da

§ 1.º Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de cem mil euros, na proporção das
suas participações sociais.

§ 2.º Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, fica a cargo dos gerentes que vierem a ser
nomeados em assembleia geral, com ou sem remuneração, sendo su-
ficiente a assinatura de qualquer deles, para obrigar a sociedade em
todos os seus actos e contratos.

§ 1.º A remuneração da gerência poderá consistir, total ou parcial-
mente, em participação nos lucros da sociedade.

ARTIGO 5.º

A cessão total ou parcial de quotas entre sócios é livremente per-
mitida.

§ 1.º Depende sempre do prévio consentimento da sociedade a cessão
de quotas a estranhos, sendo nas cessões onerosas, conferido o direito
de preferência, em primeiro lugar, à sociedade, e, em segundo, aos
sócios não cedentes, na proporção das quotas de que, ao tempo, se-
jam titulares.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes casos:
a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudicação

em juízo, falência 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) O por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio;
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio con-

sentimento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia geral.
§ 1.º 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.

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

§ 3.º 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 7.º

Quando a lei não prescreva outras formalidades, as assembleias
gerais, serão convocadas por meio de cartas registadas dirigidas aos
sócios com a antecedência mínima de 15 dias.

Está conforme o original.

O Escriturário Superior, Osvaldo Adérito Almeida Brazão Carvalho.
2005876887

PROESKI & SANTOS, INTERNACIONAL — PRODUTOS
ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 19 964
(Sintra); inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 46/030224.
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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 Proeski & Santos, Internacional —
Produtos Alimentares, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Praceta de Paulo Gama, 2, 4.º,
esquerdo, freguesia de Agualva, concelho de Sintra.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na comercialização de produtos
alimentares e produtos de decoração. Importação e exportação, pas-
telaria, geladaria, snack-bar e serviço de pronto-a-comer para o ex-
terior.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social é de cinco mil euros, encontra-se integral-
mente realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas
iguais do valor nominal de dois mil e quinhentos euros cada uma e
uma de cada sócio.

2 — Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de vinte e cinco mil euros.

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

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade compete aos gerentes, sócios ou não
sócios, a nomear em assembleia geral, a qual poderá não ser remune-
rada conforme aí for deliberado.

2 — Para vincular a sociedade, é necessária a intervenção de um
gerente.

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

4 — Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

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

sócio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio;
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.

ARTIGO 9.º

Qualquer dos gerentes poderá levantar o capital depositado, mes-
mo antes do registo definitivo, para custear despesas de constituição
e registo.

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita Baptista.
2005825492

IMERSIVA — MULTIMÉDIA, REALIDADE VIRTUAL
E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 10 160
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 504065823; inscri-
ção n.º 2; números e data das apresentações: 50 e 52/030916.

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

Aumento de capital e transformação, passando a sociedade a re-
ger-se pelos artigos constantes do seguinte contrato:

CAPÍTULO I

Denominação, sede e objecto

ARTIGO 1 .º

1 — A sociedade adopta a denominação de IMERSIVA — Multi-
média, Realidade Virtual e Sistemas de Informação Geográfica, S. A.,
e tem a sua sede em Cascais, na Rua de São João, Areia, freguesia de
Cascais.

2 — Mediante simples deliberação da administração, a sede da so-
ciedade poderá ser transferida para outro local dentro do mesmo con-
celho e a sociedade poderá abrir ou encerrar sucursais, agências ou
delegações em qualquer parte do território nacional ou estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o desenvolvimento de produtos e
prestação de serviços nas áreas de multimédia, realidade virtual e sis-
temas de informação geográfica e distribuição e promoção de produ-
tos e serviços nas áreas citadas.

CAPÍTULO II

Capital social, acções e obrigações

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de cinquenta e quatro mil trezentos e setenta e um euros e está repre-
sentado por cinquenta e quatro mil trezentas e setenta e uma acções
nominativas com o valor nominal de um euro cada uma.

ARTIGO 4.º

1 — Todas as acções serão nominativas e só poderão ser transfor-
madas em acções ao portador mediante deliberação da assembleia geral.

2 — As acções são escriturais, podendo ser convertidas em titula-
das mediante deliberação da assembleia geral.

ARTIGO 5.º

Poderão existir títulos de 1, 10, 100, 1000, 10 000, 100 000 ou
mais acções, devendo os títulos ser assinados por dois administrado-
res e podendo uma das respectivas assinaturas ser de chancela.

ARTIGO 6.º

1 — Em futuras emissões terão sempre os accionistas direito de
preferência na subscrição de novas acções.

2 — As novas emissões deverão ser comunicadas aos accionistas
por carta registada, enquanto as acções forem nominativas, ou por
anúncios, nos termos do artigo 459.º do Código das Sociedades Co-
merciais.

3 — Os accionistas que pretendam usar do direito de preferência
na subscrição deverão declará-lo por carta registada dirigida à socie-
dade nos prazos legalmente fixados.
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ARTIGO 7.º

1 — A sociedade, mediante deliberação da assembleia geral, poderá
amortizar acções, nos termos do artigo 347.º do Código das Socieda-
des Comerciais, nos seguintes casos:

a) Insolvência ou falência do accionista;
b) Arresto, arrolamento ou penhora de acções;
c) Divórcio, caso as acções venham a ser atribuídas ao cônjuge não

accionista;
d) Morte, incapacidade, inabilitação ou interdição do accionista.
2 — A amortização de acções prevista no número anterior será

feita pelo valor que resultar de um balanço especial elaborado para o
efeito e o mesmo será pago em duas prestações, vencendo-se a pri-
meira 30 dias depois da assembleia geral que votar a amortização e a
segunda seis meses após a primeira, se outra forma de cálculo não
resultar imperativamente da lei.

3 — A sociedade poderá adquirir acções ou obrigações próprias nos
casos previstos na lei.

ARTIGO 8.º

A transmissão de acções nominativas estará sempre dependente do
consentimento da sociedade, concedido pelo conselho de administra-
ção, em reunião convocada para o efeito dentro do prazo de 30 dias
a contar da data da comunicação ao conselho de administração, pelo
accionista que pretenda ceder as suas acções, comunicação essa onde
deverá constar o nome do adquirente, número de acções, preço e
condições de pagamento da pretendida transacção.

ARTIGO 9.º

1 — No caso de a sociedade não se pronunciar dentro do prazo de
60 dias a contar da data de comunicação ao conselho de administra-
ção da intenção de venda das acções, a transmissão de acções nomi-
nativas será livre.

2 — Caso a sociedade recuse, licitamente, o consentimento, fica
obrigada a fazer adquirir as acções por outra pessoa nas condições de
preço e pagamento do negócio para que foi solicitado o consenti-
mento.

3 — Tratando-se de transmissão a título gratuito ou provando a
sociedade que naquele negócio houve simulação de preço, a aquisição
far-se-á pelo valor real, determinado nos termos previstos no arti-
go 105.º, n.º 2, do Código das Sociedades Comerciais.

4 — No caso de ser concedido o consentimento terão os restantes
accionistas direito de preferência na aquisição, na proporção das ac-
ções que possuírem, devendo para tanto ser notificados pela socieda-
de para o exercerem no prazo de 15 dias a contar da notificação,
devendo proceder-se a rateio entre eles, quando necessário.

ARTIGO 10.º

A sociedade poderá emitir obrigações mediante deliberação da as-
sembleia geral, que fixará as respectivas condições, nos termos da lei.

ARTIGO 11.º

Por simples deliberação do conselho de administração, a sociedade
poderá participar em agrupamentos complementares de empresas e
no capital de outras sociedades, criar novas empresas ou participar na
sua criação, quer sejam reguladas ou não por leis especiais, mesmo
que o seu objecto seja diferente do da sociedade.

CAPÍTULO III

Assembleia geral

ARTIGO 12.º

1 — Os accionistas deliberam em assembleias gerais convocadas nos
termos da lei.

2 — A assembleia geral é constituída pelos accionistas com direito
de voto.

3 — A cada 100 acções corresponde um voto.
4 — O accionista com direito a voto pode fazer-se representar nas

assembleias gerais nos termos da lei.
5 — A representação do accionista deverá ser feita através de car-

ta dirigida ao presidente da mesa, com a antecedência mínima de três
dias relativamente à data de realização da assembleia geral.

ARTIGO 13.º

1 — A mesa da assembleia é composta por um presidente e por
um secretário, eleitos por três anos pela assembleia geral.

2 — A assembleia geral reunirá, para além da reunião anual para
aprovação das contas e relatório da administração, sempre que o re-

quererem accionistas possuidores de pelo menos 5 % do capital social
ou a requerimento da administração ou do fiscal único.

3 — As assembleias gerais serão convocadas com uma antecedên-
cia mínima de 30 dias, devendo as convocatórias ser feitas por carta
registada dirigida aos accionistas possuidores de acções nominativas e
por publicação nos termos da lei se existirem acções ao portador.

4 — A assembleia geral reunirá no local da sede social da sociedade
ou noutro local na comarca da sede, sempre que o presidente o en-
tenda por conveniente.

ARTIGO 14.º

1 — A assembleia geral funcionará em primeira convocatória com
a presença de accionistas que representem pelo menos 70 % do capi-
tal social.

2 — Em segunda convocatória, a assembleia geral reunirá com
qualquer número de accionistas presentes e seja qual for o capital por
eles representado.

CAPÍTULO IV

Administração

ARTIGO 15.º

1 — A administração da sociedade será exercida por um adminis-
trador único ou por um conselho de administração, composto por
três, cinco, sete ou nove membros, eleitos pela assembleia geral, por
um período de três anos, devendo um deles, a designar também pela
assembleia geral, exercer as funções de presidente.

2 — Quando a assembleia geral da sociedade deliberar que o conse-
lho de administração seja composto por mais de três membros, pode-
rá aquele órgão deliberar que seja criada uma comissão executiva for-
mada por três administradores.

3 — O conselho de administração poderá ainda delegar os seus
poderes de administração em qualquer administrador.

ARTIGO 16.º

Compete ao administrador único ou ao conselho de administração
em geral os mais amplos poderes de gestão da sociedade, designada-
mente:

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 árbitro;

b) Instalar, adquirir, manter, transferir ou encerrar estabelecimen-
tos, agências, filiais, sucursais, delegações e qualquer forma de repre-
sentação social;

c) Adquirir, alienar ou onerar bens imóveis, sempre que o conside-
re conveniente para a sociedade;

d) Adquirir e alienar participações no capital de outras sociedades;
e) Constituir mandatários e delegar parte dos seus poderes num ou

mais dos seus membros;
f) Celebrar contratos necessários à prossecução do objecto social;
g) Contrair empréstimos, prestar avales ou fianças e efectuar quais-

quer outras operações de crédito no interesse da sociedade, nos ter-
mos e condições que julgar adequados;

h) Contratar trabalhadores, estabelecer as suas condições contra-
tuais e exercer o respectivo poder disciplinar;

i) Abrir, movimentar e cancelar quaisquer contas bancárias da so-
ciedade, depositar e levantar dinheiros, emitir, aceitar, sacar endossar
cheques, letras e livranças, extractos de factura e quaisquer outros
títulos de crédito;

j) Desempenhar em geral as demais funções previstas na lei ou no
contrato social.

ARTIGO 17.º

1 — O conselho reunirá pelo menos uma vez por trimestre e ainda
sempre que convocado pelo seu presidente ou por dois dos seus admi-
nistradores.

2 — Os administradores ausentes poderão fazer-se representar por
outro administrador nos termos da lei.

3 — O conselho de administração não pode deliberar sem que este-
ja presente a maioria dos seus membros e as deliberações serão toma-
das por maioria dos votos presentes, tendo o presidente voto de qua-
lidade.

ARTIGO 18.º

1 — Havendo um administrador único, a sociedade obriga-se com
a sua assinatura e, no caso de existir um conselho de administração,
ainda que o mesmo seja composto por mais de três membros, para
obrigar a sociedade é necessária e suficiente a assinatura de dois admi-
nistradores, ou de um administrador que tenha recebido delegação do
conselho de administração ou de um mandatário da sociedade, nestes
últimos casos nos exactos limites da delegação ou procuração.
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2 — Quando esteja instituída a comissão executiva, a sociedade
obrigar-se-á pela assinatura de dois dos administradores pertencentes
a essa comissão.

CAPÍTULO V

Fiscal único

ARTIGO 19.º

A fiscalização da sociedade compete a um fiscal único, eleito em
assembleia geral por um período de três anos.

CAPÍTULO VI

Disposições gerais

ARTIGO 20.º

1 — O mandato dos corpos sociais é de três anos, devendo os res-
pectivos membros manter-se em exercício até à eleição de novos
órgãos.

2 — A remuneração dos corpos sociais será deliberada em sede de
assembleia geral ou em sede de uma comissão de vencimentos, insti-
tuída em assembleia geral anual da sociedade, com efeitos para o exer-
cício seguinte.

ARTIGO 21.º

Os lucros líquidos apurados em cada exercício terão a seguinte apli-
cação:

a) Para fundo de reserva legal, 5 %;
b) Eventual constituição de fundos julgados convenientes aos inte-

resses da sociedade;
c) O restante para distribuição, como dividendos, aos accionistas.

ARTIGO 22.º

A sociedade dissolve-se nos casos e termos estabelecidos na lei,
cabendo a um ou vários membros do conselho de administração o
exercício da função de liquidatários.

Nomeação do administrador único.
Administrador único: Jorge Nélson Gouveia de Sousa Neves.
Período: triénio de 2002-2004.

Está conforme o original.

O Escriturário Superior, Osvaldo Adérito Almeida Brazão Carvalho.
2005806960

CITRAPET — PRODUTOS PARA ANIMAIS
DE COMPANHIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 20 297
(Sintra); inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 64/030609.

Certifico que entre Fernando Manuel Dias Gomes e Helena Ma-
ria do Espirito Santo Fernandes Gomes foi constituída a sociedade
em epígrafe, que se rege pelos artigos constantes do seguinte con-
trato:

1.º

A sociedade adopta a firma CINTRAPET — Produtos para Ani-
mais de Companhia, L.da, e tem a sua sede na Avenida dos Missioná-
rios, 54, rés-do-chão, esquerdo, Cacém, freguesia de Agualva, conce-
lho de Sintra.

§ único. A gerência da sociedade poderá mudar a sede social dentro
do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes.

2.º

O objecto social consiste na importação e distribuição de produtos
para animais domésticos e de companhia.

3.º

O capital social é de cinco mil euros, integralmente realizado em
dinheiro, correspondendo à soma de duas quotas iguais no valor de
dois mil e quinhentos euros cada, pertencentes uma ao sócio Fernan-
do Manuel Dias Gomes e outra à sócia Helena Maria do Espírito San-
to Fernandes Gomes.

4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, será desempenhada pelos sócios Fer-
nando Manuel Dias Gomes e Helena Maria do Espírito Santo Fernan-
des Gomes, que, desde já, ficam nomeados gerentes, sendo suficiente
a intervenção de um gerente para obrigar a sociedade.

§ único. A remuneração da gerência poderá consistir, total ou par-
cialmente, na participação nos lucros da sociedade.

5.º

A cessão de quotas a estranhos depende do consentimento da so-
ciedade, sendo reservado o direito de preferência aos sócios em pri-
meiro lugar e em segundo à sociedade.

6.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares até ao
montante de quatro vezes o valor do capital social.

7.º

A sociedade fica autorizada a participar em sociedades com objec-
to e natureza diferentes e em agrupamentos complementares de em-
presas.

Disposição transitória

A gerência da sociedade fica, desde já, autorizada a proceder ao
levantamento do capital social para despesas com o início da activi-
dade e a regular constituição da sociedade, podendo celebrar quaisquer
negócios jurídicos, antes de efectuado o registo definitivo.

Está conforme o original.

9 de Junho de 2003. — A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus
Moita Baptista. 2005792870

META TECHNOLOGY — ESTUDOS, PROJECTOS
E PESQUISAS TECNOLÓGICAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 471
(Cascais); inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 85/
030515.

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

CAPÍTULO I

Denominação, sede e objecto

ARTIGO 1.º

Denominação social

A sociedade adopta a denominação social Meta Technology — Es-
tudos, Projectos e Pesquisas Tecnológicas, S. A., e o tipo de socieda-
de anónima, segundo o disposto na lei portuguesa.

ARTIGO 2.º

Objecto

A sociedade tem como objecto social a realização de estudos, pro-
jectos e pesquisas tecnológicas.

ARTIGO 3.º

Sede

A sede social é na Rua Alegre, 3, 10.º, esquerdo, no Monte Estoril,
freguesia do Estoril, concelho de Cascais, podendo a administração
deslocá-la livremente dentro do mesmo concelho ou para concelho
limítrofe.

ARTIGO 4.º

Participação

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas, bem como em sociedades com objecto diferente.
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CAPÍTULO II

Capital e acções

ARTIGO 5.º

Capital

O capital social é de cinquenta mil euros e representado por 50 000
acções tituladas ao portador, com o valor nominal de um euro.

ARTIGO 6.º

Aumento de capital

O capital pode ser elevado até ao limite de cem mil euros, por
simples deliberação da administração da sociedade, nos termos legais.

CAPÍTULO III

Assembleia geral

ARTIGO 7.º

Competência

À assembleia geral compete deliberar sobre todas as matérias que a
lei lhe atribua.

ARTIGO 8.º

Mesa

A mesa da assembleia geral será composta por um presidente e um
secretário, eleitos de entre os accionistas ou estranhos.

ARTIGO 9.º

Quórum

A assembleia só poderá deliberar em primeira convocação com a
participação de accionistas que representem pelo menos metade do
capital social.

ARTIGO 10.º

Votos

Corresponderá um voto a cada 100 acções.

ARTIGO 11.º

Maioria

As deliberações serão tomadas por maioria absoluta dos votos ex-
pressos, salvo quando a lei ou o contrato dispuserem diversamente.

CAPÍTULO IV

Administração

ARTIGO 12.º

Administrador

A administração da sociedade incumbe a um administrador único,
eleito por quatro anos em assembleia geral.

CAPÍTULO V

Fiscalização

ARTIGO 13.º

Fiscal único

1 — A fiscalização da sociedade competirá a um fiscal único, elei-
to pela assembleia geral pelo período de quatro anos.

2 — A assembleia geral elege também o fiscal suplente, pelo mes-
mo período.

CAPÍTULO VI

Dissolução e liquidação

ARTIGO 14.º

Casos de dissolução

A sociedade dissolver-se-á nos casos previstos na lei e nestes estatutos.

ARTIGO 15.º

Dissolução por deliberação

A deliberação de dissolução será tomada por maioria de três quar-
tos dos votos emitidos.

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita Baptista.
2005787795

ALFADRIVE — CONDUÇÃO E  MANUTENÇÃO
DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 439
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 505012057; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 15/050603.

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

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 8 de Março de 2005.

Está conforme o original.

6 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2009239806

VIDA NO CAMPO — SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 504
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 505023130; inscri-
ção n.º 8; número e data da apresentação: 7/050603.

Certifico que, foi alterado parcialmente o contrato social, quanto
ao artigo 2.º, o qual passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste em compra, venda e revenda de imóveis
imobiliários; construção e recuperação de imóveis; actividades hote-
leiras e restauração.

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

Está conforme o original.

6 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2011114012

DEXOLAC — SOCIEDADE DE LACAS E VERNIZES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 6462
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 502884070; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 2 e inscrição n.º 5; números e data
das apresentações: 8 e 9/050603.

Certifico que cessou funções de gerente Maria do Pilar de Jesus Alves
Ribeiro Verdan por renúncia em 6 de Maio de 2005, com efeitos a
partir de 22 de Julho de 2005.

Foi ainda alterado parcialmente o contrato social:

ARTIGO 5.º

1 — A administração e representação da sociedade pertence aos
gerentes que forem eleitos em assembleia geral, sendo remunerados
ou não, conforme deliberação da assembleia geral.

2 — A sociedade obriga-se:
a) Com a assinatura do sócio gerente António Amadeu Alves Ri-

beiro, a quem são conferidos os mais amplos poderes de gestão e
administração dos negócios sociais, podendo adquirir ou alienar bens
ou direitos, móveis ou imóveis, incluindo veículos automóveis. Subs-
crever ou adquirir participações noutras sociedades, bem como tomar
de arrendamento ou trespassar quaisquer locais ou estabelecimentos,
celebrar contratos com quaisquer entidades públicas ou privadas, bem
como representar, em juízo ou fora dele, activa e passivamente, a
sociedade;

b) Com a assinatura conjunta dos sócios gerentes Armanda de Je-
sus Ribeiro e António Manuel de Jesus Alves Ribeiro;
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c) Nos actos de mero expediente e na assinatura de cheques e
movimentação de contas bancárias, com a assinatura de qualquer dos
gerentes da sociedade.

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

Está conforme o original.

6 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2011114047

LOGOPLASTE — CONSULTORES TÉCNICOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 1396
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 500610010.

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

17 — Apresentação n.º 46/20050531.
Designação dos órgãos sociais, em 31 de Março de 2005.
Conselho de administração: presidente — Marcel de Botton; vice-

-presidentes — Filipe Maurício de Botton e Alexandre Carlos de Mello
Vieira Costa Relvas; vogais — José Duarte Coutinho de Ortigão Ra-
mos, Maria Isabel de Botton da Silva Dias, José Ângelo da Fonseca de
Brito Pires e Marcelo Correa da Silva Amaral, casado, Edifício Cas-
cais Atrium, apartamento 707, Estrada da Torre, 100, Cascais.

Fiscal único: Deloitte & Associados, SROC, S. A., Edifício Atrium
Saldanha, Praça do Duque de Saldanha, 1, 6.º, Lisboa, representada
por Carlos Manuel Pereira Freire, revisor oficial de contas; suplen-
te — Paulo Jorge Duarte Gil Galvão André, revisor oficial de contas,
Edifício Atrium Saldanha, Praça do Duque de Saldanha, 1, 6.º, Lisboa.

Prazo: quadriénio de 2005-2008.

Está conforme o original.

6 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2005459410

IF  — QUATRO — PROCESSAMENTO
DE INFORMAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 17 250
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 501178716; inscri-
ção n.º 15; número e data da apresentação: 13/050530.

Certifico que foi alterado parcialmente o contrato social, com re-
forço de capital de € 49 879,78 para € 50 000, tendo sido alterados
os artigos 2.º, n.º 1, e 4.º, os quais passam a ter a seguinte redacção:

2.º

1 — A sociedade tem a sua sede na Rua de Raul Brandão, 114-A,
em São Pedro do Estoril, freguesia do Estoril, concelho de Cascais.

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos diver-
sos bens que constituem o activo, é de cinquenta mil euros e corres-
ponde à soma de três quotas, uma de trinta e nove mil cento e vinte
e cinco euros, pertencente ao sócio Guillermo de Llera Gragera, uma
de seis mil cento e cinquenta euros, pertencente ao sócio Cecílio
Fernandez Regojo, e uma de quatro mil setecentos e vinte e cinco
euros, pertencente à sócia Ana Maria Ramos Maia Baptista.

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

Está conforme o original.

31 de Maio de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2005738557

SIMBIOSE CONCEPÇÃO — ARQUITECTOS
ASSOCIADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 917
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 505926300; averba-
mento n.º 01 à inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 29/
20050609.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Deslocação de sede.
Sede: Avenida de Tomás Ribeiro, 43, Neopark, bloco 2, 2.º, F, Car-

naxide, Oeiras.

Está conforme o original.

9 de Junho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Maria Correia
dos Santos Neves Galrito. 2011117860

SOCIEDADE AGRÍCOLA DA QUINTA DOS ANJOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 020
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 501834044; inscri-
ção n.º 9; número e data da apresentação: 02/20050609.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
9 — Apresentação n.º 02/20050609.
Designação dos órgãos sociais, em 30 de Março de 2004.
Prazo: 2004-2005.
Conselho de administração: presidente — Fernando António Cal-

das Pereira Caldas; vogais — Graciete da Guia Marques Agostinho
Pereira Caldas; José Ricardo Duarte Pereira Gonçalves; Maria Ma-
nuela de Paiva Eiras Antunes, divorciada, Avenida do Infante Santo,
25, 9.º, Lisboa, e Jorge Correia Pereira Clara Travassos, casado, Rua
de Santa Margarida, 5, 3.º, direito, Santarém.

Fiscal único: Álvaro Falcão & Associados, Sociedade de Revisores
Oficiais de Contas, representada por António Joaquim Pereira Silvão;
suplente: António Magalhães & Carlos Santos, Sociedade de Reviso-
res Oficiais de Contas, representada por António Magalhães.

Está conforme o original.

9 de Junho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Maria Correia
dos Santos Neves Galrito. 2006738577

NIPERA CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 970
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 506531880; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 23/20050609.

Certifico que foram efectuados os seguintes actos de registo:
Reforço de capital no montante de 53 000 euros.
Alteração parcial do contrato quanto ao n.º 1 do artigo 3.º, que passa

a ter a seguinte redacção:
3.º

1 — O capital social é de cinquenta e oito mil euros, integralmen-
te realizado, e corresponde à soma de três quotas, uma no valor de
trinta e um mil e novecentos euros pertencente ao sócio Raul Nico-
lau Lopes Pestana, uma no valor de vinte mil e trezentos euros per-
tencente ao sócio João Francisco Dentinho Inglez do Ó Ramos e ou-
tra no valor de cinco mil e oitocentos euros pertencente ao sócio
Américo Joaquim dos Santos.

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

Está conforme o original.

9 de Junho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Maria Correia
dos Santos Neves Galrito. 2011117810

GEOCIMENTA — FUNDAÇÕES E CONSTRUÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 17 530
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 507239415; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 19/20050609.

Certifico que foram efectuados os seguintes actos de registo:
2 — Apresentação n.º 19/20050609.
Designação do conselho de administração, em 5 de Março de 2005.
Prazo: 2005-2007.
Conselho de administração: Tiago Marcos Dias Gomes, casado, Rua

do General Manuel Diogo Neto, lote 14, 4.º, direito, São João do Es-
toril; Fernando José Gomes Parente, casado, Rua do Escultor Francis-
co dos Santos, 12, Paiões, Rio de Mouro; João Carlos Dinis da Silva
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Nunes, solteiro, Quinta do Cabeço, Rua do Pinhalinho, 22, Galama-
res, Sintra.

Está conforme o original.

9 de Junho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Maria Correia
dos Santos Neves Galrito. 2011117798

ALFREDO SENTIEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 386
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 500543216; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrições n.os 9, 10 e 11; núme-
ros e datas das apresentações: 11 e 12/050322 e 3 e 4/050602.

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

10 — Apresentação n.º 3/20050602.
Alteração parcial do contrato com reforço de capital.
Montante do reforço: 350 000$, realizado em dinheiro e subscrito

pela sócia Eugénia da Conceição Ramos da Costa com a quantia de
275 000$, e pela sócia Maria Eugénia da Costa Cunha com a quantia
de 75 000$.

Artigo alterado: 3.º
Termos de alteração:
Capital: 400 000$.
Sócios e quotas:
1) Eugénia da Conceição Ramos da Costa — 300 000$.
2) Maria Eugénia da Costa Cunha — 100 000$.
11 — Apresentação n.º 4/20050602.
Alteração parcial do contrato com reforço de capital.
Montante do reforço: 602 410$, realizado em dinheiro e subscrito

por ambas as sócias na proporção das suas quotas.
Artigo alterado: 3.º
Termos de alteração:
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas:
1) Eugénia da Conceição Ramos da Costa — 3750 euros.
2) Maria Eugénia da Costa Cunha — 1250 euros.
Actualizar os artigos 3.º e 5.º do contrato de sociedade, que passam

a ter a seguinte redacção:
3.º

O capital social, integralmente realizado, é de cinco mil euros e
corresponde à soma de duas quotas uma no valor nominal três mil
setecentos e cinquenta euros e outra no valor nominal de mil duzen-
tos e cinquenta euros, ambas pertencentes à sócia Elisabete da Con-
ceição Oliveira.

5.º

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

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

3 — Fica desde já nomeada gerente a sócia única Elisabete da Con-
ceição Oliveira.

Cessação de funções de gerente de Eugénia da Conceição Ramos da
Costa, por renúncia em 6 de Fevereiro de 2004.

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

Está conforme o original.

3 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2006648101

BRISA — ENGENHARIA E GESTÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 429
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 506081079.

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

06 — Apresentação n.º 30/20050530.
Projecto de fusão.
Sociedade incorporante: a própria sociedade.
Sociedade incorporada: NUTREND — Engenharia, S. A.
Modalidade: transferência global de património.

Alterações projectadas na sociedade incorporante:
Objecto:
1) Prestação de serviços de gestão, coordenação e elaboração

de estudos e projectos de engenharia, arquitectura, economia e am-
biente; planeamento de gestão, realização e condução de proces-
sos expropriativos e de fiscalização de construção e gestão de
contratos de obras particulares e de obras públicas; prestação de
serviços de coordenação e gestão nas áreas da segurança, higiene e
saúde no trabalho, qualidade e ambiente; actividades de gestão ge-
ral da qualidade de empreendimentos da construção; exploração e
gestão de sistemas de abastecimento de água, águas residuais, pro-
dução de energia; elaboração de cadastros e inventários; elabora-
ção, desenvolvimento e exploração de sistemas de tecnologias de
informação;

2) A sociedade pode, ainda, exercer quaisquer actividades que sejam
complementares, subsidiárias ou acessórias daquelas.

Capital: 1 050 000 euros.

Está conforme o original.

1 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2006688480

S. E. I. I. — SOCIEDADE DE ESTUDOS
DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 16 420
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 501370560.

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

12 — Averbamento n.º 1, apresentação n.º 11/20050608.
Recondução dos membros do conselho de administração, e fiscal

único efectivo e suplente, em 29 de Março de 2005.
Prazo: quadriénio de 2005-2008.

Está conforme o original.

8 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2006673424

ECOLÂNDIA INTERNACIONAL — COMÉRCIO
DE PRODUTOS NATURAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 16 415
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 504928465; inscri-
ção n.º 8; número e data da apresentação: 14/050608.

Certifico que foi alterado parcialmente o contrato social, com re-
forço de capital de 350 000 euros para 500 000 euros, tendo sido
alterado o n.º 1 do artigo 3.º, o qual passa a ter a seguinte redacção:

3.º

1 — O capital social é de quinhentos mil euros, estando integral-
mente subscrito e realizado, em dinheiro, e é dividido em 100 000
acções, cada uma com o valor de cinco euros.

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

Está conforme o original.

8 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2011117232

CRECHE A PIPOCA AZUL, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 459
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 506098176; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e averbamento n.º 1 à inscrição n.º 2
e inscrição n.º 5; números e data das apresentações: 45-47/050615.

Certifico que cessaram funções de gerente Luís Manuel Neves Vi-
eira e Susana do Sacramento Encarnação Vieira por renúncia em 8 de
Junho de 2005.
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Remodela totalmente o contrato de sociedade, cujos artigos pas-
sam a ter a seguinte nova redacção:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Creche A Pipoca Azul, L.da, e tem
a sua sede na Rua de António Silva, 84 e 84-A, Madorna, freguesia da
Parede, concelho de Cascais.

2 — A gerência poderá deslocar a sua sede para outro local dentro
do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como abrir ou
encerrar filiais, sucursais ou quaisquer outras formas de representação,
no País ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a actividade de creche, pré-escolar,
centro de actividades de tempos livres.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de cinco mil euros e
corresponde à soma de duas quotas: uma no valor nominal de dois mil
e quinhentos euros, pertencente à sócia Rute Fidalgo de Oliveira Gal-
vão, e outra do valor nominal de dois mil e quinhentos euros, perten-
cente à sócia Isabel Maria Rebordão Fidalgo de Oliveira Galvão.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade compete a sócios ou a não sócios
eleitos em assembleia geral, a qual decidirá a existência ou não de
remuneração.

2 — Para que a sociedade se considere calidamente obrigada é sufi-
ciente a intervenção de um gerente.

3 — Ficam desde já nomeadas gerentes as sócias Rute Fidalgo de
Oliveira Galvão e Isabel Maria Rebordão Fidalgo de Oliveira Galvão.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

É permitida a participação da sociedade em agrupamentos comple-
mentares de empresas, bem como no capital social de outras socieda-
des, ainda que com objecto diferente do seu, ou reguladas por lei es-
pecial.

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

d) Por infracção do sócio em outorgar a escritura de cessão de quota,
depois de os 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.

Está conforme o original.

16 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2011126738

GAPSI — GABINETE DE PSICOLOGIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 2496
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 501323090.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
01 — Averbamento n.º 1, apresentação n.º 17/20050615.
Deslocação de sede para a Rua do Vale de Santa Rita, 121-A, fre-

guesia do Estoril, concelho de Cascais.

Está conforme o original.

16 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2011126339

RELVASOL CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO
DE JARDINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 17 283
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 507256670; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 66/050615.

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 RELVASOL Construção e Manu-
tenção de Jardins, L.da, e tem a sua sede na Rua de Aquilino Ribeiro,
lote 44, Vivenda Carlos Alberto, Carrascal de Alvide, freguesia de Al-
cabideche, concelho de Cascais.

2 — Por simples deliberação da gerência, poderá ser transferida a
sede da sociedade para qualquer outro local dentro do mesmo conce-
lho ou para concelho limítrofe, bem como criar sucursais, agências,
delegações ou outras formas locais de representação, no país ou no
estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto social é a construção e manutenção de jardins e piscinas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros e corresponde à soma de duas quotas, uma no valor nomi-
nal de quatro mil euros pertencente ao sócio Carlos Alberto Ferreira
Correia Ribeiro e uma no valor nominal de mil euros pertencente à
sócia Elisabete Maria Lopes Rola.

ARTIGO 4.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas, bem como em quaisquer outras sociedades, mesmo com
objecto diferente ou reguladas por lei especial.

ARTIGO 5.º

1 — Apenas a cessão de quotas entre os sócios é livre, não depen-
dendo por isso do consentimento da sociedade.

2 — Na cessão de quotas a estranhos terão direito de preferência a
sociedade e os sócios, sucessivamente.

ARTIGO 6.º

1 — A gerência da sociedade e a sua representação em juízo e fora
dele, activa e passivamente, dispensada de caução, e com ou sem re-
muneração conforme for deliberado em assembleia geral, pertence ao
identificado Carlos Alberto Ferreira Correia Ribeiro, que desde já é
nomeado gerente.

2 — A sociedade vincula-se em todos os actos, necessários ou con-
venientes à prossecução do objecto social, com a intervenção de um
gerente.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota, quando esta for su-
jeita a arrolamento, arresto, penhora, ou quando for incluída em massa
falida.

Está conforme o original.

16 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2006688570

ESPINPUBLI — PUBLICIDADE EM ESPAÇOS
INTERIORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 17 253
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 505927390; inscri-
ção n.º 8; número e data da apresentação: 26/050530.

Certifico que foi alterado parcialmente o contrato social, com re-
forço de capital de € 5000 euros para € 7000, tendo sido alterados
os artigos 2.º, n.º 1, 5.º e 13.º, o qual passam a ter a seguinte redac-
ção:

ARTIGO 2.º

1 — A sede social é na Rua de Santa Mónica, 51, freguesia e con-
celho de Cascais.
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ARTIGO 5.º

O capital social da sociedade é de sete mil euros, integralmente
realizada em dinheiro, e corresponde à soma das seguintes quotas: a
sócia MRF — SGPS, S. A., é titular de duas quotas, uma com o valor
nominal de mil euros e outra de mil seiscentos e vinte e cinco euros,
a sócia Além Mundo — Comercialização de Brindes, L.da, é titular de
uma quota com valor nominal de mil duzentos e oitenta e cinco eu-
ros, o sócio Miguel Gomes de Carvalho Martins é titular de uma quo-
ta com o valor nominal de mil duzentos e oitenta e cinco euros, a
sócia BLESIQ — Administração de Imóveis e Serviços, S. A., é titu-
lar de duas quotas com o valor nominal de quinhentos euros cada uma,
a sócia Espinpubli Norte — Publicidade, L.da, é titular de uma quota
com o valor nominal de setecentos euros, e o sócio Bernardo de
Sommer Viana Hibon de Campos, é titular de uma quota com o valor
nominal de cento e cinco euros.

ARTIGO 13.º

1 — A gerência da sociedade assim como a sua preparação activa
ou passiva, em juízo ou fora dele, pertence a dois gerentes.

2 — A sociedade fica obrigada nos seus actos e contratos:
a) Pelas assinaturas de dois gerentes;
b) Pela assinatura de um gerente e um procurador;
c) Pela assinatura de dois procuradores.

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

Está conforme o original

9 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2006688537

MOTA, POMBO & LOPES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 2664
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 501430946; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e data
das apresentações: 2, 4 e 5/050608.

Certifico que foi alterado parcialmente o contrato social, com re-
forço de capital de 500 000$ para € 5000, tendo sido alterado o artigo
3.º (corpo) e 5.º (corpo e § 1.º) passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco mil
euros e corresponde à soma de três quotas, uma do valor nominal de
dois mil oitocentos e dezassete euros e setenta e seis cêntimos na titu-
laridade do sócio António Manuel de Carvalho Lopes, uma do valor
nominal de mil oitocentos e setenta euros e quarenta e nove cêntimos
(bem próprio) e outra do valor nominal de trezentos e onze euros e
setenta e cinco cêntimos, ambas na titularidade da sócia Maria Fernan-
da Pombo Conceição de Carvalho Lopes.

ARTIGO 5.º

A gerência, dispensada de caução e com ou sem remuneração, con-
forme for deliberado em assembleia geral, pertence a ambos os iden-
tificados sócios.

§ 1.º Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos,
e para a representar activa e passivamente, em juízo e fora dele, é
suficiente a assinatura de um gerente.

Mais certifico que cessou funções de gerente Manuel Mota da Con-
ceição por renúncia em 20 de Maio de 2005.

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

Está conforme o original.

9 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2006673505

UNIÃO FABRIL FARMACÊUTICA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 16 421
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 500292051.

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

28 — Averbamento n.º 1; apresentação n.º 13/20050608.

Recondução dos membros do conselho de administração, fiscal único
efectivo e suplente, em 29 de Março de 2005.

Prazo: triénio 2005-2007.

Está conforme o original.

9 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2006673408

BOLINGO — ASSESSORIA AO COMÉRCIO
E INDÚSTRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 7642
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 503229954.

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

Apresentação n.º 38/20050608.
Redenominação com reforço de capital.
Montante do reforço: 602 410$, realizado em dinheiro e subscrito

por ambos os sócios em partes iguais.
Artigo alterado: 4.º
Termos de alteração:
Capital: € 5000.
Sócios e quotas:
1 — José Rodrigues Dias Costa — € 2500.
2 — Maria Amélia Ferreira Dias Costa — € 2500.

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

Está conforme o original.

9 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2011117569

FALCÃO RAMOS — ASSESSORIA CONSULTORIA
E GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 17 272
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 503806293; inscri-
ção n.º 15; número e data da apresentação: 46/050608.

Certifico que foi alterado parcialmente o contrato social quanto
ao artigo 1.º (corpo), o qual passa a ter a seguinte redacção:

1.º

A sociedade mantém a firma Falcão Ramos — Assessoria Consultoria
e Gestão, L.da, passa a ter a sua sede na Avenida de Sabóia, 136, rés-do-
-chão, C, Edifício Pensão Real, freguesia de Estoril, concelho de Cascais.

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

Está conforme o original.

9 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2008197638

LUSOLIVING — CONCEITOS DE ESPAÇO
E DECORAÇÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 457
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 505348888.

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

5 — Apresentação n.º 36/20050608.
Designação dos órgãos sociais em 20 de Abril de 2005.
Conselho de administração: presidente — Fernando Maior Espinha;

vogais — Maria de Lurdes Camilo Branco Maior Espinha e Mirco de
Jesus Martins.

Fiscal único — Ascenção, Gomes Cruz e Associado, Sociedade de
Revisores Oficiais de Contas, representada por Patrício Viriato da
Cruz, revisor oficial de contas; suplente — Manuel Gerardo Ascen-
ção, revisor oficial de contas.

Prazo: quadriénio 2005-2008.

Está conforme o original.

9 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2011128935
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OBOÉ — SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 16 044
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 504859854.

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

5 — Averbamento n.º l, apresentação n.º 61/20050608.
Cessação de funções de fiscal único efectivo de Isabel Paiva, Mi-

guel Galvão e Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas,
por renúncia em 20 de Abril de 2005, e de fiscal único suplente José
Luís Guerreiro Nunes, por renúncia em 3 de Maio de 2005.

8 — Apresentação n.º 62/20050608.
Designação de fiscal único efectivo e suplente, em 5 de Maio de 2005.
Fiscal único efectivo — Bernardo & Muralha, Sociedade de Revi-

sores Oficiais de Contas, Rua de Tomás Ribeiro, 41, 3.º, Lisboa, re-
presentada por António Bernardo, revisor oficial de contas; suplen-
te — António Baltazar Mortal, revisor oficial de contas, Quinta do
Eucalipto, parcela A, Faro.

Prazo: quadriénio em curso 2003-2006.

Está conforme o original.

9 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2006688529

SANDRA & VICENTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 16 195
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 506928594; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e data
das apresentações: 57 e 59/050608.

Certifico que cessou funções de gerente Sandra da Conceição da
Silva Ferreira por renúncia em 16 de Março de 2005.

Foi ainda alterado parcialmente o contrato social.

ARTIGO 4.º

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

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

Está conforme o original.

9 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2011116325

JOSÉ CARLOS RODRIGUES & FILHAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 3760
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 501870105; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 3 e inscrição n.º 7; número e data da
apresentação: of. 55/050608.

Certifico que cessou funções de gerente Cármen Elena Coromoto
Rodriguez Gouveia Teiga por renúncia em 20 de Janeiro de 2005.

Foi ainda alterado parcialmente o contrato social.

ARTIGO 3.º

O capital social é de cinco mil euros, encontra-se integralmente
realizado, e corresponde à soma de duas quotas sendo uma de três mil
e quinhentos euros pertencente ao sócio José Carlos Rodrigues e uma
de mil e quinhentos euros pertencente à sócia Judite José Máxima de
Gouveia Rodrigues.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade e a sua representação em juízo ou fora
dele, activo e passivamente, pertence aos sócios José Carlos Rodri-
gues e Judite José Máxima de Gouveia Rodrigues e à não sócia Judith
Gregória Rodrigues Gouveia.

§ 1.º A sociedade obriga-se:
a) Com a intervenção de qualquer um dos gerentes José Carlos

Rodrigues ou Judite José Máxima de Gouveia Rodrigues;
b) Com a intervenção conjunta de um gerente e de um procurador.

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

Está conforme o original.

9 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2011161371

TRÊS ANJOS — LAR DE 3.A IDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 459
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 504895893.

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

1 — Averbamento n.º 1, apresentação n.º 29/20050608.
Cessação de funções de gerente de Miguel Ângelo Fernando de

Castro, por renúncia em 14 de Março de 2005.
4 — Apresentação n.º 30/20050608.
Designação para gerente de Isaura Maria Santos Fonseca, em 16 de

Março de 2005.

Está conforme o original.

9 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2011117577

TEGE — GESTÃO E TÉCNICA COMERCIAL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 11 745
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 500281092.

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

21 — Averbamento n.º 3, apresentação n.º 26/20050608.
Cessação de funções de presidente do conselho de administração de

José Luís Pereira Alves da Silva, por renúncia em 31 de Março de 2005.
23 — Apresentação n.º 27/20050608.
Designação de membro do conselho de administração, em 31 de

Março de 2005.
Vogal — Paula Isabel de Rattaire Cordo Bulhosa de Cugnac Dampier-

re, casada, Jardim de Sabóia, Rua de Mondariz, 19, Apt, Monte Estoril.
O vogal do conselho de administração Henrique de Polignac Mas-

carenhas de Barros, passou a exercer o cargo de presidente.
Prazo: ano em curso de 2005.

Está conforme o original.

9 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2011128765

MIGUEL CALHEIROS — EMPRESA DE CONFECÇÕES
E IMPORTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 10 836
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 503215767.

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

1 — Averbamento n.º 2, apresentação n.º 23/20050608.
Cessação de funções de gerente de Maria da Conceição Tito Mar-

tins de Abreu Moreira de Campos, por renúncia em 10 de Março de
2003.

5 — Averbamento n.º 1, apresentação n.º 8/20050609 — apresen-
tação após a apresentação n.º 23/20050608.

Cessação de funções de gerente de José Miguel de Abreu Moreira
de Campos, por renúncia em 10 de Março de 2003.

7 — Apresentação n.º 24/20050608.
Designação para gerente de Jorge Filipe Pereira da Silva, divorcia-

do, Rua do Eito, 28, rés-do-chão, Setúbal, em 10 de Março de 2003.

Está conforme o original.

9 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2011117534

MOTAS — VIVEIROS DE MARISCOS
DA MADORNA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 1032
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 500198039; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 7 e inscrição n.º 12; números e data
das apresentações: 7 e 8/050608.

Certifico que cessou funções de gerente Manuel Mota da Concei-
ção por renúncia em 20 de Maio de 2005.

Foi ainda alterado parcialmente o contrato social.
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ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de catorze
mil novecentos e sessenta e três euros e noventa e dois cêntimos e
está representado por uma única quota de igual valor nominal na ti-
tularidade de Carlos Alberto Pires Mota.

ARTIGO 5.º

A gerência, dispensada de caução e com ou sem remuneração, con-
forme for deliberado em assembleia geral, pertence ao sócio Carlos
Alberto Pires Mota, o qual obriga a sociedade em todos os seus actos
e contratos, activa e passivamente, em juízo e fora dele.

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

Está conforme o original.

9 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2006673513

COMPANHIA PORTUGUESA HIGIENE PHARMA
PRODUTOS FARMACÊUTICOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 16 412
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 500069190.

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

Apresentação n.º 12/20050608.
Designação dos órgãos sociais, em 29 de Março de 2005.
Conselho de administração: presidente — Alain Louis Michel Emile

Bonte; vogais — José Ângelo Ferreira Correia, Henrique Reynaud
Campos Trocado, Carolina Teresa de Abreu Vieira de Castro, e Ale-
xis Bonte, solteiro, Rua do Alto da Maceira, 5, Gandarinha, Cascais.

Fiscal único — António Barreira, Fernando Vieira, Justino Romão
& Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, representa-
da por Justino Mendes dos Santos Romão, revisor oficial de contas;
suplente — Fernando Jorge Marques Vieira, revisor oficial de contas.

Prazo: triénio 2005-2007.

Está conforme o original.

8 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2006673378

VILA GALÉ — CINTRA INTERNACIONAL
INVESTIMENTOS TURÍSTICOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 697
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 505127628.

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

03 — Averbamento n.º 1, apresentação n.º 24/20050607.
Cessação de funções de vogal do conselho de administração de

Orlando Pinto Madeira Carrasco, por renúncia em 16 de Maio de 2005.
04 — Apresentação n.º 25/20050607.
Designação por cooptação para vogal do conselho de administra-

ção de Rui Manuel Martins Coelho Valente, casado, Rua de Virgílio
Correia, 15, 4.º, esquerdo, Lisboa, em 2 de Junho de 2005.

Prazo: quadriénio em curso 2004-2007.

Está conforme o original.

7 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2006448498

FRASOU — SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 16 446
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 506942090.

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

1 — Averbamento n.º 1; apresentação n.º 28/20050607.
Deslocação de sede para a Avenida de Manuel Júlio de Carvalho e Cos-

ta, 64, 3.º, direito, Bairro do Rosário, freguesia e concelho de Cascais.

1 – Averbamento n.º 2, apresentação n.º 29/20050607.
Cessação de funções de administrador de António Manuel Câmara

Leal da Silva, por renúncia em 2 de Maio de 2005.
2 — Apresentação n.º 30/20050607.
Designação para administrador de Rodrigo Marques da Gama Fer-

reira Roquette, solteiro, Rua de Sacadura Cabral, 216, rés-do-chão,
São João do Estoril, em 23 de Maio de 2005.

Prazo: quadriénio em curso 2004-2007.

Está conforme o original.

7 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2005026468

LAVAREDAS — BRINQUEDOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 5482
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 502577061; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 33/050606.

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

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 7 de Março de 2005.

Está conforme o original.

7 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2011115256

MEDICIA — MÉTODOS DE SAÚDE
E REVITALIZAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 6099
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 502143134; inscri-
ção n.º 05; número e data da apresentação: 26/20050527.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado
seguinte:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 16 de Maio de 2005.

Está conforme o original.

30 de Maio de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Maria Correia
dos Santos Neves Galrito. 2011124697

REGAPARQUE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 7404
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 502724803; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 01 e inscrição n.º 08; números e data
das apresentações: 17 e 19/20050527.

Certifico que foi registado o seguinte:
01 – Averbamento n.º 01, apresentação n.º 17/20050527.
Cessação de funções de gerente de António Lourenço de Almeida,

por renúncia em 9 de Maio de 2005.
08 — Apresentação n.º 19 e 20/20050527.
Alteração parcial do contrato.
Artigos alterados: 3.º e 6.º

ARTIGO 3.º

O capital social é de cinco mil euros, inteiramente subscrito e rea-
lizado, e corresponde à soma de duas quotas, uma com o valor nominal
de quatro mil duzentos e cinquenta euros, pertencente ao sócio Rui
Manuel Mourato dos Reis, e uma do valor nominal de setecentos e
cinquenta euros, pertencente à sócia Paula Alexandra Alves Silvério.

ARTIGO 6.º

1 — A gerência e administração da sociedade, bem como a sua
representação em juízo e fora dele, activa e passivamente, com ou
sem remuneração, conforme for deliberado em assembleia geral, será
exercida pelos gerentes, sócios ou não sócios, a designar em assem-
bleia geral.

2 — A sociedade obriga-se pela assinatura de um gerente.
3 — A sociedade poderá constituir mandatários para a prática de

actos certos e determinados ou categorias de actos.
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4 — Fica vedado à gerência obrigar a sociedade em actos e contratos
alheios aos negócios sociais, tais como fianças, avales ou letras de favor.

5 — Fica desde já nomeado gerente o sócio Rui Manuel Mourato
dos Reis.

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

Está conforme o original.

30 de Maio de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Maria Correia
dos Santos Neves Galrito. 2011124557

SPVG — SERVIÇOS DE PRODUÇÃO VÍDEO
E GESTÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 643
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 505182211; inscrições
n.os 08 e 09; números e data das apresentações: 29 e 30/20050527.

Certifico que foi registado o seguinte:
09 — Apresentação n.º 29/20050527.
Reforço de capital e alteração parcial do contrato.

ARTIGO 6.º

O capital social é de quinhentos e sessenta e seis mil seiscentos e
sessenta e sete euros, encontra-se integralmente subscrito e realizado
em dinheiro e está representado por quinhentas e sessenta e seis mil
seiscentas e sessenta e sete acções de um euro cada uma.

10 — Apresentação n.º 30/20050527.
Fusão.
Modalidade: transferência global do património.
Sociedade incorporada: Estúdios Valentim de Carvalho, Gravações

e Audiovisuais, S. A.
Sociedade incorporante: a própria sociedade.

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

Está conforme o original.

30 de Maio de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Maria Correia
dos Santos Neves Galrito. 2011124700

SEDOSA PORTUGAL — SOCIEDADE DE ÓPTICA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 10 270
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 503716200; inscri-
ção n.º 14; número e data da apresentação: 43/20050527.

Certifico que foi registado o seguinte:
Redução de capital no montante de € 1 177 350.
Alteração parcial do contrato quanto aos artigo 5.º

ARTIGO 5.º

O capital social, integralmente realizado, é de seiscentos e cinquenta
mil euros, representado por cento e trinta mil acções com o valor
nominal de cinco euros cada uma.

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

Está conforme o original.

30 de Maio de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Maria Correia
dos Santos Neves Galrito. 2011106729

LABORATÓRIOS KODAK, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 10 837
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 500011290; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 32/
20050609.

Certifico que foi registado o seguinte:
5 — Averbamento n.º 01, apresentação n.º 32/20050609.
Cessação de funções de gerente de Carlos Alberto Claro Dias An-

drade, por renúncia em 30 de Setembro de 2002.

Está conforme o original.

9 de Junho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Maria Correia
dos Santos Neves Galrito. 2006666053

MELFA — MÁQUINAS, FERRAMENTAS
E FERRAGENS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 6208
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 502792531.

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

1 — Averbamento n.º 3, apresentação n.º 56/20050606.
Cessação de funções de gerente de José Mendes Castanheira, por

renúncia em 2 de Maio de 2005.

Está conforme o original.

7 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2011116155

FAPOEX — FÁBRICA PORTUGUESA DE EXTINTORES
E MATERIAL CONTRA INCÊNDIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 4425
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 501085289.

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

31 — Apresentação n.º 55/20050606.
Designação para gerente de António Costa Esteves, em 6 de Junho

de 2005.

Está conforme o original.

7 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2011115965

ECHORENT A CAR — ALUGUER DE VIATURAS
SEM CONDUTOR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 11 805
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 504115545; inscri-
ção n.º 7; número e data da apresentação: 35/050606.

Certifico que foi alterado parcialmente o contrato social, quanto
ao artigo 4.º (parágrafo único), o qual passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

§ único. Para obrigar a sociedade é necessária a intervenção de dois
gerentes.

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

Está conforme o original.

7 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2011115280

4 LAVANDARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 108
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 505205033; inscri-
ção n.º 4; números e data das apresentações: 27 e 28/050114.

Certifico que foi alterado parcialmente o contrato social com refor-
ço de capital de € 5000 para € 100 000, tendo sido alterados os arti-
gos 1.º, 3.º, 4.º e 7.º, n.º 2, os quais passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma 4 Lavandaria — Serviços e Consultoria
de Lavagem e Turismo, L.da, e tem a sua sede na Avenida da Venezue-
la, 223, Monte Estoril, freguesia do Estoril, concelho de Cascais.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto lavagem e acabamento de roupa e alu-
guer de roupa hoteleira e limpeza a seco, hotelaria e similares, animação
turística e prestação de serviços turísticos, consultoria nos ramos de la-
vagem e do turismo.

ARTIGO 4.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro e nos demais
valores constantes da escrituração social é de cem mil euros e corres-
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ponde à soma de três quotas, uma do valor de sessenta mil euros
pertencente à sócia HTL — Investimentos Imobiliários, L.da, e duas
dos valores de vinte mil euros, cada uma, ambas pertencentes ao só-
cio Henrique Coutinho Leote Tavares.

ARTIGO 7.º

2 — Para obrigar a sociedade será suficiente a assinatura de um
gerente.

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

Está conforme o original.

25 de Janeiro de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2006641840

EMERLUC, CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 17 264
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 506181863; inscri-
ção n.º 6; número e data da apresentação: 58//050606.

Certifico que foi alterado parcialmente o contrato social, quanto
aos artigos 1.º, n.º 2 e 2.º e aditado um parágrafo ao artigo 3.º, os
quais passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua do 1.º de Maio, 290, Al-
deia de Juso, freguesia e concelho de Cascais.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na construção civil e obras públi-
cas. Compra e venda de imóveis e revenda dos adquiridos para esse
fim, urbanizações de terrenos, projectos, assistência técnica e consul-
tadoria de obras. Importação, exportação, representação e comércio
a retalho e grosso de materiais e equipamentos para a construção civil.

ARTIGO 3.º

O capital social é de sessenta mil euros, representado por duas quotas
iguais do valor nominal de trinta mil euros pertencente uma a cada
um dos sócios.

§ único. Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares
de capital até ao montante global de cento e cinquenta mil euros.

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

Está conforme o original.

7 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2011116309

CLÍNICA MÉDICA DENTÁRIA RENEE & ROQUE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 17 747
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 503148270; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 10 e inscrição n.º 15; números e data
das apresentações: 5 e 6/050606.

Certifico que cessou funções de gerente Afonso Sérgio Bertelli por
renúncia em 18 de Março de 2005.

Foi ainda alterado parcialmente o contrato social.

ARTIGO 1.º

1 — (Inalterado.)
2 — A sede social é na Rua do Instituto Conde de Agrolongo, 3,

A-B, freguesia de Paço de Arcos, concelho de Oeiras.
3 — (Inalterado.)

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de sete
mil quatrocentos e oitenta e um euros e noventa e seis cêntimos
e corresponde à soma de duas quotas, distribuídas nos seguintes ter-
mos:

a) Uma no valor nominal de três mil setecentos e quarenta euros e
noventa e oito cêntimos, pertencente à sócia Márcia Emi Takeuchi;

b) Uma no valor nominal de três mil setecentos e quarenta euros
e noventa e oito cêntimos, pertencente à sócia Elisa Miti Takeuchi.

ARTIGO 6.º

1 — A administração e representação da sociedade ficam a cargo
dos gerentes que forem eleitos em assembleia geral e poderá ser ree-
leita por tempo indeterminado.

2 — Ficam desde já designadas gerentes as sócias Márcia Emi
Takeuchi e Elisa Miti Takeuchi.

3 — A gerência poderá ser remunerada ou não conforme for deli-
berado em assembleia geral.

4 — A sociedade obriga-se em todos os seus actos, com a assinatu-
ra de um gerente.

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

Está conforme o original.

7 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2007292254

ANTÓNIO RODRIGUES & COMPANHIA (FILHO), L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 452
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 500537151.

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

18 — Averbamento n.º l, apresentação n.º 13/20050606.
Cessação de funções de gerente de José António da Encarnação

Costa, Gabriel da Silva Pina e Luís Lopes de Almeida, por renúncia
em 28 de Setembro de 2004.

27 — Apresentação n.º 14/20050606.
Designação para gerentes de João Luís Morais Lopes de Almeida,

Luís Miguel Morais Lopes de Almeida e Luís Pedro Durão Setúbal,
em 28 de Setembro de 2004.

Está conforme o original.

7 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2011114543

DOMUS VITAE — MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 17 262
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 507177193; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 1/050603.

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

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação Domus Vitae — Mediação
Imobiliária, L.da

ARTIGO 2.º

1 — A sede social é na Avenida de Aida, 712 e 713, Estoril, fre-
guesia de Estoril, concelho de Cascais.

2 — A gerência poderá deslocar a sede social para outro local den-
tro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e criar filiais,
sucursais e outras formas de representação onde entender.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto a actividade de mediação imobiliária.

ARTIGO 4.º

A sociedade pode adquirir participações noutras sociedades com
objecto diferente do seu, em sociedades reguladas por leis especiais ou
em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 5.º

O capital social, inteiramente realizado em dinheiro, é de cinco
mil e cem euros e corresponde à sorna de três quotas do valor nomi-
nal de mil e setecentos euros cada uma, pertencentes uma a cada um
dos sócios António Carlos Martins Fernandes, António Manuel Fi-
gueiredo de Garcia Ramos e Sandra Cristina Coimbra Barata de Garcia
Ramos.

ARTIGO 6.º

Poderão ser exigidas aos sócios, na proporção das suas quotas, pres-
tações suplementares até ao montante global de cinquenta e um mil
euros.
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ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

A cessão de quotas no todo ou em parte a estranhos carece do
consentimento da sociedade, gozando esta em primeiro lugar e os
sócios em segundo, do direito de preferência, caso seja onerosa.

ARTIGO 9.º

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

2 — Ficam nomeados gerentes os sócios António Carlos Martins
Fernandes e Sandra Cristina Coimbra Barata de Garcia Ramos.

3 — A gerência é remunerada ou não conforme for deliberado em
assembleia geral, podendo a remuneração consistir, total ou parcial-
mente, em participação nos lucros da sociedade.

Está conforme o original.

6 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2006672339

RAILOG — ORGANIZAÇÃO DE TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 590
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 506414817; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 12/050603.

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

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 16 de Maio de 2005.

Está conforme o original.

6 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2011114063

DOMINUS — GABINETE DE ARQUITECTURA, DESENHO
E ARTES GRÁFICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 4539
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 502218978; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 5 e inscrição n.º 10; números e data
das apresentações: 16 e 17/050609.

Certifico que cessou funções de gerente Pedro Manuel da Silva
Apolinário Fernandes Caldas por renúncia em 23 de Fevereiro de 2000.

Foi ainda alterado parcialmente o contrato social.

3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de quatrocen-
tos mil escudos, dividido em duas quotas: uma de trezentos e setenta e
nove mil escudos pertencente à sócia Vera Maria Bettencourt Rodrigues,
e outra de vinte e um mil escudos da sócia Maria Cecília Bettencourt
Andrade Sequeira Bischoff.

5.º

A gerência da sociedade e sua representação em juízo e fora dele,
activa e passivamente será eleita em assembleia geral com dispensa
de caução e com ou sem remuneração conforme a mesma deliberar,
ficando desde já nomeada gerente a sócia Vera Maria Bettencourt
Rodrigues.

Está conforme o original.

14 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2011129656

AUTO TÁXIS FILIPE FIGUEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 674
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 500543070.

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

1 — Averbamento n.º 1, apresentação n.º 20/20050609.

Deslocação de sede para a Vivenda da Bia, lote 34, Cabeço de Bi-
cesse, São João do Estoril, freguesia do Estoril, concelho de Cascais.

1 — Averbamento n.º 2, apresentação n.º 20/20050614 — apresen-
tação após apresentação n.º 20/20050609.

Alteração toponímica da sede.
Sede: Rua de Vasco da Gama, 134 e 134-A, Bairro do Cabeço de

Bicesse, freguesia de Alcabideche, concelho de Cascais.

Está conforme o original.

14 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2011115744

LABORATÓRIO DE PATOLOGIA CLÍNICA
DE DR.A ANA ANDRADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 6588
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 502939036.

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

19 — Apresentação n.º 24/20050609.
Designação para gerentes de Ana Isabel Carneiro de Andrade e Carlos

Alberto do Couto Marques, casado, Bairro da Fonte Longa, 9, Sintra,
em 30 de Março de 2004.

Está conforme o original.

14 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2011117844

SULNEF — SERVIÇOS MÉDICOS E AFINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 10 956
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 504368524; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 40/050609.

Certifico que foi alterado parcialmente o contrato social quanto
ao artigo 2.º, do qual passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a prestação de cuidados e serviços
médicos e afins, bem como importação, exportação e comercializa-
ção de artigos médicos e ortopédicos e de produtos cosméticos e de
higiene.

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

Está conforme o original.

14 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2002516359

NASION INTERNACIONAL STRAIGHT WIRE
AND ORTHOPEDIC, SERVIÇOS MÉDICO DENTÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 274
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 505977460; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 11/050609.

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

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 23 de Março de 2005.

Está conforme o original.

14 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2011116597

PALETA DE MINERVA, CONSERVAÇÃO E RESTAURO
DE ARTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 16 372
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 507008014; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 25/050609.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 31 de Maio de 2005.

Está conforme o original.

14 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2011117852

PRIME PROMOTION — ORGANIZAÇÃO E PROMOÇÃO
DE EVENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 17 275
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 507170857; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 30/050609.

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 Prime Promotion — Organização
e Promoção de Eventos, L.da, e tem a sua sede na Avenida da Repú-
blica, Estoril Office, escritório 4.08, Alcabideche, freguesia de Alca-
bideche, concelho de Cascais.

2 — A sociedade por simples deliberação da gerência poderá deslo-
car a sua sede dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítro-
fes, assim como criar filiais, sucursais, agências, delegações ou quais-
quer outras formas de representação quer em Portugal, quer no
estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto social: Organização e promoção de
eventos desportivos e não desportivos, organização de cursos de aper-
feiçoamento de condução desportiva e defensiva, serviços de publici-
dade e relações públicas, compra, venda, importação e exportação de
material desportivo, formação e consultadoria em desportos motori-
zados.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de cinco
mil euros, e corresponde à soma de duas quotas, uma no valor nominal
de quatro mil e quinhentos euros, pertencente ao sócio Pedro Manuel de
Brito Varela Marreiros, e outra quota no valor nominal de quinhentos
euros pertencente ao sócio Pedro André Vidal Dias Moleiro.

ARTIGO 4.º

1 — Apenas a cessão total ou parcial de quotas entre sócios não
carece do consentimento da sociedade.

2 — Na cessão de quotas a não sócios terão direito de preferência
os sócios não cedentes e a sociedade, sucessivamente.

ARTIGO 5.º

1 — A gerência e a representação da sociedade pertence aos sócios
ou a não sócios, com ou sem remuneração, conforme for deliberado em
assembleia geral, podendo a sua eventual remuneração consistir, total
ou parcial, em participação nos lucros de exercício da sociedade, fican-
do desde já nomeado gerente o sócio Pedro Manuel de Brito Varela
Marreiros.

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

Está conforme o original.

14 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2011125774

SOCIEDADE AGRÍCOLA VALE TELHEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 694
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 503641391; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 15/050608.

Certifico que foi alterado parcialmente o contrato social, quanto
ao artigo 10.º, n.º 2, o qual passa a ter a seguinte redacção:

10.º

1 — ...............................................................................................

2 — Para que a sociedade fique validamente obrigada é sempre
necessária a assinatura da gerente Maria Filipa de Araújo Martins
Farinha dos Santos Bonvalot.

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

Está conforme o original.

8 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2006744887

DRILBOR — MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
PARA A CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 220
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 504924010.

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

Apresentação n.º 16/20050608.
Alteração parcial do contrato com reforço de capital.
Montante do reforço: 45 000 euros realizado por incorporação de

reservas livres.
Artigo alterado: 3.º
Termos de alteração:
Capital: 50 000 euros.
Sócios e quotas:
1 — Acácio Lopes Brás — 2500 euros.
2 — José Manuel Rodrigues Lopes Brás, casado com Maria Frede-

rica de Sousa Louceiro Brás, comunhão de adquiridos — 27 500 euros
(bem próprio).

3 — Maria Frederica de Sousa Louceiro Brás — 20 000 euros (bem
próprio).

Averbamento n.º 2; apresentação n.º 17/20050608.
Deslocação de sede para a Rua de São Bartolomeu, 76, Adroana,

freguesia de Alcabideche, concelho de Cascais.

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

Está conforme o original.

8 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2011117380

LEIA CARVALHO — COMÉRCIO DE VESTUÁRIO,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 991
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 506355772; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 33/050607.

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

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 11 de Março de 2005.

Está conforme o original.

8 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2006728148

JACARÉ — LAVANDARIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 9219
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 503793086; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 31/050607.

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

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 31 de Maio de 2005.

Está conforme o original.

8 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2011128412
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A. D. DENTAL CLÍNICA DENTÁRIA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 11 581
(Cascais); averbamento n.º 2 à inscrição n.º 2; número e data da
apresentação: 32/050607.

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

Deslocação de sede para a Rua de Diogo Dias, lote 6, 1.º, Bairro do
Rosário, freguesia e concelho de Cascais.

Está conforme o original.

8 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2011117011

QUADRA, ANDAIMES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 16 962
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 507141407; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 35/050607.

Certifico que foi alterado parcialmente o contrato social, quanto
aos artigos 1.º, n.º 1 e 2.º os quais passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a denominação de Quadra, Sistemas
Técnicos de Construção, S. A.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto: fornecimento, comercialização, venda
e aluguer de produtos e equipamentos para a construção civil, obras
públicas, indústria, reabilitação e reforço de estruturas.

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

Está conforme o original.

8 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2007296152

TUBUS SMART — MATERIAIS E SISTEMAS
DE CONSTRUÇÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 750
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 505692767; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 34/050607.

Certifico que foi alterado parcialmente o contrato social quanto
aos artigos 1.º, n.º 1, 4.º, n.º 2, e 5.º, n.º 1 e eliminado o 18.º, que
passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

Denominação e sede

1 — A sociedade adopta a denominação de Tubus Smart — Siste-
mas Hídricos, S. A.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto: venda, aluguer, montagem e explo-
ração de sistemas e equipamentos de construção e hídricos.

ARTIGO 4.º

2 — As acções serão tituladas, nominativas ou ao portador, reci-
procamente convertíveis, e serão representadas por títulos de 1, 5,
10, 100, 500, 1000, 5000, 10 000 ou mais acções.

ARTIGO 5.º

1 — No caso de alienação de acções nominativas, os accionistas
não transmitentes terão sempre direito de preferência.

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

Está conforme o original.

8 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2009410432

MERCASA — PROMOTORES IMOBILIÁRIOS
INTERNACIONAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 015
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 503958123.

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

Averbamento n.º 1; apresentação n.º 8/20050607.
Recondução do administrador único e fiscal único efectivo e su-

plente, em 28 de Fevereiro de 2005.
Prazo: triénio de 2005-2007.

Está conforme o original.

8 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2011116600

VITUS — COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS
ELECTRÓNICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 6217
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 502804670; inscri-
ção n.º 10; número e data da apresentação: 7/050607.

Certifico que foi alterado parcialmente o contrato social quanto
ao artigo 3.º, o qual passa a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social é de quarenta e nove mil oitocentos e setenta e
nove euros e oitenta cêntimos, integralmente realizado, correspon-
dendo à soma de três quotas: uma no valor de catorze mil novecentos
e sessenta e três euros e noventa e quatro cêntimos, pertencente ao
sócio Vítor Manuel de Castro Vicente, uma no valor de nove mil
novecentos e setenta e cinco euros e noventa e seis cêntimos, per-
tencente à sócia PUBLIVIPE — Representações, L.da, e outra no valor
de vinte e quatro mil novecentos e trinta e nove euros e noventa
cêntimos, pertencente ao sócio António Jorge Nunes Marques.

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

Está conforme o original

8 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2011116619

PINHEIRO & BRAVO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 4221
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 502062258; inscri-
ção n.º 15; número e data da apresentação: 27/050607.

Certifico que foi alterado parcialmente o contrato social quanto
aos artigos 3.º e 5.º, os quais passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil novecentos e oitenta e cinco euros e cinquenta e sete cêntimos,
dividido em duas quotas: uma do valor nominal de dois mil quatrocen-
tos e noventa e três euros e noventa e nove cêntimos pertencente ao
sócio Amândio dos Anjos Moutinho; e outra do valor nominal de
três mil quatrocentos e noventa e um euros e cinquenta e oito cênti-
mos pertencente à sócia Cidália Judite Ramos Fernandes.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for delibe-
rado em assembleia geral, e a sua representação em juízo e fora dele,
activa e passivamente, será exercida por ambos os sócios, desde já
nomeados gerentes, sendo suficiente a assinatura de qualquer deles para
obrigar validamente a sociedade em todos os seus actos e contratos.

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

Está conforme o original

8 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2005806773
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ESTORIL-SOL (III) — TURISMO ANIMAÇÃO
E JOGO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 685
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 504504274.

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

3 — Apresentação n.º 13/20050516.
Emissão de obrigações.
Montante: 34 000 000 euros.
Valor nominal: 50 euros.
Natureza: subscrição particular e directa.
Número de obrigações emitidas: 680 000.
Data da deliberação: 5 de Agosto de 2004.

Está conforme o original

7 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2006739409

PNEUREPA — SOCIEDADE DE VULCANIZAÇÃO
E REPARAÇÃO DE PNEUS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 3923
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 501951105; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 6; números e data
das apresentações: 16 e 17/050607.

Certifico que cessou funções de gerente Armindo Queda da Fonse-
ca Vaz por renúncia em 20 de Abril de 2005.

Foi ainda alterado parcialmente o contrato social.
Modificação em sociedade unipessoal por quotas, a qual passa, des-

te modo, a usar a firma PNEUREPA — Sociedade de Vulcanização e
Reparação de Pneus, Unipessoal, L.da

Que, do exposto, resulta a alteração dos artigos 1.º, 3.º, 4.º e acres-
centa um novo artigo ao contrato social que será o 8.º, passando a
ter a seguinte redacção:

1.º

A sociedade adopta a firma PNEUREPA — Sociedade de Vulcani-
zação e Reparação de Pneus, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na
Estrada Nacional, em Trajouce, freguesia de São Domingos de Rana,
concelho de Cascais.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros, e corresponde a uma única quota de igual valor nominal
pertencente ao único sócio, Bruno Batalha da Fonseca Vaz.

4.º

A gerência da sociedade com ou sem remuneração conforme for
deliberado em assembleia geral, será desempenhada pelo sócio Bruno
Batalha da Fonseca Vaz, que desde já fica nomeado gerente.

8.º

Fica autorizada a celebração de negócio jurídico entre o sócio úni-
co e a sociedade desde que sirvam a prossecução do objecto desta.

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

Está conforme o original

8 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2011116767

VIA VERDE PORTUGAL — GESTÃO DE SISTEMAS
ELECTRÓNICOS DE COBRANÇA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 795
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 504656767.

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

5 — Averbamento n.º 1, apresentação n.º 38/20050525.
Cessação de funções de vogal do conselho de administração de Rui

Ferro Menezes, por renúncia em 31 de Janeiro de 2005, e do fiscal
único efectivo e suplente, ambos por renúncia em 21 de Março de
2005.

6 — Averbamento n.º 1, apresentação n.º 17/20050606 (apresen-
tação após a apresentação n.º 38/20050525).

Cessação de funções de vogal do conselho de administração de Raúl
Manuel Carvalho das Neves, por renúncia em 21 de Fevereiro de 2005.

7 — Apresentação n.º 39/20050525
Designação de membros do conselho de administração e fiscal úni-

co, em 22 de Março de 2005.
Administradores: Luís Ricardo Vaz Palma da Silva Barbosa, casado,

Rua de Cabo Verde, 11, Costa da Caparica, e Pedro Ferreira Hipólito,
solteiro, Rua de Soeiro Pereira Gomes, lote 1, 12.º, Lisboa.

Fiscal único: Oliveira, Reis & Associados, SROC, L.da, Avenida de
Columbano Bordalo Pinheiro, 50, 3.º, Lisboa, representada por José
Barata Fernandes, ROC.

Suplente: Carlos Alberto Domingues Ferraz, ROC, Avenida de
Columbano Bordalo Pinheiro, 50, 3.º, Lisboa.

Prazo: Triénio em curso 2003-2005.
Mais certifico que foram depositados os documentos referentes à

prestação de contas relativa ao ano de 2004.

Está conforme o original

7 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2004891696

LISBOA — 1.A SECÇÃO

DERVISER — SERVIÇOS E COMÉRCIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 3545/921218; identificação de pessoa colectiva n.º 502936177;
inscrição n.º 9; número e data da apresentação: 63/20020326.

Certifico que foi registado o reforço de capital, redenominação e
alteração do contrato, quanto ao artigo 3.º

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente subscrito e realizado em di-
nheiro e em bens, conforme a escrita, é de cinco mil euros e corres-
ponde à soma de quatro quotas iguais de mil duzentos e cinquenta
euros, pertencente uma a cada um dos sócios, Fernando Catarino
Tavares, José Henrique Dias de Oliveira, Fernando Luís de Arriaga
Pinto Basto e Adelino dos Santos Cabral.

2 — Os sócios poderão fazer suprimentos à sociedade, nos termos
e condições a estabelecer em assembleia geral.

3 — Em todos os aumentos de capital os sócios terão direito de
preferência na respectiva subscrição, na proporção das quotas que ao
tempo possuírem, salvo deliberação em contrário da assembleia geral.

4 — No caso de algum sócio não estar interessado na subscrição do
aumento, a respectiva quota-parte será rateada pelos restantes sócios.

5 — A assembleia geral que deliberar o aumento de capital fixará
as respectivas condições de subscrição.

Relatório sobre entradas de bens diferentes de dinheiro

1 — Introdução.
Nos termos e para os efeitos exigidos pelo artigo 28.º do Código

das Sociedades Comerciais, vimos apresentar o relatório sobre o va-
lor e é titularidade dos suprimentos efectuados pelos sócios da socie-
dade DERVISER — Serviços e Comércio, L.da, número de identifica-
ção de pessoa colectiva 502936177, com sede na Rua de Pascoal de
Melo, 44, 2.º, esquerdo, Lisboa, registo n.º 3545 da Conservatória da
Registo Comercial de Lisboa.

2 — Aumento de capital por incorporação de suprimentos.
A referida sociedade com um capital social de 500 000$, compos-

to de 4 quotas iguais de 125 000$ cada, pertencentes aos seguintes
sócios:

Fernando Catarino Tavares, casado, número de identificação fiscal
141438746, residente no Beco Torto, 15, Cascais;

José Henrique Dias de Oliveira, casado, número de identificação
fiscal 109507432, residente na Avenida Marginal, 10, 1.º, direito,
Algueirão, Sintra;

Fernando Luís Arriaga Pinto Basto, casado, número de identifica-
ção fiscal 131282239, residente no Prolongamento da Rua de Caste-
lo Branco, 15, 4.º, esquerdo, Amoreira, Estoril; e

Adelino dos Santos Cabral, casado, número de identificação fiscal
156229900, residente na Rua de D. Luís I, 14-A, 9.ºA, Alfragide,
Amadora;

Pretende aumentar o seu capital social para € 5000, através da
incorporação de suprimentos efectuados pelos sócios, ficando o capi-
tal social composto de 4 quotas iguais de € 1250, pertencendo uma a
cada um dos referidos sócios.
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Os sócios têm suprimentos na sociedade DERVISER — Serviços e
Comércio, L.da, número de identificação fiscal 502936177, com sede
na Rua de Pascoal de Melo, 44, 2.º, esquerdo, Lisboa.

3 — Descrição e titularidade dos direitos.
Dos exames efectuados às contas da DERVISER — Serviços e

Comércio, L.da, confirmamos a existência do montante de 502 410$
de suprimentos, os quais estão reflectidos no Balanço intercalar refe-
rido a 30 de Setembro de 2001, e que já constavam do Balanço do
exercício de 2000, aprovado pela referida Sociedade, e escriturados a
crédito dos sócios:

Fernando Catarino Tavares — 125 602$50;
José Henrique Dias de Oliveira — 125 602$50;
Fernando Luís Arriaga Pinto Basto — 125 602$50;
Adelino dos Santos Cabral — 125 602$50;
e os quais resultam de várias entregas em dinheiro, conforme cópia

dos documentos comprovativos, em nosso poder.
4 — Conclusão.
Em face do exposto e tendo em consideração a natureza das ope-

rações envolvidas, consideramos que os suprimentos existem, nos
montantes mencionados, pelo que, sendo certos os seus valores, não
se justifica qualquer critério alternativo para a sua valorimetria.

28 de Novembro de 2001. — Jaime Matos, Castanheira Guilherme
e Martins da Silva, SROC (n.º 167) representada por Virgílio Marme-
lo Castanheira Guilherme (ROC n.º 519)

Está conforme o original

13 de Dezembro de 2003. — A Segunda-Ajudante, Maria Irene Dias
Emídio Palma. 2006295209

EMUGE-FRANKEN, REPRESENTAÇÃO
(permanente em Portugal)

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 12 730/040806 ; identificação de pessoa colectiva n.º 980304202;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 08/08040806.

Certifico que foi registada a representação permanente de socieda-
de estrangeira (Sucursal) em epígrafe:

Firma: Emuge-Franken, S. L.
Nacionalidade: Espanhola.
Sede: Barcelona, Sant Joan Despi, Calle Fructuós Gelabert, n.º 264,

Edifício Conata I, 4.º, porta 1.
Objecto: Fabrico e comercialização de ferramentas de tratamento

de metais, especialmente de ferramentas de precisão para a birutagem
de metais.

Capital: 100 000 euros.
Sucursal.
Firma: Emuge-Franken, Representação Permanente em Portugal.
Sede: Lisboa, Avenida de António Augusto Aguiar, 108, 8.º, fre-

guesia de São Sebastião da Pedreira.
Objecto: Fabrico e comercialização de ferramentas de tratamento

de metais, em particular de ferramentas de precisão para a birutagem
de metais.

Capital afecto: 5000 euros.
Representante leal: Mathias Pfitzenmeier, Avenida de António de

Augusto Aguiar, 108, 8, Lisboa.
Mais certifica que, a acta comprovativa da deliberação de criação,

datada de 15 de Junho de 2004, bem como os estatutos da sociedade
Espanhola ficaram depositados na pasta respectiva.

Está conforme o original

27 de Junho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria João Ruano.
2008473716

ESPAÇO CINCO MIL E TRINTA — SOCIEDADE
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9323; identificação de pessoa colectiva n.º 505029006; data da
inscrição: 270602.

Certifico que foram depositadas na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano 2001.

Está conforme o original

29 de Junho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Filomena Maria
Paulino Almeida Santos. 2010538277

ATLA SIG — SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
PARA GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9475; identificação de pessoa colectiva n.º 505103796; data da
inscrição: 270602.

Certifico que foram depositadas na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano 2001.

Está conforme o original

29 de Junho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Filomena Maria
Paulino Almeida Santos. 2010538293

DENTAL CARE — CENTRO DE MEDICINA
DENTÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 10 482; identificação de pessoa colectiva n.º 505790416; data
da inscrição: 270602.

Certifico que foram depositadas na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano 2001.

Está conforme o original

29 de Junho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Filomena Maria
Paulino Almeida Santos. 2010538285

EDP VALOR — GESTÃO INTEGRADA DE SERVIÇOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 10 725/20020116; identificação de pessoa colectiva
n.º 505938022; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; averbamento
n.º 2 à inscrição n.º 1; inscrição n.º 2; inscrição n.º 3 e inscrição n.º 4;
números e data das apresentações: 20, 21, of. 21, 22 e 23/20020828.

Certifico que, foi registado o seguinte:
Reforço de capital, e alteração do contrato, quanto ao artigo 4.º
Reforço: € 4 500 000, mediante a emissão de 900 000 novas ac-

ções, com o valor nominal de cinco euros cada, realizada em espécie e
subscrita pela accionista única, EDP — Electricidade de Portugal, S. A.

Teor do artigo alterado:

ARTIGO 4.º

Capital social

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos demais
valores constantes da escrita social, é de quatro milhões quinhentos e
cinquenta mil euros e encontra-se representado por novecentas e dez
mil acções do valor nominal de cinco euros cada uma.

Mais certifico:
Cessação de funções do presidente do conselho de administração,

Manuel de Jesus Martins e do vogal do mesmo conselho, Fernando
Noronha Leal, por renúncia em 1 de Março de 2002.

Designação de membros do conselho de administração, em 1 de
Março de 2002:

Presidente — Francisco de La Fuente Sánchez, residente na Avenida
dos Estados Unidos da América, 97, 5.º, esquerdo, Lisboa; vogal — Ma-
nuel de Jesus Martins, residente na Rua dos Escritores, 5, 8.º, B, Saca-
vém; Rui Miguel de Oliveira Horta e Costa, residente na Avenida de Si-
dónio Pais, 14, 2.º, esquerdo, Lisboa; Rui Manuel de Albergaria Almiro,
residente na Rua de Rebelo da Silva, 2, 5.º, B, Lisboa; Bacharel José
Celestino de Oliveira Rocha, residente na Rua de António Luís Gomes,
101, 5.º, esquerdo, Vila Nova de Gaia; e Carlos Alberto de Mendonça
Pires, residente na Travessa de Oliveira à Estrela, 17, 3.º, direito, Lisboa.

Prazo: triénio em curso 2001-2003.
Traçado: Bacharel.
Cessação de funções, do vogal do conselho de administração, Vas-

co Fernandes Pereira Valente, por renúncia em 22 de Março de 2002.
Designação por cooptação, em 18 de Junho de 2002, para vogal

do conselho de administração de João José Saraiva Torres, residente
na Rua de Teófilo Carvalho dos Santos, 7, 1.º, direito, Lisboa.

Relatório do Revisor Oficial de Contas nos termos dos
artigos 89.º e 28.º do Código das Sociedades Comerciais

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

go 89.º e, por remissão deste, ao artigo 28.º do Código das Sociedades
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Comerciais (CSC) relativamente à entrega por EDP — Electricidade
de Portugal, S. A., de bens no valor de € 8 875 652,27 para realiza-
ção de 900 000 acções por si subscritas no capital da sociedade EDP
Valor — Gestão Integrada de Serviços, S. A., com o valor nominal
unitário de € 5 e total de € 4 500 000, sem prémio de emissão e
com a contrapartida de € 4 375 652,27 a pagar pela sociedade, sen-
do intenção do subscritor que esta contrapartida venha a ficar com os
seguintes regimes:

a) € 2 000 000 como prestações acessórias (figura prevista no ar-
tigo 5.º do contrato de sociedade);

b) € 2 375 652,27 como suprimentos a mais de 1 ano e sem pra-
zo de vencimento determinado.

2 — A entrada em espécie consiste na entrega dos bens (acções)
que se descrevem no anexo I.

3 — Os bens foram por nós avaliados em € 8 875 652,27, de acordo
com o critério de avaliação indicado no n.º 3 do artigo 68.º do Códi-
go do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas (CIRC)
(v. anexo II).

Responsabilidades.
4 — É de nossa 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 nosso trabalho foi efectuado de acordo com as Normas

Técnicas e Directrizes de Revisão/Auditoria da Ordem dos Revisores
Oficiais de Contas, designadamente a Directriz de Revisão/Auditoria
(DRA) 841, verificação das entradas em espécie para a realização de
capital das sociedades, as quais exigem que o mesmo seja planeado e
executado com o objectivo de obter um grau de segurança aceitável
sobre se os valores das entradas atingem ou não o valor nominal das
acções atribuídas aos sócios que efectuaram tais entradas, acrescido
dos prémios de emissão e da contrapartida a pagar pela Sociedade.
Para tanto, o referido trabalho incluiu:

a) A verificação da existência dos bens;
b) A verificação da titularidade dos referidos bens e da existência

de eventuais ónus ou encargos;
c) A adopção de critérios adequados na avaliação dos mesmos;
d) A avaliação dos bens.
6 — Entendemos que o trabalho efectuado proporciona urna base

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

encontrados atingem o valor nominal das acções atribuídas ao sócio
que efectua tal entrada, acrescido da contrapartida a pagar pela socie-
dade.

Os anexos do relatório do revisor oficial de contas ficaram depo-
sitados na pasta respectiva.

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

Está conforme o original.

30 de Setembro de 2003. — A Escriturária Superior, Elisabete
Gomes Coelho da Silva. 2006369288

AGAIRRUTI — ESTUDOS, PROJECTOS E REALIZAÇÕES
IMOBILIÁRIAS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 12 246/040126; identificação de pessoa colectiva n.º 506823873;
inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 03/040126.

Certifico que Keyring Investments, Ltd., constituiu a sociedade em
epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

CAPÍTULO I

Denominação, sede, objecto e duração

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma AGAIRRUTI — Estudos, Projectos e
Realizações Imobiliárias, Unipessoal, L.da, e a sua duração é por tem-
po indeterminado.

ARTIGO 2.º

1 — A sede da sociedade é em Lisboa, freguesia do Lumiar, na Rua
de Augusto Macedo, 2, 4.º, direito.

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 naci-
onal ou no estrangeiro, mediante simples deliberação da gerência.

ARTIGO 3.º

1 — A sociedade tem por objecto actividades de promoção imobi-
liária, compra, venda e revenda de bens imóveis, estudos, projectos e
consultadoria de negócios.

2 — A sociedade pode participar noutras sociedades já constituídas
ou a constituir, bem como associar-se a elas.

ARTIGO 4.º

A sócia única fica expressamente autorizada a celebrar com a so-
ciedade negócios jurídicos que sirvam a prossecução do objecto da
sociedade.

CAPÍTULO II

Capital social e obrigações

ARTIGO 5.º

1 — O capital social é de cinco mil euros, integralmente subscrito
e realizado pela sócia única Keyring Investements, Ltd., com sede
em Gibraltar, Suite 15/17 Watergardens III, Waterport, sociedade cons-
tituída de acordo com as leis de Gibraltar, com o capital social de
1000 libras, matriculada junto do registo comercial de sociedades de
Gibraltar sob o n.º 54396.

2 — Poderão ser exigidas à sócia única prestações suplementares de
capital, mediante decisão da sócia única, onde se especifiquem as respec-
tivas condições de reembolso e até ao montante global de cinco mil euros.

3 — Mediante decisão da sócia única que fixe as respectivas condi-
ções, poderá a sócia única fazer suprimentos à caixa social.

ARTIGO 6.º

1 — A sócia única 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.

2 — A divisão e posterior cessão de quotas a terceiros por parte da
sócia única é totalmente livre, não dependendo do consentimento
prévio da sociedade.

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
com ou sem remuneração, conforme venha a ser deliberada em as-
sembleia geral.

2 — 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 — A sócia única exerce as competências que estão cometidas às
assembleias gerias nas sociedades por quotas plurais, tendo as suas
decisões natureza igual às deliberações de tais assembleias gerais.

2 — As decisões tomadas pela sócia única constarão de acta por
ela assinada.

ARTIGO 10.º

Fica a sócia única expressamente autorizada a derrogar os precei-
tos dispositivos constantes do código das sociedades comerciais, por
decisão por si tomada, nos termos do disposto no artigo 11.º

CAPÍTULO IV

Dissolução e liquidação

ARTIGO 11.º

A sociedade dissolve-se nos casos legais, fazendo-se a liquidação
pela forma que for decidida pelo sócio único.
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CAPÍTULO V

Disposição transitória

ARTIGO 12.º

Fica desde já designado gerente para o primeiro triénio, de 2003-
-2005, José Ramon Martinez Iturriaga, natural de Madrid, Espanha,
casado, residente na Rua de Augusto Macedo, 2, 4.º, direito, em Lisboa,
portador do bilhete de identidade espanhol n.º 0722964-N, emitido pelo
Ministério do Interior de Espanha em 10 de Novembro de 1999.

Está conforme o original.

23 de Junho de 2004. — A Primeira-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 2005422703

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;
inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 12/030829.

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

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma de Beach House — Investimentos
Imobiliários, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua do Duque de Palmela, 30,
6.º, E, freguesia do Sagrado Coração de Jesus, concelho de Lisboa.

3 — Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser desloca-
da, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como,
abrir, ou encerrar agências, filiais, delegações, sucursais ou outras for-
mas de representação em território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no exercício da indústria, comér-
cio, importação, exportação, representação, consignações de utilida-
des, decoração, vestuário, modas, máquinas, viaturas, equipamentos,
urbanizações, construção civil, empreitadas de obras públicas e priva-
das, concepção, edificação, e exploração de empreendimentos turísti-
cos e imobiliários, compra e venda de prédios rústicos e urbanos e a
revenda dos adquiridos para esse fim e investimentos imobiliários.

ARTIGO 3.º

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

§ único. Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares
ao capital até ao montante global igual a cinquenta vezes o capital
social inicial.

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 obrigar a sociedade é necessária a intervenção de dois
gerentes.

3 — Ficam desde já nomeados gerentes, ambos os sócios.
4 — A gerência poderá constituir mandatários ou procuradores da

sociedade para a prática de determinados actos ou categorias de actos.
5 — Fica proibido aos gerentes e mandatários ou procuradores da so-

ciedade obrigarem a sociedade em fianças, letras de favor, avales, abona-
ções e outros actos, contratos ou documentos semelhantes, estranhos
aos negócios sociais.

ARTIGO 5.º

1 — A cessão de quotas é livre entre os sócios, mas a cessão a
estranhos fica dependente do consentimento da sociedade, tendo esta
em primeiro lugar e os sócios não cedentes, em segundo, o direito de
preferência.

2 — Consentida pela sociedade a cessão de quotas a não sócios, os
sócios não cedentes poderão exercer o seu direito de preferência no
prazo de 30 dias a contar da data em que a assembleia geral consentir
a referida cessão. No caso de mais de um sócio exercer aquele seu
direito de preferência, a quota cedenda será dividida pelos preferentes
na proporção das respectivas quotas.

ARTIGO 6.º

1 — As assembleias gerais, sempre que a lei não exija outras for-
malidades, serão convocadas por qualquer sócio ou gerente, por meio
de carta registada, com aviso de recepção, dirigidas aos sócios com,
pelo menos 15 dias de antecedência para os seus domicílios ou sedes,

que os mesmos deverão manter actualizados perante a sociedade por
avisos de forma e via usadas para as convocatórias.

2 — Os sócios poderão fazer-se representar nas assembleias gerais
por outro sócio ou advogado, mediante carta dirigida ao presidente da
assembleia geral.

3 — O mandato conferido nos termos do número anterior pode
ser concedido por tempo indeterminado.

ARTIGO 7.º

1 — Para além dos casos previstos na lei, a sociedade poderá amor-
tizar qualquer quota nos seguintes casos:

a) Por falência do sócio titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou objecto de

qualquer outra apreensão judicial, a mesma deixe de estar na livre
disponibilidade do sócio, e este não obtenha o levantamento da pro-
vidência cautelar no prazo de três meses a contar do seu decretamen-
to, não se contando, neste período, as férias judiciais;

c) Morte e interdição e ainda a dissolução ou nomeação de admi-
nistrador judicial quando se trate de sociedade;

d) Divórcio ou separação judicial de pessoas e bens do sócio, não
lhe sendo adjudicada por inteiro a respectiva quota;

e) Desde que por qualquer forma, a quota deixe de estar na livre
disposição do seu titular.

ARTIGO 8.º

1 — A sociedade pode, em alternativa, adquiri-la ou fazê-la adqui-
rir, subscrever, deter e alienar acções próprias e alheias a realizar sobre
umas e outras, todas as operações que julgar convenientes, bem como
adquirir, deter e ceder quotas noutras sociedades, ainda que o seu ob-
jecto social seja diferente do objecto social desta sociedade.

2 — A aquisição de quotas próprias ou acções ou quotas alheias,
depende deliberação da assembleia geral.

Sócios:
1 — José Manuel Ferreira Rita, casado com Ângela Maria Moura

Lírio Pestana Nobre Rita, na comunhão de adquiridos, residente na
Rua do Professor Moisés Amzalak, 12, 5.º, direito, Lisboa;

2 — Nuno Pedro Teixeira Matos, casado com Ana Rita Martins
da Silva Duarte, na separação, residente na Rua do Duque de Palmela,
30, 6.º, E, Lisboa.

Está conforme o original.

6 de Outubro de 2004. — A Primeira-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 2005939927

DIAS & PALMA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 27 308/590131; identificação de pessoa colectiva n.º 500842418;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; inscrição n.º 08; números e data
das apresentações: 23 e 25/040713.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação de funções dos gerentes, António Rosa Palma e Manuel

Rosa Dias, por renúncia em 5 de Julho de 2004.
Mais certifico:
Alteração parcial do contrato, quanto aos artigos 2.º e 4.º e o cor-

po do 6.º, e designação de gerentes.
Teor dos artigos alterados:

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade é o comércio de talho, charcutaria e seus
derivados.

ARTIGO 4.º

O capital social é de cinco mil euros, encontra-se integralmente
realizado, e corresponde à soma de duas quotas iguais de dois mil e
quinhentos euros, pertencentes uma a cada um dos sócios Carlos Manuel
da Salvação Maurício e Adília Maria Ferreira Batista Maurício.

ARTIGO 6.º

A administração e gerência da sociedade pertencem a ambos os
sócios, os quais ficam desde já nomeados gerentes, com ou sem remu-
neração, conforme for deliberado em assembleia geral.

Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e contratos
é suficiente a assinatura de um gerente.

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

Está conforme o original.

27 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria João Ruano.
2008416968
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ASTEMACOM — ASSISTÊNCIA TÉCNICA A MÁQUINAS
DE CONTABILIDADE, L.DA

(em liquidação)

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 47 608/741219; identificação de pessoa colectiva
n.º 500032491; inscrição n.º 02; número e data da apresentação:
44/050128.

Certifico que foi registado o seguinte:
Dissolução judicial.
Data do trânsito em julgamento: 3 de Dezembro de 2004.

Está conforme o original.

13 de Setembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 2010515366

ESPAÇO DEZ — SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 4897; identificação de pessoa colectiva n.º 503302040; data da
inscrição: 05052003.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

27 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria João Ruano.
2002938660

BAR INGLÊS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Identifi-
cação de pessoa colectiva n.º 500590729; data da inscrição:
05052003.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

27 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria João Ruano.
2010554655

DIAGIMA IMAGIOLOGIA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 6629; identificação de pessoa colectiva n.º 503870307; data da
inscrição: 05052003.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

27 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria João Ruano.
2010554663

AIDLEARN — CONSULTORIA EM RECURSOS
HUMANOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 12 398/040322; identificação de pessoa colectiva
n.º 506785424; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 02/
040322.

Certifico que Maria Helena Robalo Marques Antunes, divorciada,
residente na Rua do Conselheiro Lopo Vaz, lote D, 4.º, B, Santa Maria
dos Olivais, Lisboa; Margarida Cristina Malveiro Segurado Santos
Mendes Marques, casada com Luís Alberto Monteiro Marques, na
comunhão de adquiridos, residente na Rua do Tenente Coronel João
Augusto Vieira Lopes, 35, Loures; Maria da Graça da Silveira Pinto
Gonçalves, casada com João Paulo da Costa Gonçalves, na comunhão
de adquiridos, residente na Rua da Quinta do Conde, 27, 5.º, direito,
Seixal; Márcia Alexandra Alves Silva, solteira, maior, residente na

Rua do Infante Sagres, lote 21, 1.º, esquerdo, São João da Talha, Lou-
res; e Piedade Barata dos Santos, divorciada, residente na Avenida
dos Bombeiros Voluntários, 15, 6.º, esquerdo, Pontinha, 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 AIDLEARN — Consultoria em
Recursos Humanos, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua de André de Gouveia, lote C,
loja A, freguesia do Lumiar, concelho de Lisboa.

3 — Por simples deliberação gerência, podo 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 do representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no desenvolvimento de formação
e consultoria em recursos humanos. Desenvolvimento pessoal e or-
ganizacional. Actividade de apoio psicológico, aconselhamento vo-
cacional e recrutamento e selecção. Projectos no domínio de apren-
dizagem ao longo da vida.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social é de cinco mil euros, encontra-se integral-
mente realizado em dinheiro e corresponde à soma de cinco quotas:
duas quotas iguais do valor nominal de mil duzentos e vinte e cinco
euros cada uma e uma de cada sócia Maria Helena Robalo Marques
Antunes e Margarida Cristina Malveiro Segurado Santos Mendes
Marques; duas quotas iguais do valor nominal de mil e vinte e cinco
euros cada uma e uma de cada sócia Maria da Graça da Silveira Pinto
Gonçalves e Márcia Alexandra Alves Silva; e outra do valor nominal
de quinhentos euros titulada pela sócia Piedade Barata dos Santos.

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

ARTIGO 4.º

1 — Ficam desde já nomeadas gerentes as sócias Maria Helena Ro-
balo Marques Antunes e Margarida Cristina Malveiro Segurado Santos
Mendes Marques.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

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

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

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

balanço e que, posteriormente, sejam criadas urna 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 cm 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. 2010486919

BAR INCÓGNITO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 67 787; identificação de pessoa colectiva n.º 501940839; data
da inscrição: 05052003.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

27 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria João Ruano.
2001733119

ALMEIDA, MENDES & FERNANDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 12 731/040806; identificação de pessoa colectiva
n.º 506977978; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 12/
040806.

Certifico que foi registada a constituição da sociedade comercial
por quotas em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

Denominação

A sociedade adopta a firma Almeida, Mendes & Fernandes, L.da

ARTIGO 2.º

Sede

A sede é na Rua dos Remédios, 172 e 174, Lisboa, freguesia de
Santo Estêvão.

§ único. A gerência poderá mudar a sede social para qualquer outro
local, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, e bem
assim criar agências ou qualquer outra forma de representação no País
ou no estrangeiro.

ARTIGO 3.º

Objecto social

A sociedade tem por objecto o comércio, distribuição e represen-
tação de material eléctrico e de construção, mobiliário, bricolage e
afins.

ARTIGO 4.º

Capital

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de seis mil
euros e corresponde à soma de quatro quotas: três quotas iguais no
valor de mil e oitocentos euros cada uma, pertencentes aos sócios
José Manuel Caetano Mendes, Manuel Simões de Almeida e Valentim
Fernandes; e uma quota no valor de seiscentos euros, pertencente ao
sócio José Carlos Pesqueira de Almeida.

ARTIGO 5.º

Prestações suplementares e suprimentos

Poderão ser exigidas prestações suplementares de capital, até ao
limite de € 200 000, e os sócios poderão fazer suprimentos à socie-
dade nas condições de juro e amortização que forem decididas em
assembleia geral.

ARTIGO 6.º

Cessão de quotas

É livre a cessão total ou parcial entre sócios, mas carece do con-
sentimento da sociedade a cedência a estranhos.

§ 1.º A autorização para a cessão deve ser pedida por carta dirigida
à sociedade, na qual se indique o nome e morada do comprador, o
preço e demais condições de venda.

§ 2.º Autorizada a cessão, cabe em primeiro lugar à sociedade e
depois aos sócios individualmente, o direito de preferência na cessão,
e se mais de um dos sócios desejar exercer esse direito, será a quota
rateada em função da respectiva posição no capital social.

ARTIGO 7.º

Amortização

A sociedade poderá amortizar a quota quando cedida a estranhos
sem prévia autorização e bem quando arrestada ou penhorada.

§ único. A amortização será feita pelo valor que lhe seja atribuído
em balanço especial feito para esse fim.

ARTIGO 8.º

Transmissão

Em caso de morte de qualquer dos sócios, os herdeiros do falecido
devem designar um entre eles que os represente na sociedade enquan-
to a quota herdada se mantiver indivisa.

ARTIGO 9.º

Gerência

1 — A gerência da sociedade podendo não ser renumerada, se tal
vier a ser deliberado em assembleia geral, fica a cargo de dois ou mais
gerentes também nomeados em assembleia geral.

2 — A sociedade fica validamente vinculada com a assinatura de
dois gerentes.

3 — É expressamente vedado aos gerentes assinar, em nome da
sociedade, quaisquer actos ou contratos que respeitem a negócios a
ela estranhos e bem assim fianças, avales ou letras de favor.

4 — Ficam desde já nomeados gerentes os sócios, Valentim Fer-
nandes e José Carlos Pesqueira de Almeida.

ARTIGO 10.º

Assembleia geral

Salvo nos casos em que a lei exija outras formalidades, as assem-
bleias gerais serão convocadas pela gerência, por sua iniciativa ou a
pedido de sócios que representem pelo menos 25 % do capital social,
por carta registada expedida com pelo menos 15 dias de antecedência
para a morada dos sócios, indicando a ordem de trabalhos.

ARTIGO 11.º

Deliberações

Além das exigidas pela lei, é indispensável a maioria de 75 % dos
votos do capital social pare deliberar sobre os seguintes pontos:

a) Autorização de cedência de quotas a estranhos;
b) Destituição de gerentes;
c) Alienação ou oneração de imóveis pertencentes à sociedade.

ARTIGO 12.º

Balanço social e lucros

No final de cada ano será feito um balanço em que se dê informa-
ção completa e elucidativa sobre a gestão da sociedade.

Poderá a assembleia deliberar a não distribuição em quantia infe-
rior a metade dos lucros apurados.

Está conforme o original.

4 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria João Ruano.
2008473708

AUTO-CAMPO DE SANTANA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 27 992; identificação de pessoa colectiva n.º 500034222; data
da inscrição: 270602.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

29 de Junho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Filomena Maria
Paulino Almeida Santos. 2010538269
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AUDITIV — AUDIOVISUAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 06605; identificação de pessoa colectiva n.º 503857785; data
da inscrição: 170702.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

27 de Setembro de 2004. — A Escriturária Superior, Angelina Maria
Bernardes da Luz Santos. 1000288731

D’ARTO — COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 12 319; identificação de pessoa colectiva n.º 504030426; data
da inscrição: 270605.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

28 de Junho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Filomena Maria
Paulino Almeida Santos. 2010524322

A. WINTER, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 42 051; identificação de pessoa colectiva n.º 500005966; data
da inscrição: 170602.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

29 de Junho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Filomena Maria
Paulino Almeida Santos. 2010538234

BENAGIL — REALIZAÇÕES TURÍSTICAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 42 732; identificação de pessoa colectiva n.º 500322945; data
da inscrição: 070605.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

28 de Junho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Filomena Maria
Paulino Almeida Santos. 2006643444

EDIOC EMPREENDIMENTOS E OBRAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 3297; identificação de pessoa colectiva n.º 502842172; data da
inscrição: 070605.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

28 de Junho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Filomena Maria
Paulino Almeida Santos. 2010516036

DIGIMATICA — TELECOMUNICAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 910; identificação de pessoa colectiva n.º 502630752; data da
inscrição: 070605.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

28 de Junho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Filomena Maria
Paulino Almeida Santos. 2010516028

ARTOP — AERO TOPOGRÁFICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 22 118; identificação de pessoa colectiva n.º 500316864; data
da inscrição: 070605.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

28 de Junho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Filomena Maria
Paulino Almeida Santos. 2010516010

AUTO CRÉDITO — COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 35 229; identificação de pessoa colectiva n.º 503754250; data
da inscrição: 210602.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

29 de Junho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Filomena Maria
Paulino Almeida Santos. 1000288737

EURO ALIANÇA — SERVIÇOS OPERACIONAIS
DE SEGURANÇA PRIVADA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9852; identificação de pessoa colectiva n.º 503257567; data da
inscrição: 300702.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

29 de Junho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Filomena Maria
Paulino Almeida Santos. 1000288736

DELFIM DOS SANTOS MAMEDE & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 1744; identificação de pessoa colectiva n.º 501865055; data da
inscrição: 270602.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

29 de Junho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Filomena Maria
Paulino Almeida Santos. 1000288735

BALAIA GEST — GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS
TURÍSTICOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 62 336; identificação de pessoa colectiva n.º 501615113; data
da inscrição: 270602.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

29 de Junho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Filomena Maria
Paulino Almeida Santos. 1000288734
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A. E. C. — ASSESSORES EUROPEUS
DE COMUNICAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 1689; identificação de pessoa colectiva n.º 502318864; data da
inscrição: 270602.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

29 de Junho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Filomena Maria
Paulino Almeida Santos. 1000288733

DULCE PONTES — MANAGEMENT PRODUÇÃO
DE ESPECTÁCULOS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 7699; identificação de pessoa colectiva n.º 504216171; data da
inscrição: 190602.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

28 de Junho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Filomena Maria
Paulino Almeida Santos. 1000288732

EDIÇÕES CULTURAIS DO SUBTERRÂNEO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 1289; identificação de pessoa colectiva n.º 502328606; data da
inscrição: 090605.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

28 de Junho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Filomena Maria
Paulino Almeida Santos. 2011199190

LISBOA — 2.A SECÇÃO

HABOLIVAIS, SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 9057/990316; identificação de pessoa colectiva n.º 504593099;
número e data da apresentação: 09/050608.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

1 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Anita Rute do
Nascimento Pires D’Aversa. 2011213916

FALCÃO, VIEIRA & CRUZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 55 182/800716; identificação de pessoa colectiva
n.º 500536015; número e data da apresentação: 21/050620.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

30 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Anita Rute do
Nascimento Pires D’Aversa. 2011200296

LOPES, SALGADO & FERRÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 57 452/821104; identificação de pessoa colectiva
n.º 500477388; número e data da apresentação: 16/050620.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

30 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Anita Rute do
Nascimento Pires D’Aversa. 2002101477

FARADEI — PROJECTOS E MONTAGENS
ELECTROTÉCNICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 58 305/830729; identificação de pessoa colectiva
n.º 501386491; data da inscrição: 18/050620.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

30 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Anita Rute do
Nascimento Pires D’Aversa. 2010557182

LEITARIA PÁTRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 31 047/610531; identificação de pessoa colectiva
n.º 500450420; número e data da apresentação: 13/20050617.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

29 de Junho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Maria
Figueiredo. 2009430697

FERREIRA, MARTINS & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 62 505/860306; identificação de pessoa colectiva
n.º 501624244; número e data da apresentação: 12/050620.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

30 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Anita Rute do
Nascimento Pires D’Aversa. 2009399935

NO EXIT — COMÉRCIO DE VESTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 8587/980901; identificação de pessoa colectiva n.º 504226258;
número e data da apresentação: 08/20050617.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

29 de Junho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Maria
Figueiredo. 2010574214

NAVONA — GALERIA DE ARTE, SOCIEDADE
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 9143/990419; identificação de pessoa colectiva n.º 504348744;
número e data da apresentação: 09/20050617.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

29 de Junho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Maria
Figueiredo. 2004871300
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JOÃO B. Q. B. LACERDA — CIRURGIA
ORTOPÉDICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 9812/20000114; identificação de pessoa colectiva
n.º 504796038; número e data da apresentação: 06/20050617.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

29 de Junho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Maria
Figueiredo. 2008423077

JUSSILMA — INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS
E TURÍSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 12 484/20020704; identificação de pessoa colectiva
n.º 506180425; número e data da apresentação: 05/20050617.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

29 de Junho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Maria
Figueiredo. 2008586901

HOMEM CARDOSO — CORRETORES DE SEGUROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 57 239/820818; identificação de pessoa colectiva
n.º 501323120; número e data da apresentação: 14/050617.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

30 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Anita Rute do
Nascimento Pires D’Aversa. 1000288740

GLASS HOUSE — INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 13 604/20030829; identificação de pessoa colectiva
n.º 506281566; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 22/
20030829.

Certifico que entre José Manuel Ferreira Rita e Nuno Pedro Tei-
xeira Matos foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege pelo
seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma de Glass House — Investimentos
Imobiliários, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua do Duque de Palmela, 30,
6.º, E, freguesia do Sagrado Coração de Jesus, concelho de Lisboa.

3 — Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser desloca-
da, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como,
abrir ou encerrar agências, filiais, delegações, sucursais ou outras for-
mas de representação em território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no exercício da indústria, comér-
cio, importação, exportação, representação, consignações de utilida-
des, decoração, vestuário, modas, máquinas, viaturas, equipamentos,
urbanizações, construção civil, empreitadas de obras públicas e priva-
das, concepção, edificação e exploração de empreendimentos turísti-
cos e imobiliários, compra e venda de prédios rústicos e urbanos e a
revenda dos adquiridos para esse fim e investimentos imobiliários.

ARTIGO 3.º

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

§ único. Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares
ao capital até ao montante global igual a cinquenta vezes o capital
social inicial.

ARTIGO 4.º

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

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

3 — Ficam desde já nomeados gerentes ambos os sócios.
4 — A gerência poderá constituir mandatários ou procuradores da

sociedade para a prática de determinados actos ou categorias de ac-
tos.

5 — Fica proibido aos gerentes e mandatários ou procuradores da
sociedade obrigarem a sociedade em fianças, letras de favor, avales,
abonações e outros actos, contratos ou documentos semelhantes, es-
tranhos aos negócios sociais.

ARTIGO 5.º

1 — A cessão de quotas é livre entre os sócios, mas a cessão a
estranhos fica dependente do consentimento da sociedade, tendo esta
em primeiro lugar e os sócios não cedentes, em segundo, o direito de
preferência.

2 — Consentida pela sociedade a cessão de quotas a não sócios, os
sócios não cedentes poderão exercer o seu direito de preferência no
prazo de 30 dias a contar da data em que a assembleia geral consentir
a referida cessão. No caso de mais de um sócio exercer aquele seu
direito de preferência, a quota cedenda será dividida pelos preferentes
na proporção das respectivas quotas.

ARTIGO 6.º

1 — As assembleias gerais, sempre que a lei não exija outras for-
malidades, serão convocadas por qualquer sócio ou gerente, por meio
de carta registada, com aviso de recepção, dirigidas aos sócios com,
pelo menos 15 dias de antecedência para os seus domicílios ou sedes,
que os mesmos deverão manter actualizados perante a sociedade por
avisos de forma e via usadas para as convocatórias.

2 — Os sócios poderão fazer-se representar nas assembleias gerais
por outro sócio ou advogado, mediante carta dirigida ao presidente da
assembleia geral.

3 — O mandato conferido nos termos do número anterior pode
ser concedido por tempo indeterminado.

ARTIGO 7.º

1 — Para além dos casos previstos na lei a sociedade poderá amor-
tizar qualquer quota nos seguintes casos:

a) Por falência do sócio titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou objecto de

qualquer outra apreensão judicial, a mesma deixe de estar na livre
disponibilidade do sócio, e este não obtenha o levantamento da pro-
vidência cautelar no prazo de três meses a contar do seu decretamen-
to, não se contando, neste período, as férias judiciais;

c) Morte e interdição e ainda a dissolução ou nomeação de admi-
nistrador judicial quando se trate de sociedade;

d) Divórcio ou separação judicial de pessoas e bens do sócio, não
lhe sendo adjudicada por inteiro a respectiva quota;

e) Desde que por qualquer forma, a quota deixe de estar na livre
disposição do seu titular.

ARTIGO 8.º

1 — A sociedade pode, em alternativa, adquiri-la ou fazê-la adqui-
rir, subscrever, deter e alienar acções próprias e alheias a realizar sobre
umas e outras, todas as operações que julgar convenientes, bem como,
adquirir, deter e ceder quotas noutras sociedades, ainda que o seu ob-
jecto social seja diferente do objecto social desta sociedade.

2 — A aquisição de quotas próprias ou acções ou quotas alheias,
depende deliberação da assembleia geral.

Está conforme o original.

29 de Novembro de 2003. — A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 2005969486

INVESTEC II, SGPS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 9572/991021; identificação de pessoa colectiva n.º 501902074;
inscrição n.º 23; número e data da apresentação: 03/20030731.
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Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço de capital e alteração do contrato quanto ao n.º 1 do ar-

tigo 3.º
Reforço: € 21 000 000 em espécie, subscrito pela única sócia.
Teor do artigo alterado:

3.º

1 — O capital social é de sessenta e dois milhões, quinhentos e
cinquenta mil euros, integralmente subscrito e realizado, dividido em
seis milhões duzentas e cinquenta e cinco mil acções, do valor nomi-
nal de dez euros, cada uma.

Relatório para verificação de entradas em espécie

Introdução.
1 — O presente relatório destina-se a dar cumprimento ao artigo

28.º do Código das Sociedades Comerciais relativamente às entradas
em espécie para a realização do aumento de capital da EDISPORT,
SGPS, S. A. (EDISPORT, SGPS, sociedade anónima com sede em Lis-
boa e número de identificação fiscal 504114565), de € 50 000 para
€ 62 550 000 através da emissão de 6 250 000 acções de valor no-
minal de € 10 e de prémios de emissão de acções de € 62 500 000.)

2 — O aumento de capital da EDISPORT, SGPS, no montante de
€ 62 500 000 e prémios de emissão de acções de € 62 500 000 vai
ser integralmente subscrito pela INVESTEC, SGPS, S. A. (sociedade
anónima com sede em Lisboa com o número de identificação fiscal
502801034 e com capital social de € 20 000 000), sendo na sua to-
talidade realizado através de partes sociais representativas de 100 %
da INVESTEC, II, SGPS, L.da (INVESTEC II).

3 — As partes sociais representativas da totalidade do capital so-
cial da INVESTEC II foram avaliadas por peritos independentes, e
para efeitos do aumento de capital proposto, em € 125 000 000 de
acordo com o método dos fluxos de caixa descontados.

Tendo em consideração que a INVESTEC II é uma sociedade ges-
tora de participações sociais, as suas partes sociais foram avaliadas de
acordo com o método patrimonial, tendo como ponto de partida o
balanço da empresa à data de 31 de Dezembro de 2002, eliminando o
valor contabilístico do imobilizado incorpóreo, e ajustando o valor
das suas participações financeiras em empresas participadas de acor-
do as avaliações efectuadas daquelas participações, as quais foram
efectuadas de acordo com o método dos fluxos de caixa descontados.
Adicionalmente, e tendo em consideração que a determinação do valor
das partes sociais da INVESTEC II se destina a servir de base para
efeitos de aumento de capital através de entradas em espécie da EDIS-
PORT, SGPS, S. A., não foi tomado em consideração o valor das par-
ticipações sociais da INVESTEC II detidas por via da detenção indi-
recta da totalidade do capital social da EDISPORT, SGPS, S. A.

O método dos fluxos de caixa descontados tem por base o princí-
pio que o valor de uma empresa é representado pelo seu potencial de
geração de liquidez no futuro, facto que em última análise representa-
rá a remuneração do investidor e uma das razões pelas quais decide
investir.

O cálculo do valor das participações financeiras da INVESTEC II,
SGPS, L.da, excluindo as participações detidas indirectamente através
da EDISPORT, SGPS, S. A., compreendeu (i) o valor actual dos flu-
xos de caixa gerados pelas operações durante o período previsional
definido, (ii) o valor das aplicações ou origens em acréscimos ou re-
duções dos fundos circulantes, (iii) as aplicações em investimentos de
substituição, (iv) a avaliação de activos e passivos não afectos à ac-
tividade operacional, e (v) o valor residual do negócio no final do
período de avaliação.

Para efeitos deste método entende-se como fluxos de caixa o va-
lor líquido resultante de pagamentos e recebimentos. efectuados num
determinado exercício, depois de considerar pagamentos por investi-
mentos, mas antes de considerar a função financeira. A definição do
período previsional teve em consideração a vida útil dos investimen-
tos efectuados e a incerteza associada a horizontes temporais muito
dilatados. Ao somatório dos fluxos de caixa do horizonte temporal
definido, foi acrescido o valor residual do negócio no final daquele
período.

Como hipótese base para a determinação do valor residual foi con-
siderado o valor actualizado de uma renda perpétua que traduz o valor
actual do negócio no fim do período previsional numa perspectiva de
continuidade das operações.

A taxa de actualização utilizada no processo de actualização dos
fluxos de caixa e da renda perpétua, corresponde a uma taxa de remu-
neração normal para os capitais próprios e para o tipo de actividade
em que as empresas avaliadas operam.

Deve salientar-se no entanto que, conceptualmente, qualquer ava-
liação tem por objectivo primário indicar um valor aproximado de
uma empresa. Contudo o eventual valor de transacção ou de mercado
é o resultante de um processo de negociações entre o vendedor e

comprador, os quais poderão estimar um valor aproximado para a
transacção, baseado na aplicação de métodos objectivos de avaliação
e também em variáveis de natureza subjectiva, que transcendem ne-
cessariamente qualquer cálculo numérico. Qualquer facto considerado
relevante que altere os pressupostos assumidos na elaboração das pro-
jecções financeiras das participadas da INVESTEC II, para o período
previsional, pode afectar significativamente os critérios, métodos e
os pressupostos utilizados e, consequentemente, o valor determinado
para a INVESTEC II.

Responsabilidades.
4 — A nossa responsabilidade consiste em apreciar de forma inde-

pendente a razoabilidade da avaliação dos bens e em declarar que o
valor encontrado é suficiente para a realização de capital pretendida.

Âmbito.
5 — O nosso trabalho foi efectuado de acordo com as Normas

Técnicas e Directrizes de Revisão/Auditoria da Ordem dos Revisores
Oficiais de Contas, as quais exigem que o mesmo seja planeado e
executado com o objectivo de obter um grau de segurança aceitável
sobre se os valores das entradas atingem ou não o valor nominal
acrescido dos respectivos prémios de emissão das acções atribuídas
aos accionistas que efectuaram tais entradas. De acordo com os prin-
cípios normalmente aceites de revisão de demonstrações financeiras
previsionais, revimos o relatório de avaliação elaborado por peritos
independentes tendo analisado as demonstrações financeiras da IN-
VESTEC II, em 31 de Dezembro de 2002 e tendo revisto as demons-
trações financeiras previsionais preparadas para as empresas partici-
padas da INVESTEC II, SGPS, L.da, para o período de 2003 a 2008
com o objectivo de: (i) analisar a razoabilidade dos pressupostos e.
previsões dos órgãos de gestão para o período provisional; (ii) rever
as demonstrações financeiras. previsionais para os períodos conside-
rados com base nos pressupostos definidos; (iii) identificar os facto-
res críticos com impacto significativo no resultado das operações
futuras. das participadas; (iv) verificar que as demonstrações financei-
ras previsionais reflectem os pressupostos base utilizados; e (v) veri-
ficar a existência de consistência entre os pressupostos utilizados.
Adicionalmente, o nosso trabalho incluiu ainda a verificação: (i) da
existência dos bens; (ii) da titularidade dos referidos bens; e (iii) exis-
tência de eventuais ónus ou encargos.

6 — Entendemos que o trabalho efectuado proporciona uma base
aceitável para a emissão da nossa declaração.

Declaração.
7 — Com base no trabalho efectuado, entendemos que o valor das

partes sociais representativas de 100 % do capital social da INVES-
TEC II, SGPS, L.da, é suficiente para a realização do aumento de ca-
pital social e prémios de emissão da EDISPORT, SGPS, S. A., no
montante de € 62 500 000 e € 62 500 000, respectivamente.

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

Está conforme o original.

12 de Novembro de 2003. — A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2005960136

NG — NEGÓCIOS E GESTÃO, SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 13 328/20030507; identificação de pessoa colectiva
n.º 506497976; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 20/
20040705.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço de capital e alteração do contrato quanto aos artigos 4.º

e 5.º
Reforço: 8 000 000 euros, realizado quanto a 2 056 360 euros em

dinheiro e quanto a 5 943 640 euros em espécie, subscrito por actuais
e novos accionistas.

Teor dos artigos alterados:

ARTIGO 5.º

1 — As acções são nominativas ou ao portador, reciprocamente
convertíveis nos termos da lei e a expensas do accionista interessado.

2 — As acções são representadas em títulos de 1, 5, 10 e múltiplos
de 10 acções, podendo ainda assumir forma meramente escritural.

3 — A sociedade poderá emitir acções preferenciais, com voto ou
sem voto, remíveis ou não.

4 — A sociedade poderá emitir qualquer tipo de obrigações, nomi-
nativas ou ao portador, nos termos da lei.
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ARTIGO 4.º

1 — O capital social é de oito milhões e quinhentos mil euros, está
integralmente subscrito e realizado em dinheiro quanto a dois milhões
quinhentos e cinquenta e seis mil trezentos e sessenta euros e em
espécie quanto a cinco milhões novecentos e quarenta e três mil seis-
centos e quarenta euros, e é representado por oito milhões e quinhentas
mil acções, com o valor nominal de um euro cada uma.

2 — Das referidas acções seis milhões cento e noventa e três mil
seiscentas e quarenta correspondem a acções ordinárias, que integram
a categoria A, e dois milhões trezentas e seis mil trezentas e sessenta
acções correspondem a acções preferenciais remíveis com direito de
voto, que integram a categoria B.

3 — As acções preferenciais remíveis terão direito a um dividendo
preferencial de cinco por cento do seu valor nominal retirado dos
lucros distribuídos aos accionistas, ou, quando superior ao que resulta
da aplicação desta percentagem, ao mesmo dividendo que for fixado
para as acções ordinárias.

4 — As acções serão remidas por deliberação da assembleia geral e
nas condições fixadas na respectiva deliberação de emissão das acções
preferenciais remíveis com direito a voto.

Relatório

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

go 28.º do Código das Sociedades Comerciais relativamente à entrega
pelos Srs. Joaquim Coimbra, Jorge Pires e pela sociedade IBER-
SUR, S. A., de bens no valor de 5 943 640 euros para realização de
5 943 640 acções por si subscritas no capital da sociedade NG — Ne-
gócios e Gestão, SGPS, S. A., com o valor nominal de 1 euro.

2 — A entrada em espécie consiste na entrega de 543 429 acções
da Sociedade Purever Industries, S. L., com sede em Madrid, na Calle
Arrastaria Nave 12, Polígno Industrial de Las Mercedes, 28022 Ma-
drid, matriculada na conservatória do Registo Comercial de Madrid
sob o tomo 16 473, folio 161, secção 8.ª, folha n.º M-280345, ins-
crição 1.ª e com CIF n.º B/82936162, com o capital social de cinco
milhões, quatrocentos e trinta e quatro mil, duzentos e noventa euros.

3 — Os bens foram por nós avaliados em 5 943 640 euros, de acordo
com o método de avaliação patrimonial.

De acordo com a abordagem do Método Patrimonial, o valor da
empresa corresponde ao valor do seu património líquido, ou seja ao
valor líquido dos activos e passivos reavaliados.

Desta forma, procedemos à correcção do capital próprio da em-
presa (Purever Industries, S. L.) pela reavaliação dos activos conside-
rados mais relevantes, nomeadamente os de natureza imobiliária.

Responsabilidades.
4 — É de nossa 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 nosso trabalho foi efectuado de acordo com as Normas

Técnicas e Directrizes e Revisão/Auditoria da Ordem dos Revisores
Oficiais de Contas, designadamente a Directriz de Revisão/Auditoria
(DRA) 841 — Verificação das Entradas em Espécie para Realização
de Capital das Sociedades, as quais exigem que o mesmo seja planeado
e executado com o objectivo de obter um grau de segurança aceitável
sobre se os valores das entradas atingem ou não o valor nominal das
acções (ou quota) atribuídas aos sócios que efectuaram tais entradas,
acrescido dos prémios de emissão (se aplicável) e da contrapartida a
pagar pela sociedade (se aplicável). Para tanto, o referido trabalho
incluiu:

a) A verificação da existência dos bens;
b) A verificação da titularidade dos referidos bens e da existência

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

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

encontrados atingem o valor nominal das acções atribuídas aos acci-
onistas que efectuam tais entradas.

21 de Maio de 2004. — Mendes, Ferreira, Soutinho & Faria, L.da,
representada por José Carlos Nogueira Faria e Matos, ROC n.º 1034.

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

Está conforme o original.

29 de Julho de 2004. — A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2008430561

JOJOMETAL — RECICLAGENS AMBIENTAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 14 431/20040716; identificação de pessoa colectiva
n.º 506943941; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 22/
20040716.

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

1.º

1 — A sociedade adopta a firma JOJOMETAL — Reciclagens
Ambientais, L.da, e tem a sua sede na Avenida de João XXI, 49, 6.º,
direito, em Lisboa, freguesia de São João de Deus, concelho de Lis-
boa.

2 — Por simples deliberação da sociedade pode a sede social ser
transferida para outro local do concelho ou concelho limítrofe, bem
como criar ou extinguir sucursais ou outras formas de representação
no pais e no estrangeiro.

2.º

O objecto da sociedade é compra e venda de propriedades, opera-
ções de limpeza para protecção ambiental, reciclagens ambientais,
ferro, sólidos e líquidos.

3.º

O capital social integralmente realizado em espécie, é de vinte mil
euros, dividido nas seguintes quotas:

Uma quota de dois mil euros pertencente à sociedade NUNOME-
NA — Sociedade de Reciclagens de Sucatas, L.da, uma quota de nove
mil euros pertencente à sócia Maria José Gentil Pinho Vigário San-
tos, uma quota de nove mil euros, pertencente à sócia Maria João
Gentil Pinho Vigário Santos.

§ único. Que a quota da sócia Maria José Gentil Pinho Vigário
Santos no valor nominal de nove mil euros, foi realizada pela entrada
em espécie dos bens abaixo relacionados nas verbas um a quarenta e
cinco, a quota da sócia Maria João Gentil Pinho Vigário Santos, no
valor nominal de nove mil euros, foi realizada pela entrada em espé-
cie dos bens abaixo relacionados nas verbas quarenta e seis a setenta
e nove e a quota da sócia NUNOMENA — Sociedade Reciclagens de
Sucatas, L.da, no valor nominal de dois mil euros, foi realizada pela
entrada em espécie do bem abaixo relacionado na verba n.º 80, e
constantes no relatório do revisor oficial de contas, Joaquim de Oli-
veira Brandão, com o n.º 439, e que são os seguintes:

1 — Um fogão no valor de quinhentos euros;
2 — Uma arca frigorífica no valor de seiscentos euros;
3 — Uma mesa e duas cadeiras no valor de cem euros;
4 — Um esquentador no valor de quinhentos euros;
5 — Um armário de louceiro no valor de quatrocentos euros;
6 — Um armário de parede no valor de trezentos e cinquenta eu-

ros;
7 — Um armário com lava-loiça no valor de trezentos euros;
8 — Duas mesas de cabeceira no valor global de cento e vinte e

cinco euros;
9 — Um sofá no valor de cento e cinquenta euros;
10 — Um aquecedor no valor de cinquenta e cinco euros;
11 — Dois candeeiros no valor global de oitenta euros;
12 — Um candeeiro de tecto no valor de setenta e cinco euros;
13 — Uma cama no valor de quinhentos euros;
14 — Uma cama no valor de quatrocentos euros;
15 — Um guarda-fatos no valor de trezentos e cinquenta euros;
16 — Uma mesa de cabeceira no valor de trinta euros;
17 — Uma escrivaninha no valor de noventa euros;
18 — Um candeeiro no valor de setenta e cinco euros;
19 — Um lavatório de ferro no valor de trinta euros;
20 — Um banco de ferro no valor de sessenta euros;
21 — Dois baús de ferro no valor global de trinta euros;
22 — Uma camilha no valor de quinze euros;
23 — Um baú no valor de dez euros;
24 — Um conjunto de sofás no valor de quinhentos euros;
25 — Uma mesa e quatro cadeiras no valor global de duzentos e

cinquenta euros;
26 — Um escaparate no valor de cento e cinquenta euros;
27 — Um móvel de TV no valor de cem euros;
28 — Metade de um serviço de chá no valor de 50 euros;
29 — Um armário com bancada de centro no valor de duzentos e

cinquenta euros;
30 — Uma máquina de lavar no valor de seiscentos euros;
31 — Um microondas no valor de duzentos euros;
32 — Loiça diversa no valor global de duzentos e vinte e cinco

euros;
33 — Um móvel com corpo no valor de cento e cinquenta euros;
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34 — Uma estante handy no valor de trinta euros;
35 — Ferramenta diversa no valor global de cento e setenta e cin-

co euros;
36 — Um cofre antigo no valor de cinquenta euros;
37 — Uma cama de ferro no valor de quinze euros;
38 — Bancada mecânica no valor de três euros;
39 — Ferramenta diversa no valor global de cinquenta e oito eu-

ros;
40 — Uma máquina corta-relva no valor de oitenta euros;
41 — Um gerador no valor de trezentos e cinquenta euros;
42 — Um compressor no valor de dezasseis euros;
43 — Dez rodas de carroça no valor global de setenta e cinco eu-

ros;
44 — Três carroças no valor global de trezentos euros;
45 — Uma cama de casal no valor de seiscentos euros;
46 — Um guarda-vestidos no valor de mil euros;
47 — Uma cómoda no valor de duzentos e cinquenta euros;
48 — Metade um serviço de café no valor de setenta e cinco eu-

ros;
49 — Bilhas diversas no valor global de duzentos e cinquenta eu-

ros;
50 — Um móvel de centro em mogno no valor de cem euros;
51 — Três quadros grandes no valor global de trezentos euros;
52 — Três quadros pequenos no valor global de cinquenta euros;
53 — Um aquecedor no valor de sessenta euros;
54 — Dois candeeiros no valor global de cento e vinte e cinco

euros;
55 — Uma cama de pinho mel no valor de quinhentos euros;
56 — Um vestiário no valor de quinhentos euros;
57 — Uma cómoda no valor de quatrocentos euros;
58 — Uma secretária no valor de duzentos euros;
59 — Uma estante no valor de cinquenta euros;
60 — Uma TV no valor de quatrocentos euros;
61 — Um computador no valor de mil e quinhentos euros;
62 — Uma impressora no valor de quatrocentos e cinquenta euros;
63 — Um vídeo no valor de quinhentos e cinquenta euros;
64 — Um candeeiro no valor de duzentos e cinquenta euros;
65 — Um candeeiro de tecto no valor de cento e cinquenta euros;
66 — Um banco azul no valor de duzentos euros;
67 — Um puff azul no valor de quarenta euros;
68 — Uma cadeira de pinho no valor de vinte e cinco euros;
69 — Um móvel com pedra mármore no valor de cento e cin-

quenta euros;
70 — Dois quadros no valor global de setenta e cinco euros;
71 — Um candeeiro no valor de duzentos e cinquenta euros;
72 — Duas plantas no valor global de cinquenta euros;
73 — Um telefax no valor de cem euros;
74 — Uma cadeira de madeira no valor de trinta e cinco
75 — Uma farmácia no valor de cinquenta euros;
76 — Um armário com folha no valor de setenta e cinco euros;
77 — Uma balança no valor de cinquenta euros;
78 — Um cabide no valor de trinta e cinco euros;
79 — Uma máquina de secar no valor de cento e dezasseis euros;
80 — Um semi-reboque marca DAF, com a matrícula 79-13-KD,

no valor de dois mil euros.
4.º

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

5.º

1 — A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
foi deliberado em assembleia geral, fica afecta a sócios ou não sócios,
a eleger em assembleia geral, içando desde já nomeado gerente, até à
próxima assembleia geral a realizar expressamente para o efeito, o
não sócio Nuno Maria Vigário Lopes dos Santos casado, natural da
freguesia de São Pedro, concelho de Torres Novas, residente na Rua
do Padre Cruz, 24, Botequim, Riachos, Torres Novas.

2 — Forma de obrigar — para obrigar a sociedade em todos os actos
e contratos, basta a assinatura de um gerente ou de um procurador da
sociedade, sócio ou não da mesma, com poderes especiais para o efei-
to, consignados em procuração.

6.º

Fica proibido aos gerentes obrigar a sociedade em actos e contra-
tos, estranhos aos negócios sociais, nomeadamente letras de favor,
fianças avales ou outros semelhantes.

7.º

A sociedade poderá participar noutras sociedades ou em agrupa-
mentos complementares de empresas, mesmo que o objecto social
seja diferente.

8.º

A sociedade não se dissolve por morte ou interdição de qualquer
dos sócios, continuando com os representantes do falecido ou inter-
dito.

9.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio nos seguin-
tes casos:

1 — Em caso de falecimento, interdição, inabilitação, ou incapaci-
dade do titular da quota;

2 — Quando haja penhora ou arresto sobre a quota, ou quando por
qualquer forma deva proceder-se à sua arrematação ou adjudicação,
tendo sempre a sociedade direito de preferência nos termos da lei, ou
em qualquer dos casos anteriormente previstos;

3 — Quando o titular da quota em questão não tenha cumprido
pontual e imediatamente as obrigações impostas pelo pacto social e
pela lei.

10.º

A gerência da sociedade fica desde já autorizada, mesmo antes do
registo, a praticar quaisquer contratos contidos no objecto social.

11.º

A gerência, desde que seja mandatada pela assembleia geral, poderá
ainda antes do registo, praticar de todos os actos e tratar de todas as
documentações, junto de todas as entidades públicas ou privadas, que
visem a prossecução imediata ao objecto social.

Gerente designado: Nuno Maria Vigário Lopes dos Santos, Rua do
Padre Cruz, 24, Botequim, Riachos, Torres Novas.

Relatório

1 — Introdução.
Nos termos e para os efeitos do artigo 28.º do Código das Socieda-

des Comercias Joaquim Oliveira Brandão, Revisor Oficial de Contas
n.º 439, da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, vem apresentar
o seu relatório respeitante à avaliação dos bens representativos das
entradas em espécie a fazer pelas entidades seguintes:

1.º Maria José Gentil Pinho Vigário Santos, bilhete de identidade
n.º 13546277 do arquivo de identificação de Santarém, com residên-
cia em Riachos, Torres Novas;

2.º Maria João Gentil Pinho Vigário Santos, bilhete de identidade
n.º 14556630 de Santarém, com residência em Riachos, Torres No-
vas;

3.º NUNOMENA — Sociedade Reciclagens de Sucatas L.da, contri-
buinte fiscal n.º 503879843, com sede na Avenida de João XXI, 49,
6.º, direito, 1900 Lisboa;

2 — Descrição dos bens a entregar (artigo 28, n.º 3, a), do C.S.C.)
Para verificação das entradas em espécie, foram-me facultados os

elementos que passo a descrever:
1 — Um fogão no valor global de quinhentos euros;
2 — Uma arca frigorífica no valor global de seiscentos euros;
3 — Uma mesa e duas cadeiras no valor global de cem euros;
4 — Um esquentador no valor global de quinhentos euros;
5 — Um armário de louçeiro no valor global de quatrocentos eu-

ros;
6 — Um armário de parede no valor global de trezentos e cinquen-

ta euros;
7 — Um armário com lava-loiça no valor global de trezentos eu-

ros;
8 — Duas mesas de cabeceira no valor global de cento e vinte e

cinco euros;
9 — Um sofá no valor global de cento e cinquenta euros;
10 — Um aquecedor no valor global de cinquenta e cinco euros;
11 — Dois candeeiros no valor global de oitenta euros;
12 — Um candeeiro de tecto no valor global de setenta e cinco

euros;
13 — Uma cama no valor global de quinhentos euros;
14 — Uma cama no valor global de quatrocentos euros;
15 — Um guarda-fatos no valor global de trezentos e cinquenta

euro;
16 — Uma mesa de cabeceira no valor global de trinta euros;
17 — Uma escrivaninha no valor global de noventa euros;
18 — Um candeeiro no valor global de setenta e cinco euros;
19 — Um lavatório de ferro no valor global de trinta euros;
20 — Um banco de ferro no valor global de sessenta euros;
21 — Dois baús de ferro no valor global de trinta euros;
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22 — Uma camilha no valor global de quinze euros;
23 — Um baú no valor global de cinquenta e oito euros;
24 — Um conjunto de sofás no valor global de quinhentos euros;
25 — Uma mesa e quatro cadeiras no valor global de duzentos e

cinquenta euros;
26 — Um escaparate no valor global de cento e cinquenta euros;
27 — Um móvel de TV no valor global de cem euros;
28 — 1/2 serviço de chá no valor global de 50 euros;
29 — Um armário com bancada de centro no valor global de du-

zentos e cinquenta euros;
30 — Uma máquina de lavar no valor global de seiscentos euros;
31 — Um microondas no valor global de duzentos euros;
32 — Loiça diversa no valor global de duzentos e vinte e cinco

euros;
33 — Um móvel com corpo no valor global de cento e cinquenta

euros;
34 — Uma estante handy no valor global de trinta euros;
35 — Ferramenta diversa no valor global de cento e setenta e cin-

co euros;
36 — Um cofre antigo no valor global de cinquenta euros;
37 — Uma cama de ferro no valor global de quinze euros;
38 — Bancada mecânica no valor global de três euros;
39 — Ferramenta diversa no valor global de cinquenta oito euros;
40 — Uma máquina corta-relva no valor global de oitenta euros;
41 — Um gerador no valor global de trezentos e cinquenta euros;
42 — Um compressor no valor global de dezasseis euros:
43 — Dez rodas de carroça no valor global de setenta e cinco eu-

ros;
44 — Três carroças no valor global de trezentos euros;
45 — Uma cama de casal no valor global de seiscentos euros;
46 — Um guarda-vestidos no valor global de mil euros;
47 — Uma cómoda no valor global de duzentos e cinquenta euros;
48 — 1/2 serviço de café no valor global de setenta e cinco euros;
49 — Bilhas diversas no valor global de duzentos e cinquenta eu-

ros;
50 — Um móvel de centro em mogno no valor global de cem euros;
51 — Três quadros grandes no valor global de trezentos euros;
52 — Três quadros pequenos no valor global de cinquenta euros;
53 — Um aquecedor no valor global de sessenta euros;
54 — Dois candeeiros no valor global de cento e vinte e cinco

euros;
55 — Uma cama de pinho mel no valor global de quinhentos eu-

ros;
56 — Um vestiário no valor global de quinhentos euros;
57 — Uma cómoda no valor global de quatrocentos euros;
58 — Uma secretária no valor global de duzentos euros;
59 — Uma estante no valor global de cinquenta euros;
60 — Uma TV no valor global de quatrocentos euros;
61 — Um computador no valor global de mil e quinhentos euros;
62 — Uma impressora no valor global de quatrocentos e cinquenta

euros;
63 — Um vídeo no valor global de quinhentos e cinquenta euros;
64 — Um candeeiro no valor global de duzentos e cinquenta euros;
65 — Um candeeiro de tecto no valor global de duzentos e trinta

e nove euros;
66 — Um banco azul no valor global de trezentos euros;
67 — Um puff azul no valor global de quarenta euros;
68 — Uma cadeira de pinho no valor global de vinte e cinco eu-

ros;
69 — Um móvel com pedra mármore no valor global de trezentos

e cinquenta euros;
70 — Dois quadros no valor global de setenta e cinco euros;
71 — Um candeeiro no valor global de duzentos e cinquenta euros;
72 — Duas plantas no valor global de cinquenta euros;
73 — Um telefax no valor global de cem euros;
74 — Uma cadeira de madeira no valor global de trinta e cinco

euros;
75 — Uma farmácia no valor global de cinquenta euros;
76 — Um armário com folha no valor global de setenta e cinco

euros;
77 — Uma balança no valor global de cinquenta euros;
78 — Um cabide no valor global de trinta e cinco euros;
79 — Uma máquina de secar no valor global de cento e dezasseis

euros;
80 — Um semi-reboque no valor global de dois mil euros marca

DAF com a matricula 79-13-KD no valor global de dois mil euros;
3 — Identificação dos titulares dos bens [artigo 28.º, n.º 3, b), do

C.S.C.].
Os bens atrás mencionados na segunda alínea do presente relató-

rio, descriminados pelas verbas de 1 a 45 são propriedade de Maria
José Gentil Pinho Vigário Santos, bilhete de identidade n.º 13546277

do arquivo de identificação de Santarém, com residência em Riachos,
Torres Novas; na proporção de nove mil euros.

Os bens atrás mencionados na segunda alínea do presente relató-
rio, descriminados pelas verbas de 46 a 79 são propriedade Maria João
Gentil Pinho Vigário Santos, bilhete de identidade n.º 14556630 de
Santarém, com residência em Riachos, Torres Novas, na proporção
de nove mil euros.

O bem atrás mencionado na segunda alínea do presente relatório,
descriminado pela verba 80 são propriedade de NUNOMENA — So-
ciedade de Reciclagens de Sucatas, L.da, contribuinte fiscal
n.º 503879843, com a sede na Avenida de João XXI, 49, 6.º, direito,
1900 Lisboa.

4 — Avaliação dos bens [artigo 28.º, n.º 3, c), do C.S.C.]
O valor dos bens a transferir para a sociedade é de vinte mil euros,

conforme documentos anexos, o critério de avaliação foi o do recur-
so a uma entidade especializada, neste caso, a Sociedade Transportes
Auto-Anda, L.da, contribuinte fiscal n.º 501361030, com sede na Rua
de José Relvas, 277, 2090 Alpiarça.

5 — Conclusão [artigo 28.º, n.º 3, d), do C.S.C.]
Considerando a avaliação efectuada, declara-se que os valores en-

contrados para os bens atrás relacionados que constituem as entradas
em espécie da sociedade atingem o valor nominal das quotas atribuí-
das aos sócios:

Maria José Gentil Pinho Vigário Santos, bilhete de identidade
n.º 13546277 do arquivo de identificação de Santarém, com residên-
cia em Riachos, Torres Novas;

Maria João Gentil Pinho Vigário Santos, bilhete de identidade
n.º 14556630 de Santarém, com residência em Riachos, Torres No-
vas, NUNOMENA — Sociedade Reciclagens de Sucatas, L.da, contri-
buinte fiscal n.º 503879843, com sede na Avenida de João XXI, 49,
6.º, direito, 1900 Lisboa.

6 de Abril de 2004. — Joaquim de Oliveira Brandão, revisor oficial
de contas n.º 439.

Está conforme o original.

20 de Agosto de 2004. — A Segunda-Ajudante, Maria Amélia
Bandarra. 2008431770

IMOSEAGLE QUATRO — GESTÃO MOBILIÁRIA
E IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 13 972/20040203; identificação de pessoa colectiva
n.º 506826317; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 10/
20040203.

Certifico que entre Francisco José Lourenço Duarte e IMOSEA-
GLE — Gestão Mobiliária e Imobiliária, L.da, foi constituída a socie-
dade em epígrafe, que se rege pelos seguintes estatutos:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma IMOSEAGLE QUATRO — Mo-
biliária e Imobiliária, L.da, e tem a sua sede em Lisboa, na Rua de
Rodrigo da Fonseca, 62, rés-do-chão, esquerdo, freguesia de São Ma-
mede.

2 — Por deliberação da gerência, a sociedade poderá deslocar, a sua
sede dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes.

ARTIGO 2.º

O objecto social da sociedade consiste na participação e gestão de
toda a espécie de investimentos imobiliários, nomeadamente de con-
sultoria imobiliária, participação e gestão de empreendimentos turís-
ticos e imobiliários, a compra e venda de imóveis e revenda dos ad-
quiridos para esse fim, podendo, ainda, arrendar e administrar.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros e correspondente à soma de duas quotas iguais de dois mil e
quinhentos euros, uma de cada sócio

ARTIGO 4.º

1 — A gerência e administração da sociedade, bem como a sua
representação em juízo, será exercida por um conselho de gerência
constituído de um a três gerentes, sem remuneração.

2 — A assembleia geral poderá nomear não sócios para gerentes
da sociedade.
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ARTIGO 5.º

Para obrigar validamente a sociedade, em todos os seus actos e
contratos, é necessário:

a) Ou a assinatura do gerente executivo;
b) Ou a assinatura conjunta de dois gerentes;
c) Ou a assinatura de um procurador, mas limitado aos poderes que

lhe forem conferidos expressamente na procuração

ARTIGO 6.º

Fica vedado aos gerentes obrigar a sociedade em fianças, abona-
ções, letras de favor ou quaisquer outros actos ou contratos estranhos
aos negócios sociais, que serão nulos e de nenhum valor relativamen-
te à sociedade.

ARTIGO 7.º

A cessão de quotas entre os sócios é livre, mas a favor de estra-
nhos depende do consentimento da sociedade e os sócios não ceden-
tes têm preferência.

ARTIGO 8.º

O sócio que queira transmitir a sua quota, no todo ou em parte,
deve comunicar à sociedade as condições de transmissão em carta
registada enviada com a antecedência não inferior a 30 dias

ARTIGO 9.º

A sociedade poderá adquirir, livremente, participações como sócia
em sociedades comerciais, cujo objecto seja diferente do seu e, bem
assim, em sociedades reguladas por leis especiais e em agrupamentos
complementares de empresas

ARTIGO 10.º

Qualquer sócio pode fazer-se representar nas assembleias gerais pelo
cônjuge, advogado ou solicitador, bastando para prova dessa repre-
sentação, uma simples carta por ele dirigida à sociedade, indicando os
poderes.

Gerente designado: Fernando Manuel dos Reis Salgado.

Está conforme o original.

A Segunda-Ajudante, Maria Filomena da Costa Silva Loureiro.
2005463990

KELLAWAY — COMPRA DE IMÓVEIS
PARA REVENDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 11 144/20010327; identificação de pessoa colectiva
n.º 505268965; inscrição n.º 07; número e data da apresentação:
43/20030410.

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

Reforço de capital e transformação em sociedade anónima.
Reforço: 373 100 euros, realizado quanto a 100 euros em dinheiro

da entrada de um novo sócio Vítor Miguel Capaz Coelho da Silva; e
quanto a 373 000 euros em espécie, subscrito pelos sócios Rui Paulo
das Neves Santana Ferreira de Sousa e David Alexandre Neves de
Oliveira Amaro e pela entrada de duas novas sócias Ana Isabel Fer-
nandes Querido de Sousa e Elsa Cristina Fernandes Querido Amaro,
em partes iguais.

Firma: D. E. R. A. — SGPS, S. A.

Documento complementar elaborado nos termos do n.º 2 do artigo
64.º do Código do Notariado, a instruir a escritura lavrada no 13.º
Cartório Notarial de Lisboa, em 27 de Janeiro de 2003, a fl. C-1
do livro n.º 496-H.

CAPÍTULO I

Tipo, denominação, duração, sede e objecto

ARTIGO 1.º

Tipo, denominação, duração e sede

1 — A sociedade adopta a firma D. E. R. A., SGPS, S. A., e tem a
sua sede na Avenida da Liberdade, 180-A, 9.º, em Lisboa, freguesia de
São José.

2 — Por deliberação do conselho de administração poderá a so-
ciedade transferir a sua sede para qualquer outro local, dentro do mes-

mo concelho ou para concelho limítrofe, podendo ainda, nos mes-
mos termos, criar ou extinguir filiais, sucursais, delegações, agências
ou quaisquer outras formas locais de representação, no território na-
cional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

Objecto social

O objecto da sociedade é a gestão de participações sociais como
forma indirecta do exercício de actividades económicas.

ARTIGO 3.º

Participações

Por mera deliberação do conselho de administração a sociedade
pode, livremente, adquirir, onerar e alienar participações de toda a
espécie, incluindo participações em sociedades com o objecto diverso
do referido no artigo anterior, em sociedades reguladas por leis espe-
ciais e em sociedades de responsabilidade ilimitada, bem como asso-
ciar-se, por qualquer forma, com quaisquer outras pessoas jurídicas,
nomeadamente para formar agrupamentos complementares de em-
presas, agrupamentos europeus de interesse económico, novas socie-
dades, consórcios e associações em participação.

CAPÍTULO II

Capital social, acções e prestações acessórias
e obrigações

ARTIGO 4.º

Capital social e representação do mesmo

1 — O capital social é de trezentos e setenta e oito mil e cem
euros, encontrando-se totalmente subscrito e realizado, e é dividido e
representado por trezentas e setenta e oito mil e cem acções ordiná-
rias, no valor nominal de um euro cada uma.

2 — As acções são nominativas ou ao portador.
3 — Poderão existir títulos de 1, 5, 10, 100, 500, 1000, 5000,

10 000, e 25 000 acções.
4 — Poderão ser emitidas acções preferenciais.
5 — Os títulos são assinados por um administrador, podendo a as-

sinatura ser de chancela por ele autorizada, ou por um mandatário
designado para o efeito.

ARTIGO 5.º

Prestações acessórias

1 — Em assembleia geral poderão os sócios deliberar que lhes se-
jam exigidas prestações acessórias até ao montante global de mil vezes
o capital social, a efectuar onerosa ou gratuitamente, conforme deli-
beração da assembleia geral, na proporção da participação detida por
cada um.

2 — O prazo para efectuar a prestação é de 30 dias a contar da
comunicação aos sócios.

3 — As prestações acessórias só podem ser restituídas aos sócios
desde que a situação líquida não fique inferior à soma do capital e da
reserva legal.

4 — A restituição das prestações acessórias deve respeitar a igual-
dade entre os sócios que as efectuaram.

ARTIGO 6.º

Obrigações

Mediante deliberação da assembleia geral ou do conselho de admi-
nistração, que igualmente fica autorizado para o efeito, a sociedade
poderá emitir quaisquer modalidades ou tipo de obrigações, nos ter-
mos que lhe sejam permitidos pela lei, e nas condições que forem
afixadas pelo órgão que deliberar a emissão.

CAPÍTULO III

Assembleia geral

ARTIGO 7.º

Constituição

1 — Têm direito de estar presentes na assembleia geral e aí discu-
tir e votar todos os accionistas que até à data marcada para a reunião
provem ser titulares de acções.
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2 — A prova da titularidade das acções será feita por documento
emitido por instituições financeiras, a apresentar na sede social, ates-
tando que estão depositadas em nome do accionista, ou pelo depósito
das acções na sede social, ou ainda por qualquer outro meio idóneo
pontualmente considerado pelo presidente da mesa.

3 — A prova de qualidade de accionista, referida no número ante-
rior deverá ser efectuada na sede social.

ARTIGO 8.º

Mesa

A mesa da assembleia geral será composta por um presidente e um
secretário, eleitos de entre os accionistas ou outras pessoas, por um
período de quatro anos, podendo ser reeleitos.

ARTIGO 9.º

Derrogação

As deliberações dos accionistas poderão derrogar as normas dispo-
sitivas da lei.

CAPÍTULO IV

Conselho de administração

ARTIGO 10.º

Composição

1 — A gestão da sociedade é exercida por um conselho de adminis-
tração, composto por três, cinco ou sete membros, eleitos pela as-
sembleia geral, por um período de quatro anos, reconduzíveis por uma
ou mais vezes.

2 — A assembleia geral que eleger o conselho de administração
designará igualmente o respectivo presidente.

3 — Ao presidente do conselho de administração cabe dirigir os
trabalhos das reuniões deste órgão e orientar as actividades da socie-
dade em conformidade com a lei, os presentes estatutos e as delibera-
ções da assembleia geral e do próprio conselho.

ARTIGO 11.º

Reuniões

1 — O conselho de administração reunirá sempre que for convo-
cado pelo seu presidente ou por outros dois administradores, devendo
reunir, pelo menos, uma vez por ano.

2 — Os administradores poderão ser convocados por qualquer meio.
3 — Um administrador poderá fazer-se representar numa reunião

por outro administrador, mediante carta dirigida ao presidente, bem
como poderá enviar-lhe o seu voto por escrito.

4 — Em caso de empate nas deliberações o presidente terá voto de
qualidade.

ARTIGO 12.º

Competência

1 — Compete ao conselho de administração, sem prejuízo das de-
mais atribuições que lhe conferem a lei e os presentes estatutos:

a) Gerir todos os negócios sociais e efectuar todas as operações
relativas ao objecto;

b) Representar a sociedade em juízo e fora dele, propor e contes-
tar quaisquer acções, transigir e desistir das mesmas e comprometer-
-se em arbitragens;

c) Adquirir, alienar, onerar, locar, ou permutar quaisquer bens imó-
veis;

d) Deliberar que a sociedade se associe com outras pessoas, nos
termos do artigo 3.º destes estatutos;

e) Trespassar, ou tomar de trespasse, quaisquer estabelecimentos;
f) Contrair empréstimos em Portugal ou no estrangeiro;
g) Aprovar o orçamento e plano da empresa;
h) Estabelecer as regras do, seu funcionamento.
2 — O conselho de administração poderá encarregar um ou mais

dos seus membros de se ocuparem da condução de determinadas acti-
vidades da sociedade, e de outras matérias de administração.

3 — Os administradores designados pelos estatutos da sociedade ou
nomeados pela assembleia geral podem, por deliberação desta, ficar
dispensados da prestação de caução.

ARTIGO 13.º

Delegação de poderes e mandatários

1 — O conselho de administração pode delegar em algum ou al-
guns dos seus membros, poderes e competências de gestão corrente e
de representação social.

2 — O conselho de administração poderão nomear procuradores
da sociedade, com ou sem a faculdade de substabelecimento, para a
prática de certos e determinados actos, com o âmbito que for fixado
no respectivo mandato, uma ou mais pessoas, accionistas ou não.

ARTIGO 14.º

Forma de a sociedade se obrigar

A sociedade obriga-se validamente pela assinatura de dois adminis-
tradores ou do administrador-delegado, quando exista, dentro dos li-
mites da respectiva delegação de poderes, ou de um ou mais procura-
dores com poderes para o acto.

CAPÍTULO V

Fiscalização da sociedade

ARTIGO 15.º

Fiscalização dos negócios sociais

1 — A fiscalização dos negócios da sociedade será exercida por um
conselho fiscal, que será composto por três ou cinco membros efec-
tivos ou por um fiscal único, eleito por um período de quatro anos,
podendo ser reeleito.

2 — A assembleia geral que eleger o conselho fiscal designará igual-
mente o respectivo presidente.

CAPÍTULO VI

Disposições gerais

ARTIGO 16.º

Remunerações

1 — A fixação das remunerações dos órgãos sociais poderá ser
confiada pela assembleia geral a uma comissão de três accionistas,
eleita por um período de quatro anos.

2 — A remuneração dos administradores poderá consistir em orde-
nado fixo ou em outros benefícios, em conjunto, ou apenas em algu-
mas dessas modalidades, ou ainda sem remuneração.

ARTIGO 17.º

Adiantamentos sobre lucros

A sociedade poderá, no decurso de um exercício, fazer aos accio-
nistas adiantamentos sobre lucros, desde que observadas as regras con-
signadas na lei.

ARTIGO 18.º

Amortização de acções

1 — A assembleia geral poderá deliberar que o capital seja reem-
bolsado total ou parcialmente, recebendo os accionistas o valor no-
minal de cada acção ou parte dele.

2 — A assembleia geral poderá determinar que, em caso de reem-
bolso parcial do valor nominal, se proceda a sorteio.

ARTIGO 19.º

Emissão de novas acções

1 — Em caso de emissão de novas acções, em virtude de aumento
de capital social, estas só quinhoarão nos lucros a distribuir proporci-
onalmente ao período que medeia entre a entrega das 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, sendo sempre distribuídas ao accionista acções
da espécie por ele detida.

ARTIGO 20.º

Dissolução e liquidação

1 — A sociedade só se dissolverá nos casos previstos na lei.
2 — Salvo deliberação em contrário da assembleia geral, a liquida-

ção do património social em consequência de dissolução será feita
extrajudicialmente, servindo como liquidatários os administradores em
exercício.
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ARTIGO 21.º

Foro competente

Para todos os litígios que oponham a sociedade aos accionistas,
seus herdeiros ou representantes, emergentes ou não destes estatutos,
fica estipulada a competência do foro da comarca de Lisboa, com
expressa renúncia a qualquer outro.

CAPÍTULO VII

Cláusulas finais e transitórias

ARTIGO 22.º

Órgãos sociais

Ficam desde já designados, para o quadriénio de 2003-2006, com
dispensa de caução e sem remuneração quanto aos administradores e
à mesa da assembleia geral, os seguintes membros:

Mesa da assembleia geral: presidente — Vítor Miguel Capaz Coe-
lho da Silva, casado, residente na Avenida da Liberdade, 180-A, 9.º,
em Lisboa; secretário — Ana Isabel Fernandes Querido de Sousa, ca-
sada, residente em Vale Nor, Mira de Aire.

Conselho de administração: presidente — Rui Paulo das Neves San-
tana Ferreira de Sousa, casado, residente em Vale Nor, Mira de Aire;
administradores — David Alexandre Neves de Oliveira Amaro, casa-
do, residente no Bairro Santos Moleiro, 12-B, Mira de Aire e Elsa
Cristina Fernandes Querido Amaro, casada, residente no Bairro de
Santos Moleiro, 12-B, Mira de Aire.

Fiscal único: efectivo — Carlos Pedro Machado de Sousa Góis, re-
visor oficial de contas n.º 597, residente na Estrada de Benfica, 302,
2.º, esquerdo, em Lisboa; suplente — Jaime de Macedo Santos Bastos,
revisor oficial de contas n.º 599, contribuinte n.º 135222362.

Relatório do Revisor Oficial de Contas nos termos
do artigo 28.º do Código das Sociedades Comerciais

Aos sócios da sociedade Kellaway — Compra de Imóveis para Re-
venda, L.da

Introdução.
1 — O presente relatório destina-se a dar cumprimento ao artigo

28.º do Código das Sociedades Comerciais relativamente à entrega por
Ana Isabel Fernandes Querido de Sousa de bens no valor de 99 500
euros para a realização de uma quota por si subscrita no capital da
sociedade KELLAWAY — Compra de Imóveis para Revenda, L.da,
com o valor nominal de 99 500 euros.

2 — A entrada em espécie consiste na entrega dos bens que a se-
guir se descrevem: uma quota de valor nominal de € 50 000 na socie-
dade Joaquim Jorge & Filhos, L.da, pessoa colectiva n.º 500152012
matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto de Mós
sob o n.º 56; uma quota de valor nominal de € 62 500 na sociedade
TRANSAIRE — Transportes de Mercadorias, L.da, pessoa colectiva
n.º 503457434 matriculada na Conservatória do Registo Comercial
do Porto de Mós sob o n.º 1151.

3 — Os bens foram por nós avaliados em 99 500 euros, de acordo
com os critérios de avaliação a seguir indicados: quota na sociedade
Joaquim Jorge & Filhos, L.da, avaliada em 37 000 euros pelo critério
do justo valor; quota na sociedade TRANSAIRE — Transportes de
Mercadorias, L.da, avaliada em 62 500 euros pelo critério do justo
valor.

Responsabilidades.
4 — É de nossa responsabilidade a razoabilidade da avaliação dos

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

Âmbito.
5 — O nosso trabalho foi efectuado de acordo com as Normas

Técnicas e Directrizes de Revisão/Auditoria da Ordem dos Revisores
Oficiais de Contas, designadamente a Directriz de Revisão/Auditoria
(DRA) 841 — Certificação das Entradas em Espécie para a Realiza-
ção de Capital das Sociedades, as quais exigem que o mesmo seja pla-
neado e executado com o objectivo de obter um grau de segurança
aceitável sobre se os valores das entradas atingem ou não o valor
nominal das quotas atribuídas aos sócios que efectuarem tais entradas.

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

de eventuais ónus ou encargos;
c) A adopção de critérios adequados na avaliação dos mesmos;
d) A avaliação dos bens.

6 — Entendemos que o trabalho efectuado proporciona uma base
aceitável para a emissão da nossa declaração.

Declaração.
7 — Com base no trabalho efectuado, declaramos que os valores

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

14 de Outubro de 2002. — José Fernando de Sá Reis, revisor oficial
de contas n.º 990.

Relatório do Revisor Oficial de Contas nos termos
do artigo 28.º do Código das Sociedades Comerciais

Introdução.
1 — O presente relatório destina-se a dar cumprimento ao artigo

28.º do Código das Sociedades Comerciais relativamente à entrega por
David Alexandre Neves de Oliveira Amaro de bens no valor de 99 500
euros para a realização do reforço de uma quota por si subscrita no
capital da sociedade KELLAWAY — Compra de Imóveis para Re-
venda, L.da, com o valor nominal de 102 000 euros.

2 — A entrada em espécie consiste na entrega dos bens que a se-
guir se descrevem: uma quota de valor nominal de € 50 000 na soci-
edade Joaquim Jorge & Filhos, L.da, pessoa colectiva n.º 500152012
matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto de Mós
sob o n.º 56; uma quota de valor nominal de € 62 500 na sociedade
TRANSAIRE — Transportes de Mercadorias, L.da, pessoa colectiva
n.º 503457434 matriculada na Conservatória do Registo Comercial
do Porto de Mós sob o n.º 1151.

3 — Os bens foram por nós avaliados em 99 500 euros, de acordo
com os critérios de avaliação a seguir indicados: quota na sociedade
Joaquim Jorge & Filhos, L.da, avaliada em 37 000 euros pelo critério
do justo valor; quota na sociedade TRANSAIRE — Transportes de
Mercadorias, L.da, avaliada em 62 500 euros pelo critério do justo
valor.

Responsabilidades.
4 — É de nossa 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 nosso trabalho foi efectuado de acordo com as Normas

Técnicas e Directrizes de Revisão/Auditoria da Ordem dos Revisores
Oficiais de Contas, designadamente a Directriz de Revisão/Auditoria
(DRA) 841 — Certificação das Entradas em Espécie para a Realiza-
ção de Capital das Sociedades, as quais exigem que o mesmo seja pla-
neado e executado com o objectivo de obter um grau de segurança
aceitável sobre se os valores das entradas atingem ou não o valor
nominal das quotas atribuídas aos sócios que efectuarem tais entradas.

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

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

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

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

14 de Outubro de 2002. — José Fernando de Sá Reis, revisor oficial
de contas n.º 990.

Relatório do Revisor Oficial de Contas nos termos
do artigo 28.º do Código das Sociedades Comerciais

Introdução.
1 — O presente relatório destina-se a dar cumprimento ao artigo

28.º do Código das Sociedades Comerciais relativamente à entrega por
Rui Paulo das Neves Santana Ferreira de Sousa de bens no valor de
99 500 euros para a realização do reforço de uma quota por si subs-
crita no capital da sociedade KELLAWAY — Compra de Imóveis
para Revenda, L.da, com o valor nominal de 102 000 euros.

2 — A entrada em espécie consiste na entrega dos bens que a se-
guir se descrevem: uma quota de valor nominal de € 50 000 na socie-
dade Joaquim Jorge & Filhos, L.da, pessoa colectiva n.º 500152012
matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto de Mós
sob o n.º 56; uma quota de valor nominal de € 62 500 na sociedade
TRANSAIRE — Transportes de Mercadorias, L.da, pessoa colectiva
n.º 503457434 matriculada na Conservatória do Registo Comercial
do Porto de Mós sob o n.º 1151.
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3 — Os bens foram por nós avaliados em 99 500 euros, de acordo
com os critérios de avaliação a seguir indicados: quota na sociedade
Joaquim Jorge & Filhos, L.da avaliada em 37 000 euros pelo critério
do justo valor; quota na sociedade TRANSAIRE — Transportes de
Mercadorias, L.da, avaliada em 62 500 euros pelo critério do justo
valor.

Responsabilidades.
4 — É de nossa 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 nosso trabalho foi efectuado de acordo com as Normas

Técnicas e Directrizes de Revisão/Auditoria da Ordem dos Revisores
Oficiais de Contas, designadamente a Directriz de Revisão/Auditoria
(DRA) 841 — Certificação das Entradas em Espécie para a Realiza-
ção de Capital das Sociedades, as quais exigem que o mesmo seja pla-
neado e executado com o objectivo de obter um grau de segurança
aceitável sobre se os valores das entradas atingem ou não o valor
nominal das quotas atribuídas aos sócios que efectuarem tais entradas.

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

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

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

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

14 de Outubro de 2002. — José Fernando de Sá Reis, revisor oficial
de contas n.º 990.

Relatório do Revisor Oficial de Contas nos termos
do artigo 28.º do Código das Sociedades Comerciais

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

go 28.º do Código das Sociedades Comerciais relativamente à entrega
por Elsa Cristina Fernandes Querido Amaro de bens no valor de
99 500 euros para a realização de uma quota por si subscrita no capi-
tal da sociedade KELLAWAY — Compra de Imóveis para Revenda,
L.da, com o valor nominal de 99 500 euros.

2 — A entrada em espécie consiste na entrega dos bens que a se-
guir se descrevem: uma quota de valor nominal de € 50 000 na socie-
dade Joaquim Jorge & Filhos, L.da, pessoa colectiva n.º 500152012
matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto de Mós
sob o n.º 56; uma quota de valor nominal de € 62 500 na sociedade
TRANSAIRE — Transportes de Mercadorias, L.da, pessoa colectiva
n.º 503457434 matriculada na Conservatória do Registo Comercial
do Porto de Mós sob o n.º 1151.

3 — Os bens foram por nós avaliados em 99 500 euros, de acordo
com os critérios de avaliação a seguir indicados: quota na sociedade
Joaquim Jorge & Filhos, L.da, avaliada em 37 000 euros pelo critério
do justo valor; quota na sociedade TRANSAIRE — Transportes de
Mercadorias, L.da, avaliada em 62 500 euros pelo critério do justo
valor.

Responsabilidades.
4 — É de nossa 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 nosso trabalho foi efectuado de acordo com as Normas

Técnicas e Directrizes de Revisão/Auditoria da Ordem dos Revisores
Oficiais de Contas, designadamente a Directriz de Revisão/Auditoria
(DRA) 841 — Certificação das Entradas em Espécie para a Realiza-
ção de Capital das Sociedades, as quais exigem que o mesmo seja pla-
neado e executado com o objectivo de obter um grau de segurança
aceitável sobre se os valores das entradas atingem ou não o valor
nominal das quotas atribuídas aos sócios que efectuarem tais entradas.

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

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

aceitável para a emissão da nossa declaração.

Declaração.
7 — Com base no trabalho efectuado, declaramos que os valores

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

14 de Outubro de 2002. — José Fernando de Sá Reis, revisor oficial
de contas n.º 990.

Está conforme o original.

27 de Janeiro de 2004. — A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2005403342

LOURENÇO VIEIRA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 11 430/010710; identificação de pessoa colectiva
n.º 505553970; número e data da inscrição: 05/050608.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de con-
tas do ano de 2004.

Está conforme o original.

1 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Anita Rute do
Nascimento Pires d’Aversa. 2009420144

F. J. DUARTE — FOTOGRAFIA E VÍDEO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 12 554/20020729; identificação de pessoa colectiva
n.º 506241998; número e data da inscrição: 03/20050617.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de con-
tas do ano de 2004.

Está conforme o original.

29 de Junho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Maria
Figueiredo. 2011215439

GESAL — GESTÃO EMPRESARIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 62 074/851220; identificação de pessoa colectiva
n.º 501618856; número e data da inscrição: 10/20050601.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de con-
tas do ano de 2004.

Está conforme o original.

29 de Junho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Maria
Figueiredo. 2011349087

J. M. SILVA PRADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 57 015/820604; identificação de pessoa colectiva
n.º 501284036; número e data da inscrição: 16/20050616.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de con-
tas do ano de 2004.

Está conforme o original.

29 de Junho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Maria
Figueiredo. 2011168457

JOSÉ MARIA HENRIQUES ALFAIA & FILHO

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 32 742/620512; identificação de pessoa colectiva
n.º 500726256; número e data da inscrição: 16/20050616.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de con-
tas do ano de 2004.

Está conforme o original.

29 de Junho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Maria
Figueiredo. 2006479296

JOÃO DA SILVA & JOAQUIM ANTÓNIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 34 341/631016; identificação de pessoa colectiva
n.º 500450811; número e data da inscrição: 11/20050615.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de con-
tas do ano de 2004.

Está conforme o original.

29 de Junho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Maria
Figueiredo. 2006524674

JOÃO MATEUS DA FONSECA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 38 047/670531; identificação de pessoa colectiva
n.º 500460183; número e data da inscrição: 14/20050617.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de con-
tas do ano de 2004.

Está conforme o original.

29 de Junho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Maria
Figueiredo. 2006480901

NEVES & MARQUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 38 410/670904; identificação de pessoa colectiva
n.º 500899665; número e data da inscrição: 22/20050617.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de con-
tas do ano de 2004.

Está conforme o original.

29 de Junho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Maria
Figueiredo. 2009243617

GRAÇA & CARVALHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 40 675/681203; identificação de pessoa colectiva
n.º 500722358; número e data da inscrição: 12/20050615.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de con-
tas do ano de 2004.

Está conforme o original.

29 de Junho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Maria
Figueiredo. 2010624572

LIMPOTÉCNICA — SOCIEDADE DE LIMPEZA TÉCNICA
E MECÂNICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 42 083/700413; identificação de pessoa colectiva
n.º 500165971; número e data da inscrição: 27/20050617.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de con-
tas do ano de 2004.

Está conforme o original.

29 de Junho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Maria
Figueiredo. 2010784456

FARMÁCIA GONÇALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 44 249/720327; identificação de pessoa colectiva
n.º 500109745; número e data da inscrição: 12/20050615.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de con-
tas do ano de 2004.

Está conforme o original.

29 de Junho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Maria
Figueiredo. 2010551320

HOMERO MARINHO CERQUEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 42 258/700605; identificação de pessoa colectiva
n.º 500722960; número e data da inscrição: 14/20050615.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de con-
tas do ano de 2004.

Está conforme o original.

29 de Junho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Maria
Figueiredo. 2010478835

JOSÉ SOARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 50 738/770628; identificação de pessoa colectiva
n.º 500669430; número e data da inscrição: 19/20050617.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de con-
tas do ano de 2004.

Está conforme o original.

29 de Junho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Maria
Figueiredo. 2011193982

GENISÉ — INFANTÁRIOS E COLÉGIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 55 201/800722; identificação de pessoa colectiva
n.º 501051759; número e data da inscrição: 10/20050617.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de con-
tas do ano de 2004.

Está conforme o original.

29 de Junho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Maria
Figueiredo. 2004871350

LINHA JOVEM — SALÃO DE CABELEIREIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 490/890328; identificação de pessoa colectiva n.º 502131314;
número e data da inscrição: 16/20050617.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de con-
tas do ano de 2004.

Está conforme o original.

29 de Junho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Maria
Figueiredo. 2011165610

LUXOLUZ — SOCIEDADE DE REPRESENTAÇÕES
E ELECTRODOMÉSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 1309/810601; identificação de pessoa colectiva n.º 501145150;
número e data da inscrição: 13/20050617.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de con-
tas do ano de 2004.

Está conforme o original.

29 de Junho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Maria
Figueiredo. 2003695303

NATÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 2933/830209; identificação de pessoa colectiva n.º 501356789;
número e data da inscrição: 11/050620.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de con-
tas do ano de 2004.

Está conforme o original.

30 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Anita Rute do
Nascimento Pires d’Aversa. 2011201462

FRANCOSMET — SOCIEDADE FRANCESA
DE COSMÉTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 7520/971113; identificação de pessoa colectiva n.º 504001930;
número e data da inscrição: 10/050609.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de con-
tas do ano de 2004.

Está conforme o original.

1 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Anita Rute do
Nascimento Pires d’Aversa. 2007511142

FRANCISCO JORDÃO CARVALHEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 4741/940503; identificação de pessoa colectiva n.º 500354480;
número e data da inscrição: 21/050606.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de con-
tas do ano de 2004.

Está conforme o original.

1 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Anita Rute do
Nascimento Pires d’Aversa. 2011215935

FERNANDO BARATA DE OLIVEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 1361/810625; identificação de pessoa colectiva n.º 501174753;
número e data da inscrição: 12/050609.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de con-
tas do ano de 2004.

Está conforme o original.

1 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Anita Rute do
Nascimento Pires d’Aversa. 2011205689

NECADI — CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 1084/891004; identificação de pessoa colectiva n.º 502226447;
número e data da inscrição: 10/050609.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de con-
tas do ano de 2004.

Está conforme o original.

1 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Anita Rute do
Nascimento Pires d’Aversa. 2011343275

JOSÉ DE MELLO SAÚDE — CLÍNICAS PRIVADAS,
SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 13 420/030609; identificação de pessoa colectiva
n.º 506529037; número e data da inscrição: 02/050609.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de con-
tas do ano de 2004.

Mais certifico que o parecer da revisão se traduz numa opinião sem
reservas, com ênfase.

Está conforme o original.

1 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Anita Rute do
Nascimento Pires d’Aversa. 2010517601

IMOFRAGIDE — INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 11 146/010328; identificação de pessoa colectiva
n.º 505338556; número e data da inscrição: 06/050609.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de con-
tas do ano de 2004.

Mais certifico que o parecer da revisão se traduz numa opinião sem
reservas.

Está conforme o original.

1 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Anita Rute do
Nascimento Pires d’Aversa. 2006478753

INTERESCRITÓRIO — MOBILIÁRIO INTERNACIONAL
PARA ESCRITÓRIO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 1050/890504; identificação de pessoa colectiva n.º 502153520;
número e data da inscrição: 24/050609.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de con-
tas do ano de 2004.

Mais certifico que o parecer da revisão se traduz numa opinião com
reservas.

Está conforme o original.

1 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Anita Rute do
Nascimento Pires d’Aversa. 2011205913
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NEOBIÓTICA — SOCIEDADE PRODUTORA
E COMERCIALIZADORA DE PRODUTOS

PECUÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 733/890524; identificação de pessoa colectiva n.º 502167483;
número e data da inscrição: 24/050608.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de con-
tas do ano de 2004.

Mais certifico que o parecer da revisão se traduz numa opinião sem
reservas.

Está conforme o original.

1 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Anita Rute do
Nascimento Pires d’Aversa. 2006528270

IMOSILVEIRAS — IMOBILIÁRIA, S.A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 11 856/010913; identificação de pessoa colectiva
n.º 500268711; número e data da inscrição: 28/050608.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de con-
tas do ano de 2004.

Mais certifico que o parecer da revisão se traduz numa opinião sem
reservas.

Está conforme o original.

1 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Anita Rute do
Nascimento Pires d’Aversa. 2011206227

JESUS & LUÍS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 2025/820301; identificação de pessoa colectiva n.º 501253505;
número e data da inscrição: 10/050622.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de con-
tas do ano de 2004.

Está conforme o original.

1 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Anita Rute do
Nascimento Pires d’Aversa. 2007549115

LUÍS MANUEL DUARTE BERNARDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 4036/930623; identificação de pessoa colectiva n.º 503025925;
número e data da inscrição: 10/050622.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de con-
tas do ano de 2004.

Está conforme o original.

1 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Anita Rute do
Nascimento Pires d’Aversa. 2011212839

INFOR-VISÃO — COMUNICAÇÃO E IMAGEM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 5857/951013; identificação de pessoa colectiva n.º 503515264;
número e data da inscrição: 12/050622.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de con-
tas do ano de 2004.

Está conforme o original.

1 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Anita Rute do
Nascimento Pires d’Aversa. 2010522524

JOSÉ ALEXANDRE ROQUE — CUIDADOS MÉDICOS
DE OFTALMOLOGIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 5951/951212; identificação de pessoa colectiva n.º 503635561;
número e data da inscrição: 10/050622.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de con-
tas do ano de 2004.

Está conforme o original.

1 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Anita Rute do
Nascimento Pires d’Aversa. 2008423093

FARMÁCIA BENFICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 6250/960403; identificação de pessoa colectiva n.º 503620670;
número e data da inscrição: 13/050622.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de con-
tas do ano de 2004.

Está conforme o original.

1 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Anita Rute do
Nascimento Pires d’Aversa. 2010211510

IMOBILIÁRIA IRMÃOS SEQUEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 7447/971015; identificação de pessoa colectiva n.º 503985422;
número e data da inscrição: 05/050622.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de con-
tas do ano de 2004.

Está conforme o original.

1 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Anita Rute do
Nascimento Pires d’Aversa. 2007677652

ISOLPRÉDIOS — ISOLAMENTOS E PINTURAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 8235/980331; identificação de pessoa colectiva n.º 504115375;
número e data da inscrição: 12/050622.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de con-
tas do ano de 2004.

Está conforme o original.

1 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Anita Rute do
Nascimento Pires d’Aversa. 2011172705

J.  F. J.  C. — CONSULTORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 8432/980629; identificação de pessoa colectiva n.º 504182560;
número e data da inscrição: 09/050622.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de con-
tas do ano de 2004.

Está conforme o original.

1 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Anita Rute do
Nascimento Pires d’Aversa. 2008478998
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GONÇALVES DOS SANTOS & ANDRÉ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 8620/980914; identificação de pessoa colectiva n.º 504244019;
número e data da inscrição: 09/050622.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de con-
tas do ano de 2004.

Está conforme o original.

1 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Anita Rute do
Nascimento Pires d’Aversa. 2010615344

LUSOCONTACTO — IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 2968/920331; identificação de pessoa colectiva n.º 502739525;
número e data da inscrição: 13/050620.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de con-
tas do ano de 2004.

Está conforme o original.

30 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Anita Rute do
Nascimento Pires d’Aversa. 2007548780

GELADARIA ESQUI DE OURO — ACTIVIDADES
HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 3019/920423; identificação de pessoa colectiva n.º 501648224;
número e data da inscrição: 12/050620.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de con-
tas do ano de 2004.

Está conforme o original.

30 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Anita Rute do
Nascimento Pires d’Aversa. 2010605586

IMOSEARCH IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 10 835/20001229; identificação de pessoa colectiva
n.º 505245663; número e data da inscrição: 04/20050616.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de con-
tas do ano de 2004.

Mais certifico que o parecer da revisão se traduz numa opinião sem
reservas, com ênfase.

Está conforme o original.

29 de Junho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Maria
Figueiredo. 2011188199

JOCASERVE — APOIO A IMPORTAÇÃO
E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 3464/921030; identificação de pessoa colectiva n.º 502865725;
número e data da inscrição: 10/050620.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de con-
tas do ano de 2004.

Está conforme o original.

30 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Anita Rute do
Nascimento Pires d’Aversa. 2011200261

HORTICO — GESTÃO E COMÉRCIO DE BENS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 4031/930622; identificação de pessoa colectiva n.º 503025453;
número e data da inscrição: 08/050620.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de con-
tas do ano de 2004.

Está conforme o original.

30 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Anita Rute do
Nascimento Pires d’Aversa. 2010596048

J. MONTEIRO & F. FERNANDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 11 393/010627; identificação de pessoa colectiva
n.º 505572877; número e data da inscrição: 05/050620.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de con-
tas do ano de 2004.

Está conforme o original.

30 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Anita Rute do
Nascimento Pires d’Aversa. 2009246365

GESTWATT, GESTÃO DE PROJECTOS ELÉCTRICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 14 110/040323; identificação de pessoa colectiva
n.º 506865207; número e data da inscrição: 02/050620.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de con-
tas do ano de 2004.

Está conforme o original.

30 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Anita Rute do
Nascimento Pires d’Aversa. 2008436985

JOSÉ MARIA MOURE RODRIGUEZ & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 34 340/631015; identificação de pessoa colectiva
n.º 500450994; número e data da inscrição: 11/050617.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de con-
tas do ano de 2004.

Está conforme o original.

30 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Anita Rute do
Nascimento Pires d’Aversa. 2008476090

NEVES & FERNANDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 37 815/670519; identificação de pessoa colectiva
n.º 500541442; número e data da inscrição: 11/050620.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de con-
tas do ano de 2004.

Está conforme o original.

30 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Anita Rute do
Nascimento Pires d’Aversa. 2010625919

LORDE — CABELEIREIRO DE HOMENS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 39005/680219; identificação de pessoa colectiva n.º 500168440;
número e data da inscrição: 10/050620.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de con-
tas do ano de 2004.

Está conforme o original.

30 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Anita Rute do
Nascimento Pires d’Aversa. 2011200032

HIPERAUTO — COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 68 305/880418; identificação de pessoa colectiva
n.º 501979620; número e data da inscrição: 15/050617.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de con-
tas do ano de 2004.

Está conforme o original.

30 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Anita Rute do
Nascimento Pires d’Aversa. 2011197562

GRALMINAS — MINEIRA DA GRALHEIRA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 13 597/030828; identificação de pessoa colectiva
n.º 500130205; número e data da inscrição: 15/050620.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de con-
tas do ano de 2004.

Está conforme o original.

30 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Anita Rute do
Nascimento Pires d’Aversa. 2010592085

JOAQUIM MANUEL INÁCIO DOS SANTOS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 13 992/040206; identificação de pessoa colectiva
n.º 506789888; número e data da inscrição: 03/050620.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de con-
tas do ano de 2004.

Está conforme o original.

30 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Anita Rute do
Nascimento Pires d’Aversa. 2011204607

IRMÃOS RASSUL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 1805/901102; identificação de pessoa colectiva n.º 502443790;
número e data da inscrição: 08/050620.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de con-
tas do ano de 2004.

Está conforme o original.

30 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Anita Rute do
Nascimento Pires d’Aversa. 2010596056

GARCIÁGUAS — INSTALAÇÕES, ÁGUA, GÁS,
ELECTRICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 1959/910107; identificação de pessoa colectiva n.º 502473762;
número e data da inscrição: 10/050620.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de con-
tas do ano de 2004.

Está conforme o original.

30 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Anita Rute do
Nascimento Pires d’Aversa. 2006524097

HOUSIL IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 2287/930118; identificação de pessoa colectiva n.º 502913860;
número e data da inscrição: 13/050620.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de con-
tas do ano de 2004.

Está conforme o original.

30 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Anita Rute do
Nascimento Pires d’Aversa. 2010784944

LUIZ & IRMÃOS

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 30 040/601215; identificação de pessoa colectiva
n.º 500874603; número e data da inscrição: 19/050620.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de con-
tas do ano de 2004.

Está conforme o original.

30 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Anita Rute do
Nascimento Pires d’Aversa. 2011201721

LISMÚSICA — INSTRUMENTOS MUSICAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 8163/980306; identificação de pessoa colectiva n.º 504093215;
número e data da inscrição: 10/050620.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de con-
tas do ano de 2004.

Está conforme o original.

30 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Anita Rute do
Nascimento Pires d’Aversa. 2010592069

LORETO 10-22, SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 9835/000124; identificação de pessoa colectiva n.º 504760483;
número e data da inscrição: 09/050620.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de con-
tas do ano de 2004.

Mais certifico que o parecer da revisão se traduz numa opinião sem
reservas.

Está conforme o original.

30 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Anita Rute do
Nascimento Pires d’Aversa. 2007471787

LINO & JOÃO — AUTO TÁXIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 10 920/010119; identificação de pessoa colectiva
n.º 505303450; número e data da inscrição: 04/050620.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de con-
tas do ano de 2004.

Está conforme o original.

30 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Anita Rute do
Nascimento Pires d’Aversa. 2004863072

INVENSIS, INOVAÇÃO E SISTEMAS
INFORMÁTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 10 591/001018; identificação de pessoa colectiva
n.º 504927353; número e data da inscrição: 06/050620.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de con-
tas do ano de 2004.

Está conforme o original.

30 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Anita Rute do
Nascimento Pires d’Aversa. 2011200040

FRANCISCO MÁRIO SOUSA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 11 235/010427; identificação de pessoa colectiva
n.º 505439182; número e data da inscrição: 04/050620.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de con-
tas do ano de 2004.

Está conforme o original.

30 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Anita Rute do
Nascimento Pires d’Aversa. 2007469855

FREIXETORRÃO — TÁXIS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 11 402/010702; identificação de pessoa colectiva
n.º 5054439360; número e data da inscrição: 05/050620.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de con-
tas do ano de 2004.

Está conforme o original.

30 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Anita Rute do
Nascimento Pires d’Aversa. 2010625382

JESUE DINIZ ANTUNES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 37 950/670531; identificação de pessoa colectiva
n.º 500450781; número e data da inscrição: 11/050620.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

30 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Anita Rute do
Nascimento Pires d’Aversa. 2010625960

FERTAV — SOCIEDADE DE MONTAGENS
E REPARAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 582/890503; identificação de pessoa colectiva n.º 500866724;
número e data da inscrição: 11/050608.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

30 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Anita Rute do
Nascimento Pires d’Aversa. 2003936874

HORÁCIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 22 922/540424; identificação de pessoa colectiva
n.º 500451338; número e data da inscrição: 14/050609.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

30 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Anita Rute do
Nascimento Pires d’Aversa. 2011354161

JOSÉ LOUSA & IRMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 31 257/610626; identificação de pessoa colectiva
n.º 500999449; número e data da inscrição: 15/050608.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

30 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Anita Rute do
Nascimento Pires d’Aversa. 2011349168

FERRAGENS DE BENFICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 18 419/460104; identificação de pessoa colectiva
n.º 500113114; número e data da inscrição: 14/050608.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

30 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Anita Rute do
Nascimento Pires d’Aversa. 2007511126

GONÇALO & CUSTÓDIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 33 716/630211; identificação de pessoa colectiva
n.º 500728879; número e data da inscrição: 11/050608.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

30 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Anita Rute do
Nascimento Pires d’Aversa. 2011205468

JOSÉ DOMINGOS REBELO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 15 618/391228; identificação de pessoa colectiva
n.º 500513627; número e data da inscrição: 14/050608.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

1 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Anita Rute do
Nascimento Pires d’Aversa. 2007511134
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JOSÉ DE SÁ PEREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 12 234/281217; identificação de pessoa colectiva
n.º 500471860; número e data da inscrição: 18/050606.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

1 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Anita Rute do
Nascimento Pires d’Aversa. 2011215544

JOSÉ DE MELLO SAÚDE — PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE SAÚDE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 12 326/020228; identificação de pessoa colectiva
n.º 502561645; número e data da inscrição: 13/050609.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

1 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Anita Rute do
Nascimento Pires d’Aversa. 2008394093

FARMÁCIA DO RATO — UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 12 636/020816; identificação de pessoa colectiva
n.º 502248640; número e data da inscrição: 02/050609.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas dos anos de 2002, 2003 e 2004.

Está conforme o original.

1 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Anita Rute do
Nascimento Pires d’Aversa. 2010482441

FORNO DO PAÇO — ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 13 102/030213; identificação de pessoa colectiva
n.º 506474186; número e data da inscrição: 03/050608.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

1 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Anita Rute do
Nascimento Pires d’Aversa. 2006343050

GRANADO — REPRESENTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
INDUSTRIAIS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 11 600/010906; identificação de pessoa colectiva
n.º 505663660; número e data da inscrição: 06/050609.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

1 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Anita Rute do
Nascimento Pires d’Aversa. 2011354129

LUSOMOTORISTAS — CONDUÇÃO
PERSONALIZADA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 11 722/011019; identificação de pessoa colectiva
n.º 505795248; inscrição n.º 05/050608.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

1 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Anita Rute do
Nascimento Pires d’Aversa. 2011205557

F. MARTINS & RODRIGUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 31 483/610804; identificação de pessoa colectiva
n.º 500697400; número e data da inscrição: 09/050620.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

30 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Anita Rute do
Nascimento Pires d’Aversa. 2011201470

LUÍS ALVES & ARNALDO DE MATOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 32 155/611218; identificação de pessoa colectiva
n.º 500853428; número e data da inscrição: 19/050620.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

30 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Anita Rute do
Nascimento Pires d’Aversa. 2011201713

FURTADO & NUNES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 34 278/630909; identificação de pessoa colectiva
n.º 500567042; número e data da inscrição: 11/050620.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

30 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Anita Rute do
Nascimento Pires d’Aversa. 2008587860

JOÃO DOS SANTOS BORGES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 34 278/630909; identificação de pessoa colectiva
n.º 500460205; número e data da inscrição: 11/050620.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

30 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Anita Rute do
Nascimento Pires d’Aversa. 2010592107

LAGOUTE & TRINDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 42 936/710217; identificação de pessoa colectiva
n.º 500372314; número e data da inscrição: 18/050620.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

30 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Anita Rute do
Nascimento Pires d’Aversa. 2010454731
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LOURENÇO & FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 49 686/761021; identificação de pessoa colectiva
n.º 500610290; número e data da inscrição: 17/050620.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

30 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Anita Rute do
Nascimento Pires d’Aversa. 2011201888

JOSÉ LUÍS REIÇADAS, SUCESSORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 50 304/770328; identificação de pessoa colectiva
n.º 500701741; número e data da inscrição: 12/050620.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

30 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Anita Rute do
Nascimento Pires d’Aversa. 2010625366

FERNANDA & CAPELO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 50 876/770725; identificação de pessoa colectiva
n.º 500682178; número e data da inscrição: 15/050620.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

30 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Anita Rute do
Nascimento Pires d’Aversa. 2007548798

GRAVASCO — CONSTRUÇÃO E PROJECTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 11 734/011023; identificação de pessoa colectiva
n.º 501891811; número e data da inscrição: 10/050608.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

1 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Anita Rute do
Nascimento Pires d’Aversa. 2011348978

INTER CASH — CASH AND CARRY,  L .DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 11 221/010420; identificação de pessoa colectiva
n.º 505377381; número e data da inscrição: 08/050609.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

1 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Anita Rute do
Nascimento Pires d’Aversa. 2006478923

HEROELÉCTRICA — REPARAÇÃO E ACESSÓRIOS
AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 10 342/000710; identificação de pessoa colectiva
n.º 504978942; número e data da inscrição: 06/050609.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

1 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Anita Rute do
Nascimento Pires d’Aversa. 2003161147

GONÇALO RANGEL DE LIMA & PEDRO NETO FERREIRA,
ARQUITECTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 10 195/000529; identificação de pessoa colectiva
n.º 504928546; número e data da inscrição: 08/050609.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

1 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Anita Rute do
Nascimento Pires d´Aversa. 2011205638

K DE AMÊNDOA, SOCIEDADE DE COMIDAS
E BEBIDAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 9805/000113; identificação de pessoa colectiva n.º 504656864;
número e data da inscrição: 2/050609.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

1 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Anita Rute do
Nascimento Pires d’Aversa. 2006478737

LIDECAMPO — ARTIGOS PARA O LAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 9265/990611; identificação de pessoa colectiva n.º 504460706;
número e data da inscrição: 08/050609.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

1 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Anita Rute do
Nascimento Pires d’Aversa. 2011205670

LISBOA — 3.A SECÇÃO

TRIAGONAL — ENGENHEIROS E CONSULTORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º  09783/991105; identificação de pessoa colectiva
n.º 504606964; averbamento n.º 3 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 34/050616.

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

Deslocação de sede: Avenida do Conselheiro Fernando de Sousa,
25, 1.º, B, esquerdo, freguesia de Campolide, Lisboa.

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

Está conforme o original.

30 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2010579178

TOTESER — SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º  10 844/001031; identificação de pessoa colectiva
n.º 504421484; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 34/
050617.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi aumentado
o capital social de € 14 963,94 para € 109 963,94, tendo sido alte-
rado parcialmente o contrato, quanto ao artigo 3.º, que passou a ter
a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de cento e nove mil novecentos e sessenta e três euros e noventa e
quatro cêntimos, e corresponde à soma de duas quotas, do valor no-
minal de cinquenta e quatro mil novecentos e oitenta e um euros e
noventa e sete cêntimos cada, pertencentes uma a cada um dos sócios.

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

Está conforme o original.

1 de Julho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2010593294

VÍTOR MARTINS & ASSOCIADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º  06433/960105; identificação de pessoa colectiva
n.º 503552062; inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 13/
050624.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
dissolução e encerramento da liquidação, tendo sido as contas apro-
vadas em 1 de Março de 2005.

Está conforme o original.

30 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2011217369

O E M — MARKETING E PUBLICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º  08107/980123; identificação de pessoa colectiva
n.º 504042475; inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 18/
050621.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
dissolução e encerramento da liquidação, tendo sido as contas apro-
vadas em 27 de Maio de 2005.

Está conforme o original.

30 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2009433270

VESTIR CHIFFON — PRODUÇÃO E COMÉRCIO
DE VESTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º  06267/951020; identificação de pessoa colectiva
n.º 503506184; inscrição n.º 03; número e data da apresentação:
41/050620.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi aumentado
o capital social de 1 000 000$ para € 5000, e redenominação do
capital para euros, ficando assim alterado parcialmente o contrato,
quanto ao artigo. 3.º, que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de € 5000, integramente realizado em dinheiro,
e correspondente à soma de duas quotas do valor nominal de € 2500
cada uma, pertencentes a cada um dos sócios, Edite Maria Molina
Marques Ramos Osório e Paulo Manuel Pereira Osório.

Pelo averbamento n.º 01 à inscrição n.º 01, número e data da apre-
sentação: 42/050620.

Com relação à sociedade em epígrafe, foi registado o seguinte:
Deslocação de sede: Rua de José Gambôa, Edifício B-2, loja 2, fre-

guesia de Carnide, Lisboa.

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

Está conforme o original.

30 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2010579585

RESTAURANTE CERVEJARIA PREDILECTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º  08434/980526; identificação de pessoa colectiva
n.º 504155881; averbamento n.º 01 à inscrição n.º 09; número e
data da apresentação: 37/050616.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
cessação das funções da gerência de José Abel Tavares da Silva de
Andrade e de Fernando Henrique de Amorim Ferreira, por renúncia
em 30 de Abril de 2005.

Está conforme o original.

1 de Julho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2010579259

TERRAÇOS DO PAÇO — INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES FINANCEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 15 387/050620; identificação de pessoa colectiva
n.º 507015924; inscrição n.º 01; número e data da apresentação:
11/050620.

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

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a denominação Terraços do Paço — In-
vestimentos Imobiliários e Participações Financeiras, L.da, e tem a
sua sede no Largo das Palmeiras, 9, freguesia do Coração de Jesus, em
Lisboa.

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

3 — É da competência da gerência a criação de sucursais, agências,
delegações ou outras formas de representação no território nacional
ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto social é o seguinte:
1 — Investimentos e participações financeiras;
2 — Prestação de serviços nas áreas da gestão global das empresas,

gestão financeira, contabilidade e gestão de recursos humanos;
3 — Realização de estudos económicos e de mercado e consultoria

financeira;
4 — Gestão de projectos e investimentos;
5 — Investimentos imobiliários, nomeadamente na compra de pré-

dios para revenda, desde prédios urbanos, até terrenos já urbanizados
ou a urbanizar, compra e venda de imóveis, planeamento e desenvol-
vimento das urbanizações e construções respectivas, sua comerciali-
zação e exploração;

6 — Gestão de imóveis próprios ou não;
7 — Estudos e análises de investimentos imobiliários, designada-

mente nas áreas de gestão de projectos, obras e empreendimentos
imobiliários.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
€ 5000, correspondentes ao valor nominal de uma quota de € 100,
pertencente ao sócio José Manuel Pita Gois Ferreira, e outra, de
€ 4900, pertencente à sociedade Góis Ferreira — SGPS, S. A.

2 — O capital social pode ser aumentado, uma ou mais vezes, por
maioria de três quartos dos votos correspondentes ao capital social,
gozando os sócios de preferência nos aumentos a realizar em dinhei-
ro, na proporção das suas quotas.

3 — Por deliberação unânime dos sócios, podem os aumentos, ou
alguns deles, no todo ou em parte, ser subscritos e realizados por ter-
ceiros.

4 — Nos termos da lei, poderão ser exigidas prestações suplemen-
tares de capital até ao montante de  € 500 000, que serão reembol-
sadas por deliberação da gerência.

5 — Podem também os sócios, nos termos da lei, fazer com a
sociedade contratos de suprimento, não só para titular empréstimos
de dinheiro, mas também para titular o diferimento de créditos seus
sobre ela.

ARTIGO 4.º

1 — É livre a cessão, total ou parcial, de quotas, entre os sócios,
bem como as necessárias divisões.

2 — A cessão de quotas a terceiros carece de consentimento da
sociedade.
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3 — Caso a sociedade recuse o consentimento mencionado no
número anterior, ficará obrigada a adquirir a quota pelo valor que lhe
corresponder no último balanço aprovado, acrescido da parte pro-
porcional das reservas que não representem compensação de prejuí-
zos previstos e não liquidados, reduzido ou acrescido da parte propor-
cional em qualquer diminuição ou aumento que posteriormente ao
Balanço ocorrido no valor do activo líquido.

ARTIGO 5.º

1 — Para além do disposto no artigo anterior, a sociedade tem ainda
a faculdade de amortizar quotas nos seguintes casos:

a) Por acordo com os seus titulares;
b) Por morte ou dissolução de algum sócio;
c) Quando a quota for penhorada ou apreendida judicialmente.
2 — A sociedade tem o prazo de seis meses a contar da data em

que teve conhecimento do facto constitutivo do direito para o seu
exercício.

3 — Salvo acordo em contrário, a contrapartida da amortização
será calculada pelo valor que lhe corresponder no último Balanço
aprovado, acrescido da parte proporcional das reservas que não re-
presentem compensação de prejuízos previstos e não liquidados, re-
duzido ou acrescido da parte proporcional em qualquer diminuição ou
aumento que posteriormente ao Balanço tenha ocorrido no valor do
activo líquido.

4 — A eficácia da amortização produz-se mediante comunicação
dirigida ao sócio por ela afectado e ao Juiz do processo no caso de
penhora.

5 — Posteriormente, em lugar da quota amortizada que constará
do Balanço como tal, poderão ser criadas uma ou várias quotas desti-
nadas a ser alienadas, inclusivamente a terceiros, nos termos, preço e
mais condições que forem deliberadas em Assembleia geral.

ARTIGO 6.º

1 — A gerência da sociedade cabe a um conselho de gerência com-
posto por três membros, nomeados pelos sócios da sociedade.

2 — A sociedade fica vinculada perante terceiros com a assinatura
de dois membros do conselho de gerência, de um membro do conse-
lho de gerência e de um procurador ou ainda de dois procuradores
conjuntamente, com poderes específicos, excepto para actos de mero
expediente em que bastará a assinatura de um só membro do conselho
de gerência.

ARTIGO 7.º

É vedado aos gerentes obrigar a sociedade em fianças, abonações,
letras de favor e outros actos e contratos semelhantes.

ARTIGO 8.º

O exercício da gerência não será remunerado, salvo deliberação da
assembleia geral em sentido contrário, nos termos e condições que
vierem a ser definidos nessa deliberação.

ARTIGO 9.º

1 — Os lucros líquidos apurados no balanço anual terão a aplicação
que a assembleia geral determinar, deduzidas as verbas que legalmente
tenham de ser destinadas à constituição ou reforço de fundos de re-
serva ou garantia.

2 — É permitido à sociedade fazer adiantamentos aos sócios por
conta de lucros, no decurso do exercício, cabendo esta faculdade ao
conselho de gerência.

ARTIGO 10.º

Mediante deliberação dos sócios a que corresponda a maioria de
três quartos do capital social, a sociedade poderá ser dissolvida.

ARTIGO 11.º

1 — Dissolvida a sociedade proceder-se-á à sua liquidação e parti-
lha nos termos que forem deliberados, salvo se algum dos sócios pre-
tender adquirir para si o estabelecimento social, que lhe será adjudica-
do pelo valor que for fixado em assembleia geral.

2 — No caso de dois ou mais sócios pretenderem adquirir o estabe-
lecimento, preceder-se-á licitação entre eles, adjudicando-se o estabe-
lecimento social àquele que oferecer valor mais elevado.

ARTIGO 12.º

Quaisquer questões emergentes deste contrato serão submetidas ao
foro da sede da sociedade.

Gerentes designados, em 9 de Maio de 2005: José Manuel Pita Góis
Ferreira, Rua de D. Lourenço de Almeida, 13, Lisboa, João Manuel

Pinto Salgado Góis Ferreira, Rua de D. Lourenço de Almeida, 13,
Lisboa, e Carlos Luís Bessa Monteiro, Rua das Palmeiras, 9, Lisboa.

Está conforme o original.

24 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2010594002

CIFRÕES LEX CONSULTADORIA E AUXÍLIO À GESTÃO
DE CONTAS CORRENTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 15 317/050520; identificação de pessoa colectiva
n.º 505633116; inscrição n.º 04; número da apresentação: 18.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi aumentado
o capital social de € 5000 para € 50 000, tendo sido alterado parci-
almente o contrato, quanto aos artigo 1.º, 2.º e 3.º, que passaram a
ter a seguinte redacção:

1.º

1 — A sociedade usa a firma TRANSMOLDOVA — Transportes
de Mercadorias L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Praça de José Fontana, 11, 6.º
direito, em Lisboa.

2.º

1 — O objecto social consiste no transporte ocasional de merca-
dorias nacional e internacional por estrada.

3.º

1 — O capital social, integralmente realizado, é de cinquenta mil
euros e corresponde à soma de três quotas, sendo uma no valor nomi-
nal de quinhentos euros e outra no valor nominal de quarenta e seis
mil e quinhentos euros, pertencentes ao sócio Túlio Augusto de Lu-
cena Mendonça Machado de Araújo, e outra no valor nominal de três
mil euros, pertencente ao sócio Telmo de Lucena Torres de Menezes.

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

Está conforme o original.

24 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2010606531

S.  T. M. — SOCIEDADE GESTORA DE PARTICIPAÇÕES
SOCIAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 08926/981215; identificação de pessoa colectiva n.º 504343947;
inscrição n.º 06; número e data da apresentação: 40/050603.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
seguinte designação:

Designação do fiscal único, em 30 de Março de 2004.
Período: triénio de 2004-2006.
Efectivo — Grant Thornton & Associados, Sociedade de Reviso-

res Oficiais de Contas, L.da, Rua de Alfândega, 78, 3.º A, Funchal.
Suplente — Maria do Rosário Campanha Albertino, revisora ofi-

cial de contas, Alameda de António Sérgio, n.º 22, 11.º, Miraflores

Está conforme o original.

17 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2009420721

RJR — IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 03907/921118; identificação de pessoa colectiva n.º 502509678;
inscrição n.º 04; número e data da apresentação: 08/050624.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi aumentado
o capital social de 6 000 000$00 para 30 000 euros, e redenomina-
ção do capital para euros, ficando assim alterado parcialmente o con-
trato, quanto ao artigo 3.º, que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos demais
bens sociais, é de trinta mil euros e corresponde à soma de duas quo-
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tas, uma do valor nominal de dezoito mil euros, do sócio Rajnikant
Jethalal Raithatha, e outra de doze mil euros da sócia Usha Rajnikant
Raithatha.

ARTIGO 4.º

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

Está conforme o original.

29 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2011217300

VALORPESCA — INDÚSTRIA DE PESCA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 08062/980108; identificação de pessoa colectiva n.º 504033719;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 03; número e data da apresenta-
ção: 20/050621.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
recondução dos orgãos sociais, em 22 de Fevereiro de 2005.

Período: quadriénio de 2005-2008.
Administrador único: Fernando Santos Machado de Vasconcelos do

Couto.
Fiscal único — Amável Calhau, Ribeiro da Cunha e Associados, So-

ciedade de Revisores Oficiais de Contas; suplente — Amável Alberto
Freixo Calhau (revisor oficial de contas).

Pela inscrição 05, apresentação n.º 21/050621.
Com relação à sociedade em epígrafe, foi alterado parcialmente o

contrato quanto ao n.º 3 do artigo. 3.º, que passou a ter a seguinte
redacção:

ARTIGO 3.º

3 — Por deliberação unânime dos accionistas a sociedade poderá
exigir-lhes a efectivação de prestações acessórias, até ao montante
máximo de quinhentos mil euros, a título gratuito.

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

Está conforme o original.

20 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2009431391

SCOTT ADVISERS — CONSULTORES DE GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 10 894/001114; identificação de pessoa colectiva
n.º 504307100; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 01; número e data
da apresentação: 20/050609.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi regista-
da a cessação das funções da gerência de Maria Fernanda Araújo
Branco Fernandes de Oliveira, por renúncia em 31 de Dezembro
de 2000.

Está conforme o original.

1 de Julho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2010558022

SAPATARIA RICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícu-
la n.º 08867/220614; identificação de pessoa colectiva
n.º 500242119; inscrição n.º 11; número e data da apresentação:
24/050616.

 Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi aumenta-
do o capital social de 400.000$ para € 50 000, e redenominação do
capital para euros, ficando assim alterado parcialmente o contrato,
quanto ao artigo 4.º, que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos demais
bens sociais, é de cinquenta mil euros, e corresponde à soma de duas
quotas, uma de sete mil e quinhentos euros, do sócio Manuel Lopes

Escudeiro Cajada, e outra de quarenta e dois mil e quinhentos euros,
da sócia FOREVA — Comércio de Calçado, S. A.

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

Está conforme o original.

30 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2009433696

O TEAR DA AVÓ — COMÉRCIO DE ARTIGOS
PARA O LAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 07422/970325; identificação de pessoa colectiva n.º 503838519;
inscrição n.º 03; número e data da apresentação: 22/050616.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi aumentado
o capital social de 1 000 000$ para 5 000, e redenominação do capi-
tal para euros, ficando assim alterado parcialmente o contrato, quan-
to ao artigo 5.º, que passou a ter a seguinte redacção:

5.º

O capital social, integralmente realizado, é de cinco mil euros e
corresponde à soma de duas quotas, cada uma no valor nominal de
dois mil e quinhentos euros, pertencentes uma a cada um dos sócios,
Joaquim Roxo Soares e Rosa Maria Matias da Silva.

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

Está conforme o original.

30 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2010579070

VOCALIS — ESTÚDIOS MUSICAIS DE CASTILHO
& FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 06061/950712; identificação de pessoa colectiva n.º 503461016;
inscrição n.º 02; número e data da apresentação: 28/050621.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
dissolução e encerramento da liquidação, tendo sido as contas apro-
vadas em 29 de Abril de 2005.

Está conforme o original.

1 de Julho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2010552486

SOCIEDADE PRODUTORA DE SAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 20 915/491109; identificação de pessoa colectiva
n.º 500261695; inscrição n.º 11; número e data da apresentação:
10/040805.

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

Projecto de cisão simples:
Modalidade:
Transferência de parte do património da sociedade cindida para

constituição de quatro novas sociedades.
Sociedade cindida:
Sociedade Produtora de Sal, L.da

Sociedades a constituir:
Firma: AJMS — Exploracão Agrícola e Pecuária, S. A.
Sede: Travessa dos Remolares, 23, 3.º, esquerdo, freguesia de São

Paulo, Lisboa.
Objecto: produção e exploração agrícola, pecuária, florestal, florí-

cola, frutícola, hortícola e silvícola, quer em propriedades próprias
ou alheias, e prestação de serviços conexos; comercialização de pro-
dutos agrícolas e pecuários, bem como dos seus derivados; explora-
ção, arrendamento, compra e venda de prédios rústicos e urbanos
adquiridos para esse fim; cedência de espaços em imóveis próprios ou
alheios e a prestação de serviços relacionados.



DIÁRIO DA REPÚBLICA — III SÉRIE N.º 193 — 7 de Outubro de 200521 908-(94)

Capital: € 355 054.
Firma: IMMS — Indústria Salineira e Piscícola, S. A.
Sede: Estrada da Luz, 68, 42 A, freguesia de São Domingos de

Benfica, Lisboa.
Objecto: exploração salineira, incluindo a indústria de higienização

e expurgo de sal, moagem e empacotamento do mesmo, e bem assim
a respectiva comercialização e distribuição; exploração piscícola e
industrialização e comercialização dos respectivos produtos; explora-
ção, arrendamento, compra e venda de prédios rústicos e urbanos
adquiridos para esse fim; cedência de espaços em imóveis próprios ou
alheios e a prestação de serviços relacionados

Capital: € 1 412 547.
Firma: Cristina Maria M. S. — Exploração Agrícola e Pecuária,

S. A.
Sede: Praceta de Jaime Amorim Ferreira, 1, 1.º, esquerdo, freguesia

do Pragal, Almada.
Objecto: produção e exploração agrícola, pecuária, florestal, florí-

cola, frutícola, hortícola e silvícola, quer em propriedades próprias
ou alheias, e prestação de serviços conexos; comercialização de pro-
dutos agrícolas e pecuários, bem como dos seus derivados; explora-
ção, arrendamento, compra e venda de prédios rústicos e urbanos
adquiridos para esse fim; cedência de espaços em imóveis próprios ou
alheios e a prestação de serviços relacionados.

Capital: € 791 895,00.
Firma: Júlia Maria M. S. — Exploração Piscícola, S. A.
Sede: Travessa dos Remolares, 23, 3.º, esquerdo, freguesia de São

Paulo, Lisboa.
Objecto: exploração piscícola e afins, incluindo a industrialização

e comercialização dos respectivos produtos; exploração, arrendamento,
compra e venda de prédios rústicos e urbanos adquiridos para esse fim;
cedência de espaços em imóveis próprios ou alheios e a prestação de
serviços relacionados.

Capital: € 790 411.
Alterações projectadas na sociedade cindida:
Objecto: prestação de serviços de consultoria relacionados com a

actividade de exploração salineira, pecuária, agrícola, bem como com
a indústria de higienização, expurgo e empacotamento de sal, incluin-
do os serviços de gestão e manutenção de marinhas de sal; prestação
de serviços de contabilidade, consultoria empresarial e de gestão; com-
pra e venda de prédios rústicos e urbanos e a revenda dos adquiridos
para esse fim; gestão e exploração de imóveis e prestação de serviços
conexos.

Capital: € 50 000.

Está conforme o original.

26 de Agosto de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2006543873

SOCOSMET — SOCIEDADE DE COSMÉTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 56 481/811124; identificação de pessoa colectiva
n.º 501221697; averbamento n.º 4 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4;
números e data das apresentações: 38 e 39/040803.

Certifico que foi registada a cessação das funções da gerência de
Luís Fernando Almeida dos Santos, Maria Marcelle Fino Bouhon e de
Isabel Maria Fino Bouhon, por renúncia em 31 de Julho de 2004 e a
seguinte designação:

Designação de gerentes em 2 de Agosto de 2004.
Robert James Aquilina, 60 Bay Crest-Huntington Bay, Nova York,

Estados Unidos da América (presidente).
Lawrence Herman Magoloff, 157 Hogh Pond Drive, Jericho, Nova

York, Estados Unidos da América.
Frank Joseph Romeo, 287 Mercury Street, East Meadow, Nova

York, Estados Unidos da América.
Louis Alexander Schapiro, 271 Sunset Avenue, Englewood, New

Jersey, Estados Unidos da América
Sofia Isabel Fino Bouhon Magalhães Pereira, Rua de Silva Carva-

lho, 234, 22, Lisboa.

Está conforme o original.

26 de Agosto de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2007606283

ZETA — ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 05167/940628; identificação de pessoa colectiva n.º 503217638;

averbamento n.º 1 à inscrição n.º 13 e inscrição n.º 17; números e
data das apresentações: 32 e 33/050616.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
cessação das funções da gerência de Mheima Zhou e de Fenglin Zhou,
por renúncia em 8 de Abril de 2005 e foi alterado parcialmente o
contrato, quanto aos artigos 3.º e 4.º, que passaram a ter a seguinte
redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de vinte e
nove mil novecentos e vinte e sete euros e oitenta e sete cêntimos,
inteiramente realizado em dinheiro e dividido nas seguintes quotas:
uma com o valor nominal de catorze mil novecentos e sessenta e
três euros e noventa e quatro cêntimos, pertencente ao sócio Zhon-
gyi Lin, e, uma quota de catorze mil novecentos e sessenta e três euros
e noventa e três cêntimos, pertencente ao sócio Zhongwang Lin.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade e a sua representação, em juízo e fora dele,
activa e passivamente, com ou sem remuneração, conforme for deli-
berado em assembleia geral, fica a cargo dos sócios Zhongyi Lin, e
Zhongwang Lin, bastando a assinatura de qualquer um deles para obri-
gar a sociedade em todos os seus actos e contratos.

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

Está conforme o original.

29 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2010579135

SABENZA — AGRÍCOLA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 03472/920612; identificação de pessoa colectiva n.º 502785209;
inscrição n.º 10; número e data da apresentação: 29/050617.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi aumentado
o capital social de € 24 939,88 para € 25 000, tendo sido 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 e subscrito em dinheiro é
de vinte e cinco mil euros, e corresponde à soma de quatro quotas no
valor nominal de seis mil duzentos e cinquenta euros cada, perten-
centes duas à sócia MARAGRA — Marracuene Agrícola Açucareira,
SARL, e outras duas à sócia SABENZA — Sociedade de Participa-
ções, L.da

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

Está conforme o original.

29 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2004849185

SIBS PROCESSOS — SERVIÇOS INTERBANCÁRIOS
DE PROCESSAMENTO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 12 747/020812; identificação de pessoa colectiva
n.º 506065448; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 30/
050608.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
seguinte designação:

Designação dos órgãos sociais, em 18 de Março de 2005.
Período do triénio de 2005-2007.
Conselho de administração:
Presidente — Vítor Augusto Brinquete Bento, Rua de Filipe Fo-

lque, 30, 2.º C, Lisboa, Francisco João Velez Roxo, Rua da Cidade
João Belo, 4, 2.º direito, Lisboa, João Luís de Oliveira Baptista,
Rua de João Pereira da Rosa, Lote 3, São Pedro do Estoril, Esto-
ril.

Fiscal único efectivo — Deloitte & Associados, Sociedade de Re-
visores Oficiais de Contas, S. A., Edifício Atrium, Saldanha, Praça
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do Duque de Saldanha, 1, 62, Lisboa; suplente — Carlos Manuel
Pereira Freire revisor oficial de contas, residente na morada ante-
rior.

Está conforme o original.

23 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2010520432

UNIDIET — UNIVERSAL DIETÉTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 51 405/771122; identificação de pessoa colectiva
n.º 500709378; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 16; número e data
da apresentação: 33/050615.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
cessação das funções da gerência de Miguel Nuno Matos Pedreira
Rodam Cabrita, por renúncia em 21 de Fevereiro de 2004.

Está conforme o original.

27 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2009433211

SIMI — SOCIEDADE INTERNACIONAL DE MONTAGENS
INDUSTRIAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 00295/890214; identificação de pessoa colectiva n.º 502106328;
inscrição n.º 26; número e data da apresentação: 40/050608.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
seguinte designação:

Designação dos órgãos sociais em 20 de Maio de 2005.
Periodo: quadriénio de 2005-2008.
Conselho de administração: presidente — Fernando Henriques Dias

Gonçalves de Proença, Avenida dos Estados Unidos da América, 129,
1.º B, Lisboa; José Armando Lopes Saraiva, Rua do General Firmino
Miguel, 10, 9.º, B, Lisboa, António da Silva Parente, Quinta de São
Sebastião, Arruda dos Vinhos.

Fiscal único: efectivo — Eduardo Vieira de Abreu, revisor oficial
de contas, Praça de D. Miguel 1.º, 8, 3.º, Santo António dos Cavalei-
ros, Loures; suplente — Moore Stephens & Associados, Sociedade de
Revisores Oficiais de Contas, S. A., Rua de Castilho, 39, 10.º, A, Lisboa.

Está conforme o original.

22 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2010520599

SEOMAC E SOTAM — TRANSPORTES
E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 00898/890914; identificação de pessoa colectiva n.º 502216670;
inscrição n.º 19; número e data da apresentação: 26/050609.

Certifico com relação à sociedade em epígrafe, foi alterado parci-
almente o contrato, quanto ao n.º 1 do artigo 6.º, que passou a ter a
seguinte redacção:

ARTIGO 6.º

1 — A gerência da sociedade com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, pertence a sócios e a não sócios,
estando já nomeados gerentes os sócios Isabel Paula dos Santos Nu-
nes Camões de Matos e José Luís Camões de Matos, e ficando desde
já nomeado gerente o não sócio Ricardo Jorge dos Santos Nunes Camões
de Matos, casado e residente na Estrada da Algazarra, 16, 3.º, F, Fei-
jó, Almada, que possui capacidade profissional.

2 — (Mantém-se.)
3 — (Mantém-se.)

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

Está conforme o original.

22 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2010609913

OPTIMÉDICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 03561/920717; identificação de pessoa colectiva n.º 502805188;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 01; número e data da apresenta-
ção: 32/050615.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
cessação das funções da gerência de José Manuel dos Reis Ferreira,
por renúncia em 27 de Abril de 2005.

Está conforme o original.

22 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2009433165

SACOPOR, SOCIEDADE DE EMBALAGENS
E SACOS DE PAPEL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 002962/911104; identificação de pessoa colectiva
n.º 502642459; inscrição n.º 24; número e data da apresentação:
19/050616.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
seguinte designação:

Designação de fiscal único, em 16 de Março de 2005.
Período: até ao final do mandato em curso (2004-2006).
Efectivo — Deloitte & Associados, Sociedade de Revisores Ofici-

ais de Contas, S. A.; suplente — António Marques Dias, Rua de To-
más da Fonseca, 4, 1.º, esquerdo, Lisboa.

Está conforme o original.

29 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2010332156

TRANSVIARIA — GESTÃO DE TRANSPORTES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 03732/920922; identificação de pessoa colectiva n.º 502868791;
inscrição n.º 24; número e data da apresentação: 44/050617.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
seguinte designação:

Designação do fiscal único suplente, em 17 de Março de 2005.
Período: até ao final do mandato em curso (2004-2006).
Efectivo — Deloitte & Associados, Sociedade de Revisores Ofici-

ais de Contas, S. A.; suplente — António Marques Dias, Edifício
Atrium Saldanha, 1, 6.º, Lisboa, revisor oficial de contas.

Está conforme o original.

29 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2010332130

XIURI — IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 13 129/030121; identificação de pessoa colectiva
n.º 506379604; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 03/050609.

Certifico que, foi registada a cessação das funções da gerência de
Wang Min, por renúncia em 7 de Junho de 2005.

Está conforme o original.

23 de Junho 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2010520602

R. D. CONTREIRAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 13 942/040114; identificação de pessoa colectiva
n.º 501979360; averbamento n.º 01 à inscrição n.º 11; número e
data da apresentação: 25/050615.
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Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
cessação dás funções do administrador José Augusto Baptista Guilher-
me, por renúncia em 22 de Abril de 2005.

Está conforme o original.

23 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2010522303

STONFER, COMÉRCIO DE FOGÕES DE SALA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 14 942/041230; identificação de pessoa colectiva
n.º 507195183; inscrição n.º 02; número e data da apresentação:
01/050615.

Certifico que, com relação à sociedade unipessoal em epígrafe, foi
alterado parcialmente o contrato, quanto ao artigo. 2.º, que passou a
ter a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em fabricação e comercialização
de fogões de sala, de diversos artigos em pedra, artigos de decoração
e serralharia civil. Exportação, importação e representação.

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

Está conforme o original.

24 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2010523644

SANTA COMBA — AGRO PECUÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 07208/961227; identificação de pessoa colectiva n.º 503782289;
averbamento n.º 01 à inscrição n.º 01; número e data da apresen-
tação: 03/050614.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
cessação das funções da gerência de Valentim Manuel Antunes Mor-
gado Sousa, por renúncia em 13 de Maio de 2005.

Está conforme o original.

24 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2010559100

ÓSCAR MATOS DE SOUSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 33 488/621228; identificação de pessoa colectiva
n.º 501429450; inscrição n.º 03; número e data da apresentação:
12/050614.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
dissolução e encerramento da liquidação, tendo sido as contas apro-
vadas em 14 de Junho de 2005.

Está conforme o original.

27 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2010522109

TERESA ALMEIDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 67 573/880111; identificação de pessoa colectiva
n.º 501922890; inscrição n.º 08; número e data da apresentação:
24/050621.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi aumentado
o capital social de 400 000$ para 5000 euros, e redenominação do
capital para euros, ficando assim alterado parcialmente o contrato,
quanto ao artigo. 3.º, que passou a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros, e corresponde à soma de duas quotas iguais de 2500 euros,
possuindo uma cada sócio.

§ único. A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplemen-
tares de capital até ao montante global das respectivas quotas.

Sócios: Maria Teresa Ferreira de Almeida, e Gregório Gonzalez
Gorriz.

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

Está conforme o original.

27 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2009433246

THE EXECUTIVE TRAINING — SISTEMAS DE INOVAÇÃO
NA FORMAÇÃO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 15 376/050614; identificação de pessoa colectiva
n.º 507290259; inscrição n.º 01; número e data da apresentação:
01/050614.

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

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma The Executive Training — Siste-
mas de Inovação na Formação, Unipessoal, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Avenida do Duque de Loulé, 5,
1.º, letra F, freguesia de São Jorge de Arroios, cidade e concelho de
Lisboa.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em ensino de línguas e formação
profissional. Consultoria e desenvolvimento de sistemas pedagógicos.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

1 — A gerência e a representação da sociedade, pertence à sócia
única ou a não sócios, com ou sem remuneração, conforme a sócia
decidir.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

É sua sócia Cátia Luísa Santana Calisto Pesquita.
Gerente designada, em 6 de Junho de 2005, Maria da Conceição

Santana Calisto Pesquita, residente na Praceta de Raul Proença, 1,
cave esquerda, Mem Martins, Sintra.

Está conforme o original.

27 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2009433360

O MAFARRICO, RESTAURANTE DE MARQUES
& CURADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 08276/980323; identificação de pessoa colectiva n.º 504095072;
inscrição n.º 08; número e data da apresentação: 51/050617.
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Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi alterada
para sociedade unipessoal, passando a reger-se pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma O Mafarrico, Restaurante de
Marques & Curado, Unipessoal, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua de Luís Pastor de Macedo,
lote 28, 4.º, direito, freguesia do Lumiar, concelho de Lisboa.

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

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto exploração de restaurante, snack-bar
e pastelaria.

ARTIGO 3.º

O capital social é de cinco mil euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e nos demais valores constantes da Escrita Social
e corresponde a uma quota de igual valor nominal titulada pela sócia
única.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade compete à sócia única ou a não sócio
a nomear pela sócia única, com ou sem remuneração, conforme aquela
decidir.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

30 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2010593324

TIMBRE — PROMOÇÕES E PUBLICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 05918/950516; identificação de pessoa colectiva n.º 503413488;
averbamento n.º 02 à inscrição n.º 01; número e data da apresen-
tação: 11/050615.

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

Deslocação de sede: Calçada do Menino de Deus, 14, freguesia do
Castelo, Lisboa.

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

Está conforme o original.

22 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2010523741

TIMING — SOLUÇÕES DE FORMAÇÃO
E CONSULTADORIA, S.A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 05918/950516; identificação de pessoa colectiva n.º 503413488;
averbamento n.º 2; inscrição n.º 01; número e data da apresenta-
ção: 11/050615.

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

CAPÍTULO I

Denominação, sede e objecto

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a forma de sociedade anónima e a denomina-
ção TIMING — Soluções de Formação e Consultadoria, S. A.

ARTIGO 2.º

1 — A sociedade tem a sua sede na Avenida de Sidónio Pais, 2, 3.º,
em Lisboa, freguesia de São Sebastião da Pedreira.

2 — O Conselho de administração, sem dependência do consenti-
mento de outros órgãos sociais, poderá transferir a sede social dentro
do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, e ainda criar sucur-
sais, agências, delegações ou outras formas locais de representação no
território português.

ARTIGO 3.º

1 — A sociedade tem por objecto a consultadoria, ensino e forma-
ção profissional.

2 — A sociedade poderá adquirir participações em sociedades regu-
ladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de em-
presas, bem como adquirir participações em quaisquer outras socieda-
des, ainda que com objectos diferentes do seu.

CAPÍTULO II

Capital social e acções

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado é de cinquenta
mil euros, representado por dez mil acções, cada uma no valor nomi-
nal de cinco euros.

ARTIGO 5.º

1 — O capital social é representado por acções com valor nomi-
nal de cinco euros cada, em títulos de 1, 5, 10, 50, 100, 500, 1000
ou mais acções, que levarão a assinatura de dois administradores,
podendo ambas ser por chancela.

2 — Os accionistas interessados podem obter a divisão ou concen-
tração dos títulos, satisfazendo os encargos que daí resultarem.

3 — O conselho de administração fica desde já autorizado a, quan-
do julgar conveniente e obtidos o parecer favorável do conselho fis-
cal ou do fiscal único e as necessárias autorizações oficiais, elevar o
capital social por entradas em dinheiro, por uma ou mais vezes, até
à importância de um milhão de euros.

4 — Poderão ser emitidas acções preferenciais sem voto.

ARTIGO 6.º

1 — As acções são nominativas ou ao portador, reciprocamente
convertíveis, cabendo ao accionista interessado na conversão o su-
porte dos encargos correspondentes.

2 — As acções poderão ser convertidas em escriturais mediante
deliberação da Assembleia geral.

3 — A sociedade poderá adquirir e alienar acções e ou obrigações
próprias dentro dos limites da lei.

CAPÍTULO III

Órgãos sociais

SECÇÃO I

Disposições comuns

ARTIGO 7.º

São órgãos sociais:
a) A assembleia geral;
b) O conselho de administração ou administrador único;
c) O conselho fiscal.

SECÇÃO II

Assembleia geral

ARTIGO 8.º

1 — A assembleia geral representa a universalidade dos accionistas
e considera-se validamente constituída se, em primeira convocação,
estiverem presentes ou representados accionistas representando mais
de cinquenta por cento do capital social e em segunda convocação,
qualquer percentagem.

2 — Para efeitos de escrutínio a cada acção corresponde um voto.
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ARTIGO 9.º

A mesa geral será composta por um presidente e um secretário,
eleitos pela assembleia geral por períodos de três anos e que podem
não ser accionistas.

ARTIGO 10.º

A convocação da assembleia geral incumbe ao presidente da mesa
ou aos seus substitutos.

ARTIGO 11.º

As deliberações da assembleia geral sobre a alteração do contrato
de sociedade, aumento de capital, fusão, cisão, transformação, disso-
lução da sociedade ou outros assuntos sobre os quais a lei exija maio-
ria qualificada, sem a especificar, devem ser aprovadas por dois ter-
ços dos votos emitidos, quando a assembleia reúna em primeira
convocação.

SECÇÃO III

Conselho de administração

ARTIGO 12.º

1 — O conselho de administração é composto por cinco ou sete
membros, eleitos pela assembleia geral, por períodos de três anos.

2 — É permitida a reeleição por uma ou mais vezes.
3 — A Assembleia geral, ao eleger o conselho de administração,

designa o respectivo presidente.
4 — A administração da sociedade poderá ser acometida a um ad-

ministrador único, dentro dos limites da lei.

ARTIGO 13.º

Os administradores poderão ser ou não remunerados, conforme
deliberação da assembleia geral.

ARTIGO 14.º

O conselho de administração pode delegar num administrador-de-
legado a gestão corrente da sociedade.

ARTIGO 15.º

A sociedade fica obrigada pela assinatura de:
a)  Dois administradores;
b) Um administrador e um procurador com poderes bastantes para

o acto;
c)  Do administrador único;
d)  Um procurador, com poderes bastantes para o acto.

SECÇÃO IV

Fiscalização dos negócios sociais

ARTIGO 16.º

1 — A fiscalização dos negócios sociais compete a um conselho
fiscal, composto por três membros efectivos e um suplente eleitos
em assembleia geral, ou a um fiscal único e um suplente, que deverão
ser revisores oficiais de contas ou sociedade de revisores oficiais de
contas.

2 — O mandato do órgão de fiscalização é de três anos.

CAPÍTULO IV

Balanço e aplicação de resultados

ARTIGO 17.º

Efectuado o balanço anual, os lucros apurados terão a aplicação
que for deliberada em Assembleia geral, por dois terços dos votos
emitidos.

Certifico que foi ainda registado o seguinte:
Designação dos órgãos sociais, em 13 de Maio de 2005.
Período: triénio de 2005-2007.
Administrador único: Maria Lucinda da Costa Alves Ferreira Dias

da Silva, residente na Rua de Ana de Castro Osório, 11, 5.º, esquerdo,
Damaia, Amadora.

Fiscal único: efectivo — L. Graça, R. Carvalho & M. Borges, SROC, 
Rua de Braancamp, 9, 2.º, direito, Lisboa; suplente — Manuel Luís

Graça (ROC), residente na Rua de Ana de Castro Osório, 14, 4.º, A,
Lisboa.

Está conforme o original.

24 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2010579089

SOSEIS — INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS
E PARTICIPAÇÕES FINANCEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 15 386/050620; identificação de pessoa colectiva
n.º 507009312; inscrição n.º 01; número e data da apresentação:
10/050620.

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

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a denominação SOSEIS — Investimen-
tos Imobiliários e Participações Financeiras, L.da, e tem a sua sede
no Largo das Palmeiras, 9, freguesia do Coração de Jesus, em Lis-
boa.

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

3 — É da competência da Gerência a criação de sucursais, agênci-
as, delegações ou outras formas de representação no território na-
cional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto social é o seguinte:
1) Investimentos e participações financeiras;
2) Prestação de serviços nas áreas da gestão global das empresas,

gestão financeira, contabilidade e gestão de recursos humanos;
3) Realização de estudos económicos e de mercado e consultoria

financeira;
4) Gestão de Projectos e Investimentos;
5) Investimentos imobiliários, nomeadamente na compra de pré-

dios para revenda, desde prédios urbanos, até terrenos já urbanizados
ou a urbanizar, compra e venda de imóveis, planeamento e desenvol-
vimento das urbanizações e construções respectivas, sua comerciali-
zação e exploração;

6) Gestão de imóveis próprios ou não;
7) Estudos e análises de investimentos imobiliários, designadamen-

te nas áreas de gestão de projectos, obras e empreendimentos imobi-
liários.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
€ 5000, correspondentes ao valor nominal de uma quota de € 100,
pertencente ao sócio José Manuel Pita Gois Ferreira, e outra, de
€ 4900, pertencente à sócia Gois Ferreira — SGPS, S. A.

2 — O capital social pode ser aumentado, uma ou mais vezes, por
maioria de três quartos dos votos correspondentes ao capital social,
gozando os sócios de preferência nos aumentos a realizar em dinhei-
ro, na proporção das suas quotas.

3 — Por deliberação unânime dos sócios, podem os aumentos, ou
alguns deles, no todo ou em parte, ser subscritos e realizados por ter-
ceiros.

4 — Nos termos da lei, poderão ser exigidas prestações suplemen-
tares de capital até ao montante de € 500 000, que serão reembolsa-
das por deliberação da gerência.

5 — Podem também os sócios, nos termos da lei, fazer com a
sociedade contratos de suprimento, não só para titular empréstimos
de dinheiro, mas também para titular o diferimento de créditos seus
sobre ela.

ARTIGO 4.º

1 — É livre a cessão, total ou parcial, de quotas, entre os sócios,
bem como as necessárias divisões.

2 — A cessão de quotas a terceiros carece de consentimento da
sociedade.

3 — Caso a sociedade recuse o consentimento mencionado no
número anterior, ficará obrigada a adquirir a quota pelo valor que lhe
corresponder no último Balanço aprovado, acrescido da parte pro-
porcional das reservas que não representem compensação de prejuí-
zos previstos e não líquidos, reduzido ou acrescido da parte proporci-
onal em qualquer diminuição ou aumento posteriormente ao balanço
tenha ocorrido no valor do activo líquido.
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ARTIGO 5.º

1 — Para além do disposto no artigo anterior, a sociedade tem ainda
a faculdade de amortizar quotas nos seguintes casos:

a) Por acordo com os seus titulares;
b) Por morte ou dissolução de algum sócio;
c) Quando a quota for penhorada ou apreendida judicialmente.
2 — A sociedade tem o prazo de seis meses a contar da data em

que teve conhecimento do facto constitutivo do direito para o seu
exercício.

3 — Salvo acordo em contrário, a contrapartida da amortização
será calculada pelo valor que lhe corresponder no último balanço
aprovado, acrescido da parte proporcional das reservas que não re-
presentem compensação de prejuízos previstos e não liquidados, re-
duzido ou acrescido da parte proporcional em qualquer diminuição ou
aumento que posteriormente ao Balanço tenha ocorrido no valor do
activo líquido.

4 — A eficácia da amortização produz-se mediante comunicação
dirigida ao sócio por ela afectado e ao juiz do processo no caso de
penhora.

5 — Posteriormente, em lugar da quota amortizada que constará
do balanço como tal, poderão ser criadas uma ou várias quotas desti-
nadas a ser alienadas, inclusivamente a terceiros, nos termos, preço e
mais condições que forem deliberadas em assembleia geral.

ARTIGO 6.º

1 — A gerência da sociedade cabe a um conselho de gerência com-
posto por três membros, nomeados pelos sócios da sociedade.

2 — A sociedade fica vinculada perante terceiros com a assinatura
de dois membros do conselho de gerência, de um membro do conse-
lho de gerência e de um Procurador, ou ainda de dois procuradores
conjuntamente, com poderes específicos, excepto para actos de mero
expediente em que bastará a assinatura de um só membro do conselho
de gerência.

ARTIGO 7.º

É vedado aos gerentes obrigar a sociedade em fianças, abonações,
letras de favor e outros actos e contratos semelhantes.

ARTIGO 8.º

O exercício da gerência não será remunerado, salvo deliberação da
asssembleia geral em sentido contrário, nos termos e condições que
vierem a ser definidos nessa deliberação.

ARTIGO 9.º

1 — Os lucros líquidos apurados no balanço anual terão a aplicação
que a assembleia geral determinar, deduzidas as verbas que legalmente
tenham de ser destinadas à constituição ou reforço de fundos de re-
serva ou garantia.

2 — É permitido à sociedade fazer adiantamentos aos sócios por
conta de lucros, no decurso do exercício, cabendo esta faculdade ao
conselho de gerência.

ARTIGO 10.º

Mediante deliberação dos sócios a que corresponda a maioria de
três quartos do capital social, a sociedade poderá ser dissolvida.

ARTIGO 11.º

1 — Dissolvida a sociedade proceder-se-á à sua liquidação e parti-
lha nos termos que forem deliberados, salvo se algum dos sócios pre-
tender adquirir para si o estabelecimento social, que lhe será adjudica-
do pelo valor que for fixado em assembleia geral.

2 — No caso de dois ou mais sócios pretenderem adquirir o estabe-
lecimento, proceder-se-á licitação entre eles, adjudicando-se o esta-
belecimento social àquele que oferecer valor mais elevado.

ARTIGO 12.º

Quaisquer questões emergentes deste contrato serão submetidas ao
foro da sede da sociedade.

Mais certifico ainda que registado o seguinte:
Gerentes designados, em 9 de Maio de 2005, José Manuel Pita Góis

Ferreira, residente na Rua de D. Lourenço de Almeida, 13, Lisboa,
João Manuel Pinto Salgado Góis Ferreira, residente na Rua de D.
Lourenço de Almeida, 13, Lisboa, e Carlos Luís Bessa Monteiro, re-
sidente na Rua das Palmeiras, 9, Lisboa.

Está conforme o original.

24 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2010593995

TYOV — CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 15 303/050517; identificação de pessoa colectiva
n.º 506334899; inscrição n.º 07; número e data da apresentação:
39/050616.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato, quanto aos artigos 1.º (corpo), 2.º e 3.º, que
passaram a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação TYOV — Indústria de
Pesca, L.da, e tem a sua sede no Edificio dos Armadores, 14-A, Doca
Pesca de Pedrouços, freguesia de Santa Maria de Belém, concelho de
Lisboa.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em exercício da actividade de cap-
tura e comercialização de pescado.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de cinco mil euros e
corresponde à soma de duas quotas: uma no valor nominal de três mil
setecentos e setenta e cinco euros da sócia Sociedade Imobiliária Al-
ves Martins, S. A., e uma no valor nominal de mil duzentos e vinte
e cinco euros do sócio Vítor Joaquim Santos de Sousa Mendes.

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

Está conforme o original.

24 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2008341321

TECNOPAINEL — ISOLAMENTOS FRIGORÍFICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 14 986/050120; identificação de pessoa colectiva
n.º 507133366; inscrição n.º 02; número e data da apresentação:
32/050609.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato, quanto ao artigo. 2.º, que passou a ter a
seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

1 — A sociedade tem por objecto a actividade de projectos e mon-
tagem de painéis isotérmicos e obras de isolamentos frigoríficos.

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

Está conforme o original.

24 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2009433190

SCIA FUNCOR, S. L.
(sucursal em Portugal)

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 07540/970522; identificação de pessoa colectiva n.º 980132789;
inscrição n.º 02; número e data da apresentação: 10/050615.

Certifico que, com relação à representação permanente de socie-
dade estrangeira (Sucursal) em epígrafe, foi registado o encerramento
da representação permanente em 15 de Junho de 2004.

Está conforme o original.

22 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2010522320

XIROLA, GESTÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS,
SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 15 378/050614; identificação de pessoa colectiva
n.º 507263278; inscrição n.º 01; número e data da apresentação:
21/050614.
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Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe a qual se rege
pelo seguinte contrato:

CAPÍTULO I

Denominação, sede e objecto social

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de XIROLA, Gestão de Parti-
cipações Sociais, SGPS, S. A.

ARTIGO 2.º

1 — A sociedade tem a sua sede na Rua de São José, 35, 3.º, B e C,
Edifício Libersil, freguesia de São José, concelho de Lisboa.

2 — Pode a administração deliberar a constituição ou a extinção
de quaisquer formas locais de representação, no País ou no estrangei-
ro, designadamente sucursais, agências, delegações ou escritórios.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto a gestão de participações sociais de
outras sociedades como forma indirecta de exercício de actividades
económicas.

ARTIGO 4.º

A sociedade poderá associar-se com quaisquer pessoas singulares ou
colectivas e adquirir ou alienar livremente participações no capital de
outras empresas, mesmo quando reguladas por leis especiais, ou em
agrupamentos complementares de empresas e em associações em
participação, ainda que o objecto de umas e de outras não apresentem
nenhuma relação, directa ou indirecta, com o seu próprio objecto
social, e bem assim gerir a carteira de títulos que lhe pertença.

CAPÍTULO II

Capital social, acções e obrigações

ARTIGO 5.º

1 — O capital social é de um cinquenta mil euros, encontrando-se
todo realizado em dinheiro e nos diversos valores do activo e está
divido em dez mil acções do valor nominal de cinco euros cada.

2 — Fica desde já autorizado o conselho de administração a proce-
der ao aumento de capital até cinco milhões de euros.

ARTIGO 6.º

As acções poderão ser representadas por títulos de 1, 10, 50, 100,
500, 1000, 10 000, 50 000 e 100 000 e são ao portador.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá por deliberação da assembleia geral e nos ter-
mos previstos na lei, emitir obrigações e adquirir acções e obrigações
próprias e realizar sobre umas e outras as operações que se mostra-
rem convenientes para a prossecução dos interesses sociais.

CAPÍTULO III

Assembleia geral

ARTIGO 8.º

1 — Os accionistas deliberam nos termos da lei, nomeadamente em
assembleias gerais regularmente convocadas e reunidas.

2 — A mesa da assembleia geral será composta por um presidente
e um secretário eleitos pela a assembleia geral para cada quadriénio,
de entre os accionistas ou outras pessoas, sendo permitida a reelei-
ção.

ARTIGO 9.º

1 — A assembleia geral reúne em cada ano civil até 31 de Março,
sem prejuízo das demais reuniões que sejam convocadas a fim de:

a) Deliberar sobre o relatório de gestão e as contas do exercício
anterior;

b) Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados;
c) Proceder à apreciação geral da administração da sociedade, ma-

nifestando, se for caso disso, a sua desconfiança relativamente aos
administradores e destituindo-os, ainda que tal não conste da respec-
tiva ordem de trabalhos;

d) Proceder às eleições que legal e estatutariamente lhe sejam atri-
buídas, ou aquelas que eventualmente se tornem necessárias por virtu-

de de ocorrências determinadas, nomeadamente a prevista na parte
final da alínea anterior;

e) Estabelecer a remuneração dos membros da administração.
2 — Extraordinariamente, a assembleia geral reunirá sempre a ad-

ministração ou o órgão fiscal solicitem a sua convocação ao presi-
dente da mesa ou quando essa convocação for requerida por accionis-
tas em petição fundamentada e nos termos legalmente admitidos.

ARTIGO 10.º

Os accionistas poder-se-ão fazer representar nas reuniões da as-
sembleia geral por um outro accionista, ou por um representante le-
gal, mediante carta dirigida ao presidente da mesa indicando nome,
domicilio do representante e data da assembleia.

ARTIGO 11.º

1 — A assembleia geral poderá iniciar os seus trabalhos e delibera-
ções logo em primeira convocação qualquer que seja o número de
accionistas presentes ou representados, salvo o disposto nos números
seguintes.

2 — Sobre matérias relacionadas directamente com fusão, cisão,
transformação, dissolução ou outros assuntos para os quais a lei exija
maioria qualificada devem estar presentes, ou representados, accio-
nistas que detenham pelo menos, acções correspondentes a metade
do capital social, para que a assembleia possa iniciar os seus trabalhos
e deliberar logo em primeira convocatória.

CAPÍTULO IV

Administração e fiscalização

ARTIGO 12.º

1 — A administração da sociedade será exercida por um conselho
de administração, composto por três administradores, eleitos entre
os accionistas ou outras pessoas, para exercer o seu mandato durante
quatro exercícios consecutivos, podendo ser reeleitos.

ARTIGO 13.º

A gestão corrente dos negócios sociais é da competência da admi-
nistração ficando os seus membros dispensados de prestação de cau-
ção pelo exercício das respectivas funções, salvo deliberação contrá-
ria da assembleia geral.

ARTIGO 14.º

A sociedade obriga-se:
a) Pela assinatura conjunta de dois administradores.
b) Pela assinatura de um ou mais mandatários, nos termos do res-

pectivo mandato.
ARTIGO 15.º

À administração competem os mais amplos poderes de gerência
dos negócios sociais, e ainda:

a) Representar a sociedade em juízo e fora dele, propor e contes-
tar quaisquer acções, transigir e desistir das mesmas e comprometer-
-se em árbitros;

b) Executar as deliberações da assembleia geral que não sejam con-
trarias à lei ou aos presentes estatutos;

c) Nomear procuradores ou mandatários inclusive nos termos do
artigo 256.º do Código Comercial, mesmo estranhos à sociedade, sem-
pre sem quebra da sua responsabilidade, bem como encarregar ou de-
signar quaisquer pessoas, singulares ou colectivas, para o exercício de
cargos sociais em empresas participadas;

d) Criar, transferir ou suprimir quaisquer delegações, filiais, sucur-
sais, agências, escritórios, ou outra forma de representação, em qual-
quer local do país ou do estrangeiro e definir-lhe as suas funções;

e) Providenciar sobre as faltas e impedimentos dos membros, e
escolher quem deva preencher as vagas até à primeira assembleia geral,
que deverá ratificar a nomeação ou escolher outros;

f) Alienar, locar ou onerar bens e direitos próprios;
g) Associar-se ou participar na constituição e formação de outras

empresas ou grupos económicos, ainda que com diferente objecto social
ou localizadas no estrangeiro, nos termos e condições que achar mais
conveniente;

h) Decidir sobre a forma de representação da sociedade nos órgãos
sociais de empresas singulares ou colectivas, fixando as matérias so-
bre as quais os representantes deverão, antes de tomar decisões, ouvir
a administração;

i) Fixar vencimentos e atribuir gratificações ou qualquer outra for-
ma de remuneração ou regalia às pessoas singulares ou colectivas pre-
vistas na alínea c) deste artigo;
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j) Deliberar sobre assuntos que, nos termos da alínea h) deste arti-
go, lhe sejam questionadas pelos representantes da sociedade noutras
empresas, nomeada e expressamente quando nessas empresas esses
assuntos sejam resolvidos por quórum especial;

k) Abrir e movimentar contas bancárias.

ARTIGO 16.º

A remuneração ou não remuneração da administração será estabe-
lecida anualmente pela assembleia geral, podendo a mesma incidir sobre
uma quota parte dos lucros da sociedade.

ARTIGO 17.º

A fiscalização dos negócios sociais compete a um fiscal único elei-
to pela assembleia geral para exercer o seu mandato durante quatro
exercícios consecutivos podendo ser reeleito.

CAPÍTULO V

Exercícios sociais e aplicação dos resultados

ARTIGO 18.º

O exercício social coincide com o ano civil

ARTIGO 19.º

Os lucros líquidos apurados em cada exercício terão a seguinte apli-
cação:

a) 5 % para reserva legal até que atinja o montante de 50 % do
capital social;

b) Os quantitativos que a assembleia geral fixar para qualquer re-
serva;

c) O restante para dividendos aos accionistas.

CAPÍTULO VI

Dissolução e liquidação

ARTIGO 20.º

1 — A dissolução e liquidação da sociedade rege-se pelas disposi-
ções da lei e pelas deliberações da assembleia geral.

2 — À administração compete proceder à liquidação social, quan-
do o contrário não for deliberado em assembleia geral.

Designação dos órgãos sociais, em 3 de Maio de 2005.
Período: quadriénio de 2005-2008.
Conselho de administração: presidente — Francisco José Rodrigues

Rosa, Largo de 25 de Abril, 7, 1.º, Bombarral; vice-presidente — Ma-
ria Isabel Loureiro Bispo Rosa, residente com o anterior; vogal —
 Catarina Bispo Rosa, residente com os anteriores.

Fiscal único: efectivo — DIZ, Silva & Duarte, SROC, Rua de São
José, 35, 3, B e C, Lisboa; suplente — Joaquim dos Santos Silva (ROC),
Rua de São José, 35, 3, B e C, Lisboa.

Está conforme o original.

24 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2010522230

REBAC — RESTAURANTES, BARES
E CRUZEIROS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 15 379/050615; identificação de pessoa colectiva
n.º 507271424; inscrição n.º 01; número e data da apresentação:
12/050615.

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

CAPÍTULO I

Denominação, sede, objecto

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade constituída como sociedade anónima com a de-
nominação de REBAC — Restaurantes, Bares e Cruzeiros, S. A., tem

a sua sede em Lisboa na Rua de Diogo de Silves, 27, freguesia de São
Francisco Xavier, concelho de Lisboa, rege-se pelo presente contrato
de sociedade e demais legislação aplicável e durará por tempo inde-
terminado.

2 — Por deliberação da administração, a sede pode ser transferida
para outro local, dentro do mesmo concelho ou para concelho limí-
trofe.

3 — Por deliberação da administração podem ser criadas, transfe-
ridas ou encerradas, quer no território nacional, quer no estrangeiro,
sucursais, filiais, agências, escritórios ou quaisquer outras formas de
representação social.

ARTIGO 2.º

O objecto social da sociedade é a exploração de viagens e eventos
turístico-marítimos; restaurantes e bares.

ARTIGO 3.º

A sociedade poderá adquirir participações em outras sociedades de
responsabilidade limitada ou acções em outras sociedades anónimas,
sem dependência de deliberação dos sócios, mesmo que o seu objecto
seja diferente daquele que a sociedade está exercendo e em agrupa-
mentos complementos de empresas, gerindo a respectiva carteira de
títulos.

CAPÍTULO II

Capital, acções e obrigações

ARTIGO 4.º

1 — O capital social é de cinquenta mil euros, encontrando-se in-
tegralmente subscrito e realizado em dinheiro em 30 % devendo o
remanescente ser realizado no prazo máximo permitido por lei e está
representado por mil acções no valor nominal de cinquenta euros cada
uma.

2 — As acções são ao portador ou nominativas e reciprocamente
convertíveis.

3 — Poderá haver títulos de 1, 5, 10, 25, 50 e 100 acções.
4 — Os títulos serão assinados por dois administradores, podando

uma das assinaturas ser de chancela.

ARTIGO 5.º

Pelo prazo de cinco anos e por simples deliberação da administra-
ção, o capital poderá ser aumentado, uma ou mais vezes, por todas as
formas legalmente admissíveis até ao limite de cinco milhões de eu-
ros.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá emitir obrigações, nos termos e até aos limites
legais, e, bem assim, efectuar sobre obrigações próprias as operações
que forem legalmente permitidas.

CAPÍTULO III

Assembleia geral

ARTIGO 7.º

1 — A assembleia geral de accionistas é constituída pelos que tive-
rem direita a, pelo menos, um voto, deliberando sobre as matérias
que lhes sejam atribuídas por lei ou pelos presentes estatutos e sobre
as que não estejam compreendidas nas atribuições de outros órgãos,
podendo fazê-lo sobre as matérias de gestão, a pedido do conselho de
administração.

2 — Os accionistas podem reunir-se em assembleia geral, sem ob-
servância de formalidades prévias, desde que estejam presentes todos
e todos manifestem a vontade de que a assembleia se constitua e de-
libere sobre determinado assunto.

3 — Os obrigacionistas não poderão assistir às assembleias gerais.

ARTIGO 8.º

1 — A mesa da assembleia geral é constituída por um presidente e
um secretário, designados no contrato de sociedade ou eleitos em
assembleia geral de entre accionistas ou outras pessoas.

2 — O mandato dos membros da mesa da assembleia geral tem a
duração de quatro anos civis, contando-se como completo o ano civil
da sua designação, e é renovável.
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ARTIGO 9.º

1 — A assembleia geral dos accionistas deve reunir-se nos três pri-
meiros meses de cada ano, nos termos e para os efeitos do disposto
no artigo 376.º do Código das Sociedades Comerciais.

2 — A assembleia geral deverá ser convocada sempre que a lei o
determine, ou o conselho de administração, ou o fiscal único, enten-
derem conveniente.

3 — A assembleia geral deve ser convocada quando o requererem
um ou mais accionistas que possuam acções correspondentes, pelo
menos, a trinta por cento do capital social.

ARTIGO 10.º

As convocatórias das assembleias gerais deverão ser publicadas com
uma antecedência mínima de um mês relativamente à data da reu-
nião.

ARTIGO 11.º

1 — Os accionistas podem fazer-se representar na assembleia geral
por qualquer pessoa singular com capacidade jurídica plena.

2 — Como instrumento de representação voluntária basta uma carta
dirigida ao presidente da mesa da assembleia geral e entregue a este
até à véspera do dia designado para a reunião.

ARTIGO 12.º

1 — A assembleia geral pode deliberar, em primeira convocatória,
qualquer que seja o número de accionistas presentes ou representados,
salvo o disposto no Código das Sociedades Comerciais.

2 — A cada cinco acções corresponde um voto.

CAPÍTULO IV

Administração da sociedade

ARTIGO 13.º

1 — A gestão da sociedade é assegurada por um conselho de admi-
nistração, designado no contrato de sociedade ou eleito em assem-
bleia geral de entre os accionistas ou outras pessoas.

2 — O conselho de administração é designado por um período de
quatro anos civis, contando-se como completo o ano civil da sua
designação, sendo reelegível.

3 — O conselho de administração será composto por três ou cinco
membros, conforme deliberação da assembleia geral.

ARTIGO 14.º

1 — A assembleia geral que eleja o conselho de administração pode
dispensar os seus membros da prestação de caução.

2 — Os membros do conselho de administração poderão ou não
ser remunerados, conforme for deliberado em assembleia geral ou por
uma comissão de accionistas para à efeito designada.

ARTIGO 15.º

1 — Compete ao conselho de administração, além das atribuições
gerais que por lei são conferidas:

a) Gerir os negócios sociais e praticar todos os actos e operações
relativos ao objecto social que não caibam na competência atribuída
a outros órgãos da sociedade;

b) Representar a sociedade em juízo e fora dele, activa e passiva-
mente, podendo desistir, transigir e confessar em quaisquer pleitos,
bem assim comprometer-se em árbitros;

c) Adquirir, vender, trocar, hipotecar, ou por qualquer outra forma
alienar ou obrigar coisas móveis ou imóveis, bem como os direitos a
elas inerentes;

d) Contrair empréstimos, obter financiamentos e realizar quaisquer
operações de crédito;

e) Constituir sociedades e subscrever, adquirir, onerar e alienar
participações sociais;

f) Estabelecer a organização técnico-administrativa da sociedade e
as normas de funcionamento interno, designadamente sobre o pesso-
al e sua remuneração;

g) Constituir mandatários ou procuradores para a prática de deter-
minados actos ou categorias de actos, atribuindo-lhes os poderes que
julgue convenientes, incluindo os de substabelecer.

ARTIGO 16.º

1 — O conselho de administração fixará o local, as datas ou a
periodicidade das suas reuniões.

ARTIGO 17.º

1 — A sociedade obriga-se em todos os seus actos e contratos:
a) Pela assinatura de dois administradores;
b) Pela assinatura de um administrador e de um procurador no

âmbito e nos termos do respectivo mandato;
c) Nos actos de mero expediente será suficiente a assinatura de um

administrador.

CAPÍTULO V

Fiscalização da sociedade

ARTIGO 18.º

1 — A fiscalização da sociedade compete a um fiscal único, e um
suplente, designados no contrato de sociedade ou eleitos em assem-
bleia geral pelo período de quatro anos civis, contando-se como com-
pleto o ano civil da sua designação, sendo reelegível.

2 — No caso da fiscalização ser exercida por um conselho fiscal os
seus membros serão eleitos em assembleia geral pelo período de qua-
tro anos civis, sendo reelegíveis.

3 — O conselho fiscal será composto por três membros efectivos
e um suplente.

CAPÍTULO VI

Aplicação dos resultados

ARTIGO 19.º

1 — A assembleia geral deliberará sobre o destino a dar aos lucros
da cada exercício, depois de retiradas as importâncias necessárias à
constituição ou reintegração do fundo de reserva legal.

2 — Anualmente, a assembleia geral fixará a percentagem do lucro
distribuído para ser atribuída com o dividendo.

CAPÍTULO VII

Dissolução e partilha

ARTIGO 20.º

A sociedade dissolve-se nos casos e nos termos estabelecidos no
artigo 141.º do Código das Sociedades Comerciais, observando-se o
disposto nos artigos 147.º e seguintes do referido código.

Designação dos órgãos sociais, em 24 de Maio de 2005.
Período: quadriénio de 2005-2008.

Conselho de administração: presidente — Luciano Jaime Barros
d’Almeida, Rua de Teófilo Braga, 1, 3.º, B, Portela, Loures; vogais —
 Hélder Rui Menezes de Aragão, Rua do Lido, 6, rés-do-chão, esquer-
do, Monte Estoril; e Nuno Miguel Froes Miguens de Quaresma, Rua
de Carlos Wallenstein, 12, 5.º, esquerdo, Carnaxide.

Fiscal único: efectivo — Barbas, Martins, Mendonça & Associa-
dos, SROC, L.da, Rua de José da Purificação Chaves, 9, 1.º, C, Lisboa;
suplente — José Luís Mesquita Barbas, Rua de José à Purificação
Chaves, 9, 1.º, C, Lisboa (ROC).

Está conforme o original.

24 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2010522338

UNIÃO QUÍMICA LUSITANA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 28 096/600307; identificação de pessoa colectiva
n.º 500965226; inscrição n.º 07; número e data da apresentação:
29/050615.

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

Projecto de fusão.
Modalidade: transferência global do património da sociedade incor-

porada para a incorporante.
Sociedade incorporante: União Química, L.da, Rua de Rosa Araú-

jo, 31, Lisboa.
Sociedade incorporada: MFCPART — Sociedade Gestora de Parti-

cipações Sociais, SGPS, S. A., Avenida das Tulipas, 14, 7.º, direito,
Algés, Oeiras.
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Alterações projectadas na sociedade incorporante.
Firma: União Lusitana, Investimentos Imobiliários, L.da

Sede: Rua de Consiglieri Pedroso, 123, freguesia de Barcarena,
Oeiras.

Objecto: compra e venda de imóveis e a revenda dos adquiridos
para esse fim, bem como a gestão, administração e exploração de
quaisquer propriedades, próprias ou alheias, para fins habitacionais,
comerciais, industriais ou turísticos e ainda o exercício de quaisquer
actividades conexas ou afins do seu objecto principal.

Capital: 55 000 euros.

Está conforme o original.

27 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2011126347

XYZ — ESTUDOS, PROJECTOS DE ENGENHARIA
E DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 50 742/770628; identificação de pessoa colectiva
n.º 500666504; inscrição n.º 17; número e data da apresentação:
24/050321.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi aumentado
o capital social de 74 819,69 euros para 450 000 euros e foi trans-
formada em sociedade anónima, passando a reger-se pelo contrato:

CAPÍTULO I

Denominação, duração, sede, objecto social

ARTIGO 1.º

Denominação social e duração

A sociedade adopta a denominação social de XYZ — Estudos, Pro-
jectos de Engenharia e Desenvolvimento Turístico, S. A., e durará por
tempo indeterminado.

ARTIGO 2.º

Sede e outras formas de representação social

1 — A sociedade tem a sua sede na Avenida do Engenheiro Duarte
Pacheco, torre 2, 11.º, sala 11, na freguesia de Santa Isabel, concelho
de Lisboa, a qual poderá ser deslocada, nos termos da lei, por simples
deliberação do conselho de administração, sem dependência do con-
sentimento ou parecer de outros órgãos sociais.

2 — O conselho de administração poderá ainda criar, transferir ou
extinguir sucursais, agências, delegações ou outras formas locais de
representação da sociedade, no espaço da União Europeia ou no ex-
terior, nos mesmos termos previstos no número anterior.

ARTIGO 3.º

Objecto social

1 — A sociedade tem por objecto a elaboração de estudos e pro-
jectos de engenharia e desenvolvimento turístico, promoção imobili-
ária e gestão hoteleira.

2 — A sociedade poderá ainda dedicar-se ao exercício de outras
actividades acessórias, instrumentais ou complementares do seu ob-
jecto principal, incluindo a prestação de serviços técnicos ou de outra
natureza.

3 — A sociedade poderá ainda participar no capital de outras socie-
dades, mesmo que com objecto diferente do referido nos números
anteriores, bem como em sociedades reguladas por legislação especi-
al, consórcios, agrupamentos complementares de empresas e agrupa-
mentos de interesse económico, no país ou no estrangeiro.

ARTIGO 4.º

Capital social

O capital social é de quatrocentos e cinquenta mil euros,
encontrando-se integralmente realizado, sendo representado na parte
de 50 % por acções ordinárias e na parte restante por acções prefe-
renciais sem voto.

ARTIGO 5.º

Representação do capital social

1 — O capital social é representado por acções nominativas ou ao
portador, reciprocamente convertíveis, com o valor de cinco euros
cada uma, sendo de duas categorias:

a) Categoria I — Acções ordinárias;
b) Categoria II — Acções preferenciais sem voto.
2 — Os títulos representativos poderão ser de 1, 5, 10, 100, 1000,

10 000 ou mais acções.
3 — As acções tituladas podem ser convertidas em escriturais por

iniciativa do conselho de administração, observadas que sejam as for-
malidades legais aplicáveis.

4 — A sociedade pode adquirir, nos termos legais, acções próprias.

ARTIGO 6.º

Acções preferenciais

1 — As acções preferenciais sem voto, nominativas ou ao porta-
dor, podem ser emitidas e representar até cinquenta por cento do capital
social, conferindo direito a um dividendo prioritário não inferior a
5 % do respectivo valor nominal, retirado dos lucros que, nos termos
dos artigos 32.º e 33.º do Código das Sociedades Comerciais, podem
ser distribuídos aos accionistas, bem como ao reembolso prioritário
do seu valor nominal na liquidação da sociedade.

2 — As acções preferenciais sem voto podem, na sua emissão, fi-
car sujeitas a remição na data que for deliberada pela assembleia geral.

3 — As acções serão objecto de remição pelo seu valor nominal
acrescido de um prémio, se assim for deliberado pela assembleia geral.

4 — As acções preferenciais sem voto não contam para a deter-
minação da representação do capital exigida na lei ou no contrato
social para as deliberações dos accionistas.

ARTIGO 7.º

Obrigações e dívida titulada

A sociedade poderá emitir obrigações e outros instrumentos de dí-
vida titulada legalmente admissíveis mediante deliberação do conse-
lho de administração, que fixará as condições de emissão.

CAPÍTULO III

Disposições comuns aos órgãos sociais

ARTIGO 8.º

Órgãos sociais

A sociedade terá como órgãos a assembleia geral, o conselho de
administração e o fiscal único.

ARTIGO 9.º

Remuneração dos membros dos órgãos sociais

1 — As remunerações dos membros dos órgãos sociais serão fi-
xadas para cada exercício pela assembleia geral ordinária e podem
consistir em importâncias fixas ou variáveis, ou ainda em uma e
outras.

2 — No caso de ser fixada uma percentagem dos lucros do exercí-
cio, esta não poderá ultrapassar os dez por cento dos mesmos.

ARTIGO 10.º

Actas dos órgãos sociais

Das reuniões dos órgãos de administração e fiscalização da socie-
dade serão sempre lavradas actas, devidamente assinadas por todos os
membros presentes, das quais constarão as deliberações tomadas e as
declarações de voto discordantes, se as houver.

ARTIGO 11.º

Duração do mandato dos órgãos sociais

A duração do mandato dos membros dos órgãos da sociedade é de
três anos, podendo ser reeleitos uma ou mais vezes.

CAPÍTULO IV

Assembleia geral

ARTIGO 12.º

Natureza da assembleia geral

A assembleia geral, regularmente constituída, representa a univer-
salidade dos accionistas, sendo as suas deliberações vinculativas para
todos eles quando tomadas nos termos da lei e dos presentes estatu-
tos.
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ARTIGO 13.º

Mesa da assembleia geral

1 — A mesa da assembleia geral é constituída por um presidente e
um secretário, accionistas ou não, eleitos em assembleia geral.

2 — Compete ao presidente da mesa convocar e dirigir as reuniões
da assembleia geral, dar posse aos membros do conselho de adminis-
tração e ao fiscal único, bem como exercer as demais funções confe-
ridas pela lei, pela assembleia geral e pelos estatutos.

3 — Ao secretário da mesa da assembleia geral incumbe, além de
coadjuvar o presidente, toda a documentação e expediente relativos à
assembleia geral.

ARTIGO 14.º

Assembleia geral

1 — A assembleia geral é constituída pelos accionistas com direito
a voto.

2 — A cada acção corresponde um voto.
3 — As assembleias gerais serão convocadas nos termos da lei,

podendo ser ordinárias ou extraordinárias.
4 — A representação dos accionistas em assembleia geral é permi-

tida nos termos da lei.
5 — Fica o conselho de administração autorizado a fazer partici-

par na assembleia geral pessoas não accionistas, quadros ou não da
sociedade, cuja presença considere necessária ou conveniente para o
esclarecimento ou discussão de qualquer matéria, que pela sua nature-
za específica ou técnica a tanto aconselhe.

CAPÍTULO V

Órgão de administração

ARTIGO 15.º

Órgão de administração

A administração da sociedade será confiada a um conselho de ad-
ministração, constituído por um número ímpar de membros, entre
três, cinco ou sete, um dos quais será o presidente, eleitos em assem-
bleia geral, accionistas ou não, dispensados de prestar caução e com
ou sem remuneração conforme vier a ser deliberado em assembleia
geral.

ARTIGO 16.º

Competências do órgão de administração

1 — Ao conselho de administração compete gerir e representar a
sociedade, praticando todos os actos necessários a assegurar a gestão
e desenvolvimento da sociedade, cabendo-lhes nessa medida, e sem
prejuízo das competências que lhes são conferidas pela lei:

a) Gerir todos os negócios sociais e praticar todos os actos e ope-
rações relativas ao objecto social, que não caibam na competência
atribuída a outros órgãos da sociedade;

b) Definir as orientações estratégicas, fixar os objectivos e formu-
lar as políticas de gestão

da sociedade;
c) Aprovar os planos de actividade e orçamentos da sociedade, bem

como as alterações ou ajustamentos que, no decorrer da sua execu-
ção, se revelem necessários;

d) Elaborar o relatório, o balanço, as contas e a proposta de apli-
cação de resultados em cada exercício, a submeter à apreciação da
assembleia geral;

e) Definir a estrutura orgânica e financeira da sociedade;
f) Adquirir ou alienar o trespasse dos estabelecimentos comerciais,

e cedê-los ou recebê-los em exploração;
g) Instalar, adquirir manter, transferir ou encerrar quaisquer esta-

belecimentos comerciais;
h) Constituir sociedades, subscrever, adquirir, onerar e alienar par-

ticipações sociais;
i) Administrar o património da sociedade, adquirindo, alienando ou

onerando direitos, bens móveis ou imóveis;
j) Arrendar, subarrendar ou tomar de arrendamento ou subarrenda-

mento, alugar ou tomar de aluguer e celebrar contratos de locação
financeira em quaisquer condições e prazos relativamente a quaisquer
móveis, nomeadamente, veículos automóveis, e imóveis, bem como
alterar ou rescindir os respectivos contratos;

k) Representar a sociedade em juízo e fora dele, podendo submeter
qualquer conflito a arbitragem, bem como confessar, desistir e transi-
gir no conteste de qualquer procedimento legal;

l) Constituir mandatários e outorgar-lhes os poderes que entender
por convenientes;

m) Contrair empréstimos e outras modalidades de financiamento e
realizar operações de crédito que não estejam vedadas por lei;

n) Movimentar contas bancárias, emitir, aceitar, sacar, endossar
letras, livranças, cheques e extractos de factura;

o) Celebrar, alterar, rescindir ou denunciar contratos de trabalho e
de prestações de serviços;

p) Negociar e acordar o pagamento de quaisquer montantes a cré-
dito ou a débito da sociedade.

ARTIGO 17.º

Vinculação da sociedade

1 — A sociedade fica obrigada pela intervenção:
a) Do presidente do conselho de administração;
b) De dois administradores;
c) De administrador em que o conselho de administração tenha

delegado poderes;
d) De mandatário a quem tenha previamente conferido os poderes

necessários.
2 — Nos actos de mero expediente, será suficiente a intervenção

de um administrador ou mandatário, no âmbito do seu mandato.

CAPÍTULO VI

Órgão de fiscalização

ARTIGO 18.º

Composição

A fiscalização dos negócios sociais será confiada a um fiscal único,
que terá um suplente, sendo ambos revisores oficiais de contas ou
sociedades de revisores oficiais de contas, eleitos em assembleia geral.

CAPÍTULO VII

Disposições gerais

ARTIGO 19.º

Prestações acessórias

Poderão ser exigidas aos accionistas prestações acessórias, além das
respectivas entradas e na proporção do capital por eles subscrito,
devendo essas prestações ser pecuniárias, até ao montante global
correspondente ao décuplo do capital social, e gratuitas ou onerosas,
conforme for deliberado em assembleia geral, que fixará também as
demais condições de tais prestações acessórias.

ARTIGO 20.º

Aplicações dos resultados líquidos

1 — Os resultados líquidos da sociedade anualmente apurados terão
a aplicação que a assembleia geral determinar, deduzidas as verbas que
por lei tenham de destinar-se à constituição ou reforço de reservas,
tendo a assembleia geral, no mais, total liberdade de deliberar no sen-
tido de os afectar, total ou parcialmente, à formação de reservas ou
de os distribuir pelos accionistas.

2 — Poderão ser feitos aos accionistas adiantamentos sobre lucros
no decurso do exercício social, nos termos previstos na lei, podendo
ainda a distribuição de dividendos ser inferior a metade do lucro do
exercício distribuível.

ARTIGO 21.º

Dissolução e liquidação da sociedade

A sociedade dissolve-se nos casos e nos termos previstos pela lei,
competindo à assembleia geral que a decidir regular a respectiva liqui-
dação e partilha.

CAPÍTULO VII

Disposições transitórias

ARTIGO 22.º

Nomeação dos membros dos órgãos sociais para o triénio
de 2005-2007

1 — Ficam desde já nomeados, para o triénio de dois mil e cinco a
dois mil e sete, os seguintes membros dos órgãos sociais, ficando os
administradores dispensados de prestar caução para o mandato que
agora irão exercer.
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a) Mesa da assembleia geral: presidente — Armindo Augusto Curto
Fernandes, divorciado, com domicílio na Rua de Joaquim António de
Aguiar, 27, 6.º, esquerdo, em Lisboa; secretário — João Tiago Lagi-
nha de Azevedo Carneiro Martins, casado, residente na Avenida de
Fontes Pereira de Melo, 31, 4.º, A, em Lisboa.

b) Conselho de administração: presidente — Luís Alberto Fernan-
des de Azevedo Carneiro Martins, divorciado, residente na Avenida
dos Bons Amigos, 38, 1.º, Cacém; administradores — João Tiago
Laginha de Azevedo Carneiro Martins, casado, residente na Avenida
de Fontes Pereira de Melo, 31, 4.º, A, em Lisboa; Luís Afonso Lagi-
nha de Azevedo Carneiro Martins, solteiro, maior, residente na Rua
de Amílcar Cabral, 17, rés-do-chão, B, em Lisboa.

c) Fiscal único: efectivo — Joaquim Manuel da Silva Neves, inscri-
to na Ordem dos Revisores Oficiais de Contas sob o n.º 421, sócio da
sociedade de revisores oficiais de contas Silva Neves & Teresa Mar-
ques, SROC, com sede na Rua de Luciano Cordeiro, 113, 6.º, direito,
em Lisboa; suplente — Maria Teresa Prata Rosa Ferreira Marques,
inscrita na Ordem dos Revisores Oficiais de Contas sob o n.º 493,
com domicilio profissional na Rua de Luciano Cordeiro, 113, 6.º, di-
reito, em Lisboa.

Certifico ainda que em 21 de Março de 2005, com relação socie-
dade em epígrafe, ficaram depositados na pasta respectiva, os docu-
mentos respeitantes as prestações das contas dos anos de 2003
e 2004.

Está conforme o original.

9 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2009436334

SINTERCAL — SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS
COMERCIAIS E AGRÍCOLAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 50 405/770414; identificação de pessoa colectiva
n.º 500661065; inscrição n.º 04; número e data da apresentação:
17/050505.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
redenominação do capital para euros e foi aumentado o capital social
de 29 927,87 euros para 119 998,84 euros, ficando assim alterado
parcialmente o contrato, quanto ao artigo 5.º, que passou a ter a se-
guinte redacção:

5.º

O capital social que se encontra inteiramente subscrito e realizado
é de € 119 998,84 e dividido pelas seguintes quotas: uma de € 420 de
António Gouvêa Portela; uma de € 220, de Maria do Carmo Gouvêa
Portela de Herédia; uma de € 200, de Esther Gouvêa Portela de
Moraes; uma de € 620, de Maria Luísa Gouvêa Portela Pinho; uma
de € 100, de Maria do Carmo Portela de Herédia Vieira da Fonseca;
uma de € 100, de Maria José Gouvêa Portela de Herédia Lancastre de
Freitas; uma de € 100, de José António Gouvêa Portela de Herédia;
uma de € 100, de Manuel José Gouveia Portela de Herédia; uma de
€ 140, de António Portela de Moraes; uma de € 140, de Luís Miguel
Portela de Moraes; uma de € 140, de Ana Maria Portela de Moraes
Martins Pereira; uma de € 100, de António João Santiago Gouveia
Portela; uma de € 100, de Jorge Alberto Santiago Gouvêa Portela; e
duas, uma de € 76 149,24 e uma de € 41 369,60, da própria socie-
dade.

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

Está conforme o original.

28 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2010632184

VIRGÍLIO NEVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 28 099/600801; identificação de pessoa colectiva
n.º 500494878; inscrição n.º 04; número e data da apresentação:
18/050615.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi aumentado
o capital social de 400 000$ para 5000 euros, e redenominação do

capital para euros, ficando assim alterado parcialmente o contrato,
quanto ao artigo 4.º, que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social integralmente e subscrito e realizado em dinheiro
é cinco mil euros e corresponde à soma de duas quotas de dois mil e
quinhentos euros, uma de dois mil e quinhentos euros pertencente ao
sócio João Manuel Abreu e Silva, e outra de dois mil e quinhentos
euros, pertencente ao mesmo sócio.

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

Está conforme o original.

27 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2010522346

SOINCOM — SOCIEDADE GESTORA
DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 68 435/880506; identificação de pessoa colectiva
n.º 501990143; inscrição n.º 25; número e data da apresentação:
10/050622.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
seguinte designação:

Designação do fiscal único suplente, em 28 de Março de 2005.
Período: até ao final do mandato em curso de 2003-2005.
Efectivo — Deloitte & Associados, SROC, S. A.; suplente — Luís

Augusto Gonçalves Magalhães, (ROC), Edifício Atrium Saldanha, 1,
6.º, Lisboa.

Está conforme o original.

27 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2010521064

S. C. TUR — GESTÃO HOTELEIRA E SIMILARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 67 572/880111; identificação de pessoa colectiva
n.º 501922873; averbamento n.º 01 à inscrição n.º 01; número e
data da apresentação: 55/050222.

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

Deslocação de sede: Rua de Olavo d’Eça Leal, 6, A, freguesia de
São Domingos de Benfica, Lisboa.

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

Está conforme o original.

27 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2009398670

TOQUE DE CLASSE, ARTE E DECORAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 66 780/870904; identificação de pessoa colectiva
n.º 501883401; inscrição n.º 06; número e data da apresentação:
20/050614.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi aumentado
o capital social de 450 000$ para 5000 euros, e redenominação do
capital para euros, ficando assim alterado parcialmente o contrato,
quanto ao artigo 3.º, que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cin-
co mil euros, e corresponde à soma de duas quotas iguais de dois
mil e quinhentos euros, uma de cada sócia, Isabel Maria Ferraz Bela
Morais de Almeida e Maria Leonor Ivens Ferraz Bela Morais Sara-
gga.
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§ único. A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplemen-
tares de capital até ao montante global das respectivas quotas.

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

Está conforme o original.

27 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2010522141

TRANSPORTADORA DE SILVA & ESCARAMEIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 66 022/870626; identificação de pessoa colectiva
n.º 501852077; averbamento n.º 01 à inscrição n.º 03; número e
data da apresentação: 38/050615.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
cessação das funções da gerência de Francisco da Silva Escarameia,
por renúncia em 9 de Maio de 2005.

Está conforme o original.

27 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2009433238

OCIDENTAL — COMPANHIA PORTUGUESA
DE SEGUROS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 65 817/790527; identificação de pessoa colectiva
n.º 501836918; inscrição n.º 46; número e data da apresentação:
25/050616.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato, quanto ao n.º 2 do artigo 12.º, que passou a
ter a seguinte redacção:

ARTIGO 12.º

Competência

1 — (Mantém-se.)
2 — O conselho poderá encarregar um ou mais dos seus membros

de se ocuparem da condução de determinadas actividades da sociedade
e de certas matérias de administração, bem como delegar numa co-
missão executiva, constituída nos termos da lei, com um máximo de
cinco membros, a gestão corrente da sociedade, devendo a respectiva
deliberação fixar os limites da delegação, a composição da comissão
Executiva e o seu modo de funcionamento.

3 — (Mantém-se.)

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

Está conforme o original.

27 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2010801792

OCIDENTAL — COMPANHIA PORTUGUESA
DE SEGUROS DE VIDA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 65 816/870527; identificação de pessoa colectiva
n.º 501836926; inscrição n.º 48; número e data da apresentação:
26/050616.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato, quanto ao n.º 2 do artigo 12.º, que passou a
ter a seguinte redacção:

ARTIGO 12.º

Competência

1 — (Mantém-se.)
2 — O conselho poderá encarregar um ou mais dos seus membros

de se ocuparem da condução de determinadas actividades da sociedade
e de certas matérias de administração, bem como delegar numa co-

missão executiva, constituída nos termos da lei, com um máximo de
cinco membros, a gestão corrente da sociedade, devendo a respectiva
deliberação fixar os limites da delegação, a composição da comissão
executiva e o seu modo de funcionamento.

3 — (Mantém-se.)

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

Está conforme o original.

27 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2010801784

VICENTE & PEREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 30 460/610223; identificação de pessoa colectiva
n.º 500825750; averbamento n.º 01 à inscrição n.º 01 e inscrição
n.º 06; números e data das apresentações: 15 e 16/050615.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
cessação das funções da gerência de José da Costa Alves e de Adelaide
Augusta Barreto de Matos, por renúncia em 9 de Maio de 2000 e foi
aumentado o capital social de 500 000$ para 5000 euros, e redeno-
minação do capital para euros, ficando assim alterado parcialmente o
contrato, quanto aos artigo 2.º e 5.º, que passaram a ter a seguinte
redacção:

ARTIGO 2.º

O capital social é de cinco mil euros, está integralmente realizado
em dinheiro, e corresponde à soma de duas quotas iguais de dois mil
e quinhentos euros, pertencentes uma cada um dos sócios, João José
de Matos Alves e Noélia Mendes Vilhena Lopes Alves.

ARTIGO 5.º

1 — A administração e representação da sociedade, remunerada ou
não, conforme for deliberado em assembleia geral, será exercida por
ambos os sócios, desde já designados gerentes.

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

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

Está conforme o original.

27 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2003168710

START — SOCIEDADE TÉCNICA DE AUTOMÓVEIS,
REPARAÇÕES E TESTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 61 434/850822; identificação de pessoa colectiva
n.º 501567577; inscrição n.º 12; número e data da apresentação:
23/050621.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
dissolução e encerramento da liquidação, tendo sido as contas apro-
vadas em 22 de Março de 2005.

Está conforme o original.

27 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2005953946

TR/3 — SOCIEDADE DE EQUIPAMENTO
DE INFORMÁTICA E VÍDEO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 61 596/850926; identificação de pessoa colectiva
n.º 501521968; inscrição n.º 11; número e data da apresentação:
46/050609.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi aumentado
o capital social de 10 000 000$ para 50 000 euros, e redenominação
do capital para euros, ficando assim alterado parcialmente o contra-
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to, quanto aos artigo 6.º, n.º 1, 10.º, n.º 1, 12.º, n.º 1, e 18.º, n.os 1 e
2, que passaram a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 6.º

1 — O capital social, integralmente subscrito e realizado, é de cin-
quenta mil euros e é representado por dez mil acções, com o valor
nominal de cinco euros cada.

2 — (Mantém-se.)
3 — (Mantém-se.)
4 — (Mantém-se.)
5 — (Mantém-se.)

ARTIGO 10.º

1 — A mesa da assembleia é composta por um presidente e um
secretário, no caso de não estar nomeado secretário da sociedade, que
podem não ser accionistas, eleitos trienalmente e susceptíveis de ser
reeleitos uma ou mais vezes.

2 — (Mantém-se.)
ARTIGO 12.º

1 — A gestão e administração da sociedade incumbe ao conselho
de administração, composto por três, cinco ou sete membros, desig-
nados de entre accionistas ou terceiros eleitos por um período de três
anos, os quais poderão ser reeleitos.

2 — (Mantém-se.)
3 — (Mantém-se.)

ARTIGO 18.º

 1 — Para a mesa da assembleia geral são designados para o perío-
do do triénio de 2005-2007:

Presidente: Maria de Lurdes da Silva Gomes.
Secretário: António David da Silva Gomes.
2 — Para o conselho de administração ficam, desde já, designados

para o triénio de 2005-2007:
Presidente: Maria de Lurdes da Silva Gomes.
Vogais: António David da Silva Gomes e António da Cruz Rainha.
3 — (Mantém-se.)
4 — (Mantém-se.)
5 — (Mantém-se.)

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

Está conforme o original.

27 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2010609980

SOCIEDADE ALIMENTAR DA PARADA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 54 367/791029; identificação de pessoa colectiva
n.º 500789339; averbamento n.º 01 à inscrição n.º 01 e inscrição
n.º 08; números e data das apresentações: 18 e 19/050620.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
cessação das funções da gerência de Artur Almeida da Graça, por re-
núncia em 21 de Abril de 2005 e foi alterado parcialmente o contra-
to, quanto aos artigo 3.º e 4.º, que passaram a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de cinco mil euros e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor
nominal de dois mil e quinhentos euros, cada, pertencentes uma a
cada uma das sócias Maria Fernanda Ferreira Coelho e Clementina
Feijão Ferreira.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, dispensada de caução e com ou sem
remuneração, conforme for deliberado em assembleia geral, fica a cargo
de sócios ou não sócios, ficando desde já nomeada gerente a sócia
Maria Fernanda Ferreira Coelho.

2 — Para obrigar a sociedade é suficiente a assinatura de um geren-
te.

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

Está conforme o original.

27 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2010579666

TÁXIS AUGUSTO A. LOPES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 54 147/790904; identificação de pessoa colectiva
n.º 500421730; inscrição n.º 12; número e data da apresentação:
42/050609.

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 do activo social, é de cinco mil euros e correspon-
de à soma de duas quotas, ambas do valor nominal de dois mil e qui-
nhentos euros, uma pertencente ao sócio Armando Pereira da Silva,
e outra pertencente ao sócio Carlos Alexandre Costa da Silva.

Certifico ainda que em 9 de Junho de 2005, com relação à socie-
dade em epígrafe, ficaram depositados na pasta respectiva os docu-
mentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2004.

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

Está conforme o original.

27 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2010609883

SEGURADO & GRAÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 61 163/850624; identificação de pessoa colectiva
n.º 501505709; averbamento n.º 04 à inscrição n.º 01 e inscrição
n.º 06; números e data das apresentações: 30 e 31/050620.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
cessação das funções da gerência de Maria da Graça Nazaré Costa
Segurado Pavão, por renúncia em 1 de Julho de 2004, e a seguinte
designação:

Designação de gerente, em 6 de Janeiro de 2005:
Francisco Maria Monteiro Leite Baptista Borges, Rua de Nuno

Tristão, 54, Bairro do Restelo, Lisboa.

Está conforme o original.

27 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2005303593

UNIPEÇAS — COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS
PARA AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 64 363/861119; identificação de pessoa colectiva
n.º 501749357; averbamento n.º 01 à inscrição n.º 01; número e
data da apresentação: 17/050622.

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

Deslocação de sede: Rua de Correia Teles, 76, A/B, freguesia de
Santo Condestável, Lisboa.

Em 22 de Junho de 2005, com relação à sociedade em epígrafe,
ficaram depositados na pasta respectiva os documentos respeitantes
à prestação de contas do ano de 2004.

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

Está conforme o original.

27 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2007486997

RCI GEST SEGUROS — CORRETORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 64 182/861023; identificação de pessoa colectiva
n.º 501732365; averbamento n.º 02 à inscrição n.º 06; número e
data da apresentação: 24/050614.
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Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato, quanto ao artigo 1.º, que passou a ter a se-
guinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de RCI Gest Seguros —
Corretores, L.da, e tem a sua sede social na Rua de José Espírito
Santo, lote 12-E, 1900-672 Lisboa, a qual poderá ser transferida
para qualquer outro local, por deliberação da assembleia geral, bem
como serem criadas sucursais, agências, delegações ou outras for-
mas de representação social, tanto no território nacional como
no estrangeiro.

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

Está conforme o original.

27 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2006534122

SALMON & C.A,  L .DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 21 132/500420; identificação de pessoa colectiva
n.º 500238790; inscrição n.º 17; número e data da apresentação:
03/050616.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
seguinte designação:

Designação de gerente-director, em 17 de Janeiro de 2005.
Mário Alberto Godinho Alves Fernandes, Alameda da Guia, 190,

3.º, direito, Cascais.

Está conforme o original.

27 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2010579011

TOTAL CARE — CUIDADOS MÉDICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 15 374/050609; identificação de pessoa colectiva
n.º 507355326; inscrição n.º 01; número e data da apresentação:
22/050609.

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

1.º

A sociedade adopta a firma Total Care — Cuidados Médicos, L.da

2.º

1 — A sociedade estabelece a sede na Rua de Maria Lalande, 9, 6.º,
direito, em Lisboa.

2 — Por simples deliberação da gerência, poderá a sociedade trans-
ferir a sede para qualquer outro local dentro do mesmo concelho ou
para concelho limítrofe.

3.º

A sociedade tem por objecto a exploração de clínica médica, o
exercício da medicina dentária e odontologia e outras actividades de
saúde humana.

4.º

O capital social é de cinco mil euros e representa-se por duas quo-
tas iguais do valor nominal de dois mil e quinhentos euros, perten-
centes uma a cada um dos sócios Margarida de Jesus Lacerda dos San-
tos Diniz e Carlos Eduardo dos Santos Diniz e as respectivas entradas
ficam, nesta data, realizadas em dinheiro.

5.º

1 — A gerência da sociedade, dispensada de caução e com ou sem
remuneração, conforme for deliberado em assembleia geral, será exer-
cida pelos dois sócios, desde já designados gerentes.

2 — A sociedade vincula-se com a assinatura de dois gerentes.

6.º

A cessão de quotas é livre entre os sócios, mas a cessão a estra-
nhos carece do consentimento da sociedade, dado por escrito, gozan-

do esta do direito de preferência, em primeiro lugar e os sócios não
cedentes, em segundo lugar.

7.º

A sociedade poderá adquirir participações em sociedades com ob-
jecto diferente do seu, em sociedades reguladas por leis especiais e em
agrupamentos complementares de empresas.

8.º

A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementares até
ao décuplo do capital social.

9.º

1 — A sociedade poderá amortizar, por deliberação da maioria sim-
ples, qualquer quota nos seguintes casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Penhora, arresto ou arrolamento da quota, arrematação ou ad-

judicação judiciais;
c) Por divórcio, se a quota não ficar a pertencer ao seu titular;
d) Quando a quota for cedida sem o consentimento da sociedade.
2 — A amortização far-se-á pelo valor nominal da quota e nos

restantes termos da lei.

Está conforme o original.

24 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2010520793

SIBS CARTÕES — PRODUÇÃO E PROCESSAMENTO
DE CARTÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 14 443/040531; identificação de pessoa colectiva n.º 506724778;
inscrição n.º 02; número e data da apresentação: 33/050608.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
seguinte designação:

Designação do fiscal único, em 18 de Março de 2005.
Período: até ao final do mandato em curso de 2004-2006.
Efectivo — Deloitte & Associados, SROC, S. A.; suplente — Car-

los Manuel Pereira Freire (ROC), Edifício Atrium Saldanha, Praça do
Duque de Saldanha, 1, 6.º, Lisboa.

Está conforme o original.

24 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2010520467

TAVARES & MARQUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 21 063/500311; identificação de pessoa colectiva n.º 500958270;
inscrição n.º 09; número e data da apresentação: 46/050617.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi aumentado
o capital social de 500 000$ para 5000 euros, e redenominação do
capital para euros, ficando assim alterado parcialmente o contrato,
quanto o artigo 3.º, que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado, é de 5000 euros, corres-
pondendo à soma de duas quotas do seguinte valor: uma de quatro mil
setecentos e cinquenta euros e outra de duzentos e cinquenta euros,
pertencendo a cada um dos sócios, respectivamente Vicentina Rosa
Ferreira e Mário Faustino Xavier da Barca.

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

Está conforme o original.

24 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2010592794

SOCIEDADE AGRÍCOLA DA CHAFURDA, S. A.
Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula

n.º 10 002/000111; identificação de pessoa colectiva
n.º 504412884; averbamento n.º 03 à inscrição n.º 01; número e
data da apresentação: 38/050609.
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Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

Actualização: o fiscal único efectivo passou a denominar-se ESAC —
Espírito Santo & Associados, SROC, S. A.

Pelo averbamento n.º 04 à inscrição n.º 01, apresentação n.º 39/
050609.

Com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a cessação das
fiscalização de ESAC — Espírito Santo & Associados, SROC, S. A., e
de Martinez, Carvalheda & Plácido, SROC, por renúncia em 27 de
Julho de 2004 e 21 de Julho de 2004, respectivamente.

Está conforme o original.

22 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2010800338

VARANDAS DO ORIENTE — SOCIEDADE
DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 15 383/050616; identificação de pessoa colectiva
n.º 507326857; inscrição n.º 01; número e data da apresentação:
29/050616.

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

1.º

A sociedade adopta a firma Varandas do Oriente — Sociedade de
Construções, L.da, vai ter a sua sede na Rua de Mário Viegas, 36, no
Bairro do Oriente, freguesia de Santa Maria dos Olivais, concelho do
Lisboa.

§ único. Por deliberação da gerência a sociedade pode deslocar a
sede social dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes
e criar sucursais, filiais, agências, delegações ou outras formas de re-
presentação social, em qualquer lugar do território nacional ou no
estrangeiro.

2.º

O objecto social consiste na actividade de construção e engenharia
civil.

§ único. A sociedade pode participar em sociedades de responsabi-
lidade limitada ou de responsabilidade ilimitada mesmo que o objecto
seja diferente do seu, em sociedades reguladas por leis especiais, em
agrupamentos complementares de empresas e em agrupamentos eu-
ropeus de interesse económico.

3.º

O capital social é de cinco mil euros, integralmente realizado em
dinheiro, e dividido em duas quotas iguais de dois mil e quinhentos
euros cada, pertencendo uma a cada um dos sócios.

4.º

A divisão e a subsequente cessão de quotas, total ou parcial, a es-
tranhos, depende do consentimento da sociedade, gozando esta em
primeiro lugar, e os restantes sócios em segundo, do direito de prefe-
rência na aquisição da quota.

5.º

A gerência da sociedade e sua representação em juízo ou fora dele,
activa e passivamente, podendo não ser remunerada se tal vier a ser
deliberado em assembleia geral, será exercida por ambos os sócios que,
desde já ficam nomeados gerente.

§ único. A sociedade obriga-se em todos os seus actos e contratos,
com a assinatura de um gerente.

6.º

A sociedade pode amortizar quotas sem o consentimento dos res-
pectivo: titulares no caso de as mesmas serem objecto de arrolamen-
to, penhora, ou qualquer outra forma de apreensão judicial, ou serem
arrematadas, adjudicada; ou vendidas em consequência de um proces-
so judicial.

§ 1.º As quotas poderão ainda ser amortizadas sem o consentimen-
to do; respectivos titulares, quando forem dadas em garantia de algu-
ma obrigação seu o prévio e expresso consentimento da sociedade,
bem como se os respectivo; titulares forem julgados falidos ou insol-
ventes.

§ 2.º O valor atribuído às quotas amortizadas será o que resultar do
último balanço aprovado, e o respectivo preço será pago na sede da

sociedade até três prestações semestrais, a primeira das quais se ven-
cerá no trigésimo dia a contar da data da deliberação de amortização.

7.º

As quotas amortizadas deverão figurar como tal no balanço, po-
dendo a sociedade deliberar que, em sua vez sejam criadas uma ou várias
quotas, destinadas a seres alienadas a um ou a alguns dos sócios ou a
terceiros.

São seus sócios Manuel dos Santos Moreira e Pedro Miguel Alves
Moreira.

Está conforme o original.

24 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2010605330

VERANATURA — APOIO A EMPRESAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 06606/960318; identificação de pessoa colectiva n.º 503604623;
averbamento n.º 03 à inscrição n.º 01; número e data da apresen-
tação: 19/050609.

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

Deslocação de sede: Rua de Augusto Macedo, 12-D, freguesia do
Lumiar, Lisboa.

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

Está conforme o original.

22 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2010558014

OLYMPUS PORTUGAL — OPTO-DIGITAL
TECNOLOGIAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 06526/960215; identificação de pessoa colectiva n.º 503581429;
inscrição n.º 16; número e data da apresentação: 41/050615.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
seguinte designação:

Designação dos membros do conselho de administração, em 1 de
Maio de 2005.

Período: triénio de 2005-2007.
Mathias Johannes Hondl, Abeitstrasse, 57, 20 149, Hamburgo, Ale-

manha, José Ignacio Abia Buenache, C. Sant Fructuos, 16-18, 3 A1,
Barcelona, Espanha, David Galvet Canut, Avenida Marques de
l’Argentera, 27 PR, Barcelona, Espanha.

Está conforme o original.

22 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2010522419

SOCIEDADE IMOBILIÁRIA OLÍVIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 34 172/630726; identificação de pessoa colectiva
n.º 500266530; inscrição n.º 20; número e data da apresentação:
04/050616.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
seguinte designação:

Designação dos órgãos sociais em 29 de Dezembro de 2004.
Período: triénio de 2005-2007.
Conselho de administração: presidente — António Silvério Domin-

gues; vogais — Maria Teresa Afonso Carneiro e Manuel Nunes.
Fiscal único: efectivo — A. M. Calado Cortes F. Marques & Asso-

ciados, SROC, Avenida de João Crisóstomo, 49, 3.º, esquerdo, Lisboa;
suplente — Vítor Manuel Fernandes Marques (ROC), Rua de Soeiro
Pereira Gomes, 8, 3.º, esquerdo, Damaia.

Está conforme o original.

27 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2009439953
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S. E.  O.  P. — SOCIEDADE DE EMPREITADAS
DE OBRAS PÚBLICAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 45 159/730126; identificação de pessoa colectiva
n.º 500244545; inscrição n.º 22; número e data da apresentação:
19/050621.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
seguinte designação:

Designação dos órgãos sociais, em 31 de Março de 2005.
Período: triénio de 2005-2007.
Conselho de administração: presidente — Bertrand Guy Alain Ma-

rie le Boucher d’Herouville, Rua Pedro de Barcelos, 3, Lisboa; vo-
gais — Tahar Azi, 3 Avenue Morane Saulrier 78141 Vélizy-Villa
coublay, France, e Hervé Marcel Pierre Christophe Duchatel, resi-
dente na morada anterior.

Conselho fiscal: presidente — João António Martins Sousa e Mou-
ra, Avenida de Columbano Bordalo Pinheiro, 50, 3.º, Lisboa; vogais —
António Casimiro Alves Marçal, residente na morada anterior, e
Oliveira, Reis & Associados, SROC, L.da, Avenida de Columbano Bor-
dalo Pinheiro, 50, 3.º, Lisboa; suplente — José Barata Fernandes
(ROC), residente na morada anterior.

Certifico ainda que em 21 de Junho de 2005, com relação à soci-
edade em epígrafe, ficaram depositados na pasta respectiva os docu-
mentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

27 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2010609930

ZENECA AGRO — PRODUTOS
PARA A AGRICULTURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 45 949/730904; identificação de pessoa colectiva
n.º 500294739; averbamento n.º 01; inscrição n.º 13; número e data
da apresentação: 43/050616.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
cessação das funções da gerência de José Gonçalves Alpendre, por
renúncia em 31 de Dezembro de 2000.

Está conforme o original.

27 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2010574540

SOCIEDADE AGRÍCOLA DA QUINTA BRANCA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 46 980/740612; identificação de pessoa colectiva
n.º 500413231; inscrição n.º 07; número e data da apresentação:
36/050615.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
seguinte designação:

Designação de gerente, em 27 de Março de 2004, de Elsa Marga-
rida de Seixas Fino, Praça de Alvalade, 4, 12.º, direito, Lisboa.

Está conforme o original.

27 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2010523091

ROGÉRIO ALVES MARQUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 50 075/770203; identificação de pessoa colectiva
n.º 500659176; averbamento n.º 04; inscrição n.º 01; número e data
da apresentação: 35/050617.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
cessação das funções de gerência de Maria Adelina Duarte e Silva
Marques e de José Marçal Dias, por renúncia em 29 de Maio de 2005.

Está conforme o original.

27 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2009433203

TECNOCAPITAL, SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 11 046/001227; identificação de pessoa colectiva
n.º 504339125; inscrição n.º 04; número e data da apresentação:
09/050301.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
seguinte designação:

Designação dos órgãos sociais, em 30 de Março de 2004.
Conselho de administração: presidente — Pedro Maria Guimarães

José de Melo, Avenida da República, 1910, lote 88, Quinta Patino,
Alcoitão, Cascais; vogais — Jorge Manuel Pereira Caldas Gonçalves,
Rua da Cidade de Coimbra, lote JG, Parede, Estoril, Cascais, e Luís
Eduardo Brito Freixial de Goes, Avenida do Infante Santo, 368, 2.º,
direito, Lisboa.

Fiscal único: efectivo — Patrício, Mimoso & Mendes Jorge, SROC,
Rua de Nogueira e Sousa, 8, 1.º, Lisboa; suplente: Alberto Arnauth
Ribeiro (ROC), Praça do Infante D. Henrique, 3, 1.º, esquerdo, Lou-
res.

Período: quadriénio de 2004-2007.

Certifico que em 1 de Março de 2005 ficaram depositados na pasta
respectiva os documentos respeitantes às prestações de contas dos
anos de 2001, 2002 e 2003.

Está conforme o original.

23 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2009412303

VIFERMO — SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 02248/910404; identificação de pessoa colectiva n.º 502030208;
inscrição n.º 10; número e data da apresentação: 15/050623.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
dissolução e encerramento da liquidação, tendo sido as contas apro-
vadas em 24 de Maio de 2005.

Está conforme o original.

29 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2010522710

VAVIAN — GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 02230/820505; identificação de pessoa colectiva n.º 501268731;
inscrição n.º 07; número e data da apresentação: 14/050624.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi aumentado
o capital social de 30 000 euros para 500 000 euros, tendo sido alte-
rado parcialmente o contrato, quanto ao artigo 4.º, que passou a ter
a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

1 — O capital social, integralmente realizado, em dinheiro e nos
demais valores constantes da escrituração, é de quinhentos mil euros,
dividido em duas quotas: uma do valor nominal de trezentos e sessen-
ta mil euros pertencente ao sócio Manuel de Pinho Vaz da Silva e
outra do valor nominal de cento e quarenta mil euros pertencente à
sócia Maria de Lurdes dos Santos Carvalho Vaz da Silva.

Aumento de capital por incorporação de reservas

Relatório do revisor oficial de contas independente

O presente relatório destina-se à verificação de reservas de reava-
liação e reservas livres para aumento de capital por incorporação de
reservas, para liberação de um aumento de capital social de 470 000 eu-
ros da VAVIAN — Gestão de Empreendimentos, L.da, com sede na
Rua de Viana da Mota, 11, freguesia de São João de Brito, concelho
de Lisboa, contribuinte n.º 501268731, matriculada na Conservatória
do Registo Comercial de Lisboa sob o n.º 2230.

Do exame efectuado verifica-se que:
1) As reservas de reavaliação no montante de 27 556,22 euros

foram constituídas ao abrigo de diplomas legais, podendo por isso ser
incorporadas no capital social.
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2) As reservas livres no montante de 442 443,78 euros foram
constituídas por transferência de resultados líquidos positivos, poden-
do por isso ser incorporadas no capital social.

Os titulares das quotas são:
Manuel de Pinho Vaz da Silva, detentor de uma quota de 21 600

euros que representa 72 % do capital social, e Maria de Lurdes dos
Santos Carvalho Vaz da Silva detentora de uma quota de 8400 euros
que representa 28 % do capital social.

As reservas identificadas em 1) e 2), são avaliadas ao seu valor
nominal, dado estarem contabilizadas por igual valor.

Pelos elementos contabilísticos apresentados, constata-se que os
valores encontrados nas contas de reservas do balanço de 31 de De-
zembro de 2004 aprovado em assembleia geral de 31 de Março de
2005 podem aumentar o valor nominal das quotas existentes.

Nestes termos, é nossa opinião que o aumento de capital em
470 000 euros pela transferência para capital das respectivas contas
de reservas de reavaliação no montante de 27 556,22 euros e reser-
vas livres no montante de 442 443,78 euros, correspondem a valores
para aumentar o valor nominal das quotas existentes, que passarão a
constituir um capital social de 500 000 euros na sociedade VAVIAN —
Gestão de Empreendimentos, L.da

31 de Março de 2005. — Joaquim Camilo & Associado, SROC
n.º 147, representada pelo sócio Joaquim Pereira da Silva Camilo,
revisor oficial de contas n.º 829.

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

Está conforme o original.

29 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2010559231

SECOSE — CORRETORES DE SEGUROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 01235/900117; identificação de pessoa colectiva n.º 502271639;
inscrição n.º 07; número e data da apresentação: 30/050615.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi aumentado
o capital social de 49 879,79 euros para 100 000 euros, e foi trans-
formada em sociedade anónima, passando a reger-se pelo seguinte
contrato:

1.º

Firma e sede

1 — A sociedade, adopta a firma SECOSE — Corretores de
Seguros, S. A., e tem a sua sede social na Avenida de Miguel Bombar-
da, 61, 7.º, em Lisboa, freguesia de Nossa Senhora de Fátima.

2 — O conselho de administração poderá mudar a sede da socie-
dade, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e criar,
transferir ou encerrar estabelecimentos, sucursais, filiais agências ou
outras formas locais de representação social, no País ou no estrangeiro.

2.º

Objecto

A sociedade tem por objecto a actividade de corretagem de segu-
ros.

CAPÍTULO II

Capital social e acções

3.º

Capital social, sua representação e participações sociais

1 — O capital social é de cem mil euros, integralmente subscrito e
realizado.

2 — O capital social está realizado em vinte mil acções, com o
valor de cinco euros cada, podendo ser representado por títulos de
uma, dez, cinquenta, cem, mil ou dez mil acções, podendo os accio-
nistas exigir, a expensas suas, a sua divisão ou concentração.

3 — As acções são ao portador, registadas ou não, podendo tam-
bém assumir a forma meramente escriturai, recíproca e livremente
convertíveis por iniciativa dos respectivos titulares que suportarão os
custos inerentes.

4 — Os títulos representativos das acções, quer provisórios quer
definitivos, serão sempre assinados por dois administradores, ou por
um administrador delegado e um procurador com poderes especiais
para o acto, podendo, as assinaturas ser apostas por meio de chancela
por eles autorizadas.

5 — A sociedade poderá participar noutras sociedades, de objecto
igual ou diferente do seu, em sociedades reguladas por leis especiais,
em agrupamentos complementares de empresas, consórcios e associ-
ações.

CAPÍTULO III

Órgãos sociais

SECÇÃO I

Assembleia geral

4.º

Constituição e convocação da assembleia geral

1 — A assembleia geral é constituída pelos accionistas que, até cinco
dias antes do designado para a reunião da assembleia geral, tenham,
pelo menos, cem acções averbadas em seu nome no competente li-
vro de registo da sociedade ou depositadas na sede da sociedade ou em
qualquer instituição bancária.

2 — Os accionistas titulares de um número de acções inferior a cem,
poderão agrupar-se de forma a completar esse número ou número
superior, fazendo-se então representar por qualquer dos agrupados, o
que deverá ser comunicado ao presidente da mesa da assembleia geral,
por meio de carta, até à véspera do dia em que a assembleia geral se
reunir.

3 — Poderão assistir às reuniões da assembleia geral e intervir, sem
direito a voto, na discussão de todos os assuntos que aí forem trata-
dos, os membros e o conselho de administração, fiscal único e os
membros da mesa da assembleia geral.

4 — Sendo todas as acções nominativas, as publicações a que alu-
dem os artigos 167.º e 377.º, n.º 2, do Código Comercial, podem ser
substituídas por cartas registadas.

5.º

Representação

1 — Qualquer accionista que seja pessoa singular poderá fazer-se
representar por quem bem entender, bastando que a procuração cons-
te de simples carta assinada pelo accionista, dirigida ao presidente da
mesa da assembleia geral ou de instrumento notarial, devendo aquela
ou este ser entregue na sede social até a hora em que a assembleia
houver de reunir-se.

2 — A representação das pessoas colectivas, para efeito de parti-
cipação na assembleia geral e de exercício de funções nos órgãos so-
ciais, poderá ser feita por qualquer pessoa e será comunicada ao pre-
sidente da mesa da assembleia geral por simples carta emanada do
órgão competente da pessoa colectiva representada.

6.º

Mesa da assembleia geral

A mesa da assembleia geral será constituída por um presidente e
um secretário, que poderão não ser accionistas, todos eleitos trienal-
mente, sendo sempre permitida reeleição.

7.º

Funcionamento

1 — A assembleia geral poderá deliberar validamente, em primeira
convocação, logo que estejam presentes ou representados accionistas
titulares de, pelo menos, metade do capital social e em segunda con-
vocação, qualquer que seja o seu número.

2 — Para que a assembleia geral possa deliberar sobre alterações ao
contrato de sociedade, incluindo o capital social, fusão, cisão, disso-
lução da sociedade, eleição e destituição do conselho de administra-
ção, devem estar presentes ou representados accionistas que detenham,
pelo menos, acções correspondentes a três quartos do capital social.

SECÇÃO II

Conselho de administração

8.º

Composição, eleição e caução

1 — A administração da sociedade incumbe a um conselho de ad-
ministração, composto por três ou cinco membros, eleitos pela as-
sembleia geral, por um período de três anos, podendo ser reeleitos
uma ou mais vezes.
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2 — Na falta de designação pela assembleia geral, o conselho de
administração escolherá o seu presidente, podendo substitui-lo a todo
o tempo.

3 — Administradores prestarão individualmente caução, por qual-
quer forma admitida na lei e pelo montante mínimo por ela exigido,
excepto se tal for dispensado em assembleia geral

9.º

Competência

Ao conselho de administração compete especialmente:
a) Gerir os negócios e praticar todos os actos e operações inseri-

dos no objecto social que não caibam na competência atribuída a
outros órgãos da sociedade;

b) Representar a sociedade em juízo e fora dele, activa e passiva-
mente, podendo desistir, transigir e confessar em quaisquer pleitos e,
bem assim, celebrar convenções de arbitragem;

c) Adquirir, alienar ou onerar bens e direitos móveis e imóveis;
d) Decidir sobre a participação no capital social de outras socie-

dades;
e) Emitir obrigações;
f) Contrair empréstimos e outros tipos de financiamento e realizar

outras operações de crédito que não sejam vedadas pela lei;
g) Estabelecer a organização técnico-administrativa da sociedade e

as normas de funcionamento interno, designadamente sobre os em-
pregados e sua remuneração;

h) Constituir procuradores para a prática de determinados actos ou
categorias de actos.

i) Designar e instruir o representante às assembleias gerais das socie-
dades participadas.

j) Designar um secretário da sociedade e o respectivo suplente;
k) Exercer as demais competências que lhe sejam atribuídas por lei,

pelos presentes estatutos ou pela assembleia geral.

10.º

Delegação de poderes

1 — O conselho de administração, através de simples acta, poderá
delegar a gestão corrente da sociedade num ou mais administradores.

2 — A delegação prevista no número anterior não poderá abran-
ger as matérias constantes das alíneas a), d), f), l) e m) do artigo 406.º
do Código das Sociedades Comerciais.

11.º

Reuniões do conselho de administração

1 — O conselho de administração deve reunir ordinariamente pelo
menos duas vezes em cada ano, podendo, no entanto, fixar outra
periodicidade para as suas reuniões ordinárias e reunirá extraordinari-
amente sempre que for convocado pelo presidente ou por dois admi-
nistradores.

2 — São permitidos os votos por correspondência e a representa-
ção de administradores por outros administradores, devendo esta ser
conferida por meio de carta dirigida ao presidente do conselho.

3 — O conselho de administração não pode reunir sem que esteja
presente ou representada a maioria dos seus membros em exercício,
salvo se, com os votos dos presentes ou representados constituírem
um número pelo menos igual à maioria.

4 — As deliberações do conselho de administração constarão sem-
pre de acta e serão tomadas por maioria.

12.º

Vinculação da sociedade

A sociedade obriga-se:
a) Pela assinatura conjunta de dois administradores;
b) Pela assinatura de um administrador-delegado no âmbito da res-

pectiva delegação de competências;
c) Pela, ou pelas, assinaturas de procuradores constituídos, nos ter-

mos, condições e limites de poderes a cada um conferidos.
d) Em assuntos de mero expediente, que não sejam fonte de obri-

gações para a sociedade, basta a assinatura de um administrador.

SECÇÃO III

Fiscal único

13.º

Fiscalização dos negócios sociais

1 — A fiscalização dos negócios sociais será exercida por um fiscal
único e um suplente, que serão ambos revisores oficiais de contas ou

sociedades de revisores oficiais de contas e que não serão accionistas
da sociedade, eleitos pela assembleia geral por um período de três anos
e que poderão ser reeleitos uma ou mais vezes.

2 — A assembleia geral designará o fiscal único e o respectivo su-
plente.

CAPÍTULO IV

Disposições gerais e transitórias

14.º

Remuneração dos membros dos órgãos sociais

1 — As remunerações dos membros da mesa da assembleia geral,
do conselho de administração e do fiscal único e do suplente, sem
prejuízo do legalmente disposto quanto aos revisores oficias de con-
tas, são fixadas pela assembleia geral, que poderá deliberar que algum,
alguns ou todos não sejam remunerados.

2 — Compete ao conselho de administração celebrar os contratos
com os revisores oficiais de contas que, nessa qualidade, integrem os
órgãos sociais.

15.º

Aplicação dos resultados apurados

1 — Os resultados líquidos de cada exercício, devidamente aprova-
dos, terão aplicação que a assembleia geral determinar.

2 — A sociedade poderá realizar, no decurso de um exercício, adi-
antamentos sobre lucros.

16.º

Dissolução da sociedade

1 — A sociedade dissolve-se nos casos e termos legais ou mediante
deliberação tomada em assembleia geral pela maioria de três quartos
do capital social.

2 — Dissolvendo-se a sociedade, a liquidação e partilha do patri-
mónio social serão efectuadas, segundo as disposições legais aplicá-
veis, pelos liquidatários, assumindo essa qualidade os administradores
em exercício à data da dissolução, salvo se a assembleia geral eleger
outros.

Certifico ainda que registado o seguinte:
Designação dos membros do conselho de administração, em 21 de

Abril de 2005:
Presidente — Renato Jerónimo Morgado Bernardino, Avenida do

Infante Santo, 69, 5.º, Lisboa; vogais — Frederico Sérgio Bernardino,
Praça de Nuno Rodrigues dos Santos, 10, 12.º, direito, Lisboa, e Maria
Isabel do Rosário Nunes Apetato Bernardino.

Período: triénio de 2005-2007.
Pela inscrição n.º 08, apresentação n.º 31/050615.
Mais certifico foi registada a seguinte designação:
Designação do fiscal único, em 2 de Maio de 2005.
Período: triénio de 2005-2007
Efectivo — Carlos Teixeira, Noé Comes & Associados, SROC, L.da,

Rua do Torrinha, 228-H, 6.º, Divisão 1, Porto; suplente — Paula
Saraiva & Manuel Pereira, SROC, Rua do Torrinha, 228-H, 6.º, Divi-
são 4, Porto.

Está conforme o original.

29 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2010522354

SEGUROS E PENSÕES GERE, SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 01532/900522; identificação de pessoa colectiva n.º 502352914;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 49 e inscrição n.º 53; números e
data das apresentações: 22 e 23/050622.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
cessação das funções do administrador Jorge Manuel Jardim Gonçal-
ves, por renúncia em 15 de Março de 2005, e a seguinte designação:

Designação de administrador, em 5 de Abril de 2005 — Paulo Jor-
ge de Assunção Rodrigues Teixeira Pinto, Rua Augusta, 84, 4.º, Lis-
boa, (presidente).

Está conforme o original.

29 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2010522664
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SHA — SOCIEDADE HOTELEIRA DAS AMOREIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícu-
la n.º 02905/911010; identificação de pessoa colectiva
n.º 502637242; inscrição n.º 12; número e data da apresentação:
22/050614.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
seguinte designação:

Designação de gerente, em 17 de Maio de 2005 — Maria Marta
Pereira Cabral Esquível, Largo da Cartuxa, casa B, Caxias, Oeiras.

Está conforme o original.

29 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2010522249

TOREIJA — SOCIEDADE DE PROJECTOS
COMERCIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 02773/821215; identificação de pessoa colectiva n.º 501341870;
inscrição n.º 04; número e data da apresentação: 05/050624.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
dissolução e encerramento da liquidação, tendo sido as contas apro-
vadas em 25 de Maio de 2005.

Está conforme o original.

29 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2011217296

SAPATÁLIA — CALÇADO E ACESSÓRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 01543/900321; identificação de pessoa colectiva n.º 502074159;
averbamento n.º 01 à inscrição n.º 06; número e data da apresen-
tação: 17/050615.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
cessação das funções da gerência de Manuel Lopes Escudeiro Cajada,
por renúncia em 24 de Maio de 2005:

Pela inscrição n.º 12; apresentação n.º 26/050614.
Com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a seguinte de-

signação:
Designação de gerente, em 31 de Maio de 2005 — Fortunato de

Oliveira Frederico, Rua do Comendador Joaquim de Oliveira, 120,
Guimarães.

Em 14 de Junho de 2005, com relação à sociedade em epígrafe,
ficaram depositados na pasta respectiva os documentos respeitantes
à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

29 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2011156351

OLICOOP — COOPERATIVA DE HABITAÇÃO
E CONSTRUÇÃO ECONÓMICA DE CABO RUIVO, C. R. L.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 00389/860807; identificação de pessoa colectiva n.º 501681221;
inscrição n.º 07; número e data da apresentação: 07/050616.

Certifico que, em relação à cooperativa em epígrafe, foi registada
a seguinte designação:

Designação dos órgãos sociais, em 29 de Março de 2005:
Período: quadriénio de 2005-2008;
Direcção: presidente — Alberto Manuel Nunes dos Reis Ferreira,

Rua de Manjacaze, 14, 1.º, direito, Lisboa; vogais — Marinela Mar-
ques Morais, Rua de Almada Negreiros, lote 461, 5.º, C, Lisboa; João
Carlos da Silva Fortunato Capela Traquina, Rua de António Albino
Machado, 19, 7.º, B, Lisboa.

Conselho fiscal: presidente — Valdemar João das Neves Patarrão,
Avenida de Portugal, 41, 2.º, esquerdo, Carnaxide, Oeiras; vogais —

Luís Manuel de Araújo Calheiros, Rua de Palmira Bastos, 17, 7.º, es-
querdo, Portela, Loures, e Jorge Alexandre Ramalhete da Cruz, Rua
de Luís Manuel de Noronha, 4, 7.º, direito, Miraflores, Algés, Oeiras.

Está conforme o original.

29 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2010579020

SEQUEIRA & CUNHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 02497/820831; identificação de pessoa colectiva n.º 501353437;
inscrição n.º 17; número e data da apresentação: 33/050620.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
redenominação do capital para euros, e foi aumentado de € 1995,20
para € 5000, ficando assim alterado parcialmente o contrato, quanto
ao artigo 3.º, que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro e nos demais
valores constante do activo social é de cinco mil euros, e correspon-
de à soma de duas quotas iguais de dois mil e quinhentos euros, per-
tencentes uma a cada um dos sócios, Adelino Gomes de Oliveira e
Laurentina Gomes de Oliveira Dinis.

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

Está conforme o original.

29 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2010579313

VAMITRANS — TRANSPORTES DE VALE
MILHAÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 05981/950612; identificação de pessoa colectiva n.º 503449245;
inscrição n.º 09; número e data da apresentação: 01/050620.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi aumentado
o capital social de € 49 879,79 para € 250 000 euros, ficando assim
alterado parcialmente o contrato, quanto aos artigos 5.º e 7.º, que
passaram a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 5.º

1 — O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
duzentos e cinquenta mil euros, dividido em quatro quotas, que são as
seguintes: uma do valor nominal de setenta e cinco mil euros perten-
cente ao sócio Acácio Alves Peralta, uma do valor nominal de cin-
quenta mil euros pertencente ao sócio Mário Jorge Pinto Fazendeiro,
uma do valor nominal de sessenta e dois mil e quinhentos euros per-
tencente ao sócio João Manuel Chambino Correia, e outra do valor
nominal de sessenta e dois mil e quinhentos euros pertencente ao sócio
António da Silva.

2 — Por deliberação unânime dos sócios, poderão ser exigidas pres-
tações suplementares de capital, até ao montante de duzentos e cin-
quenta mil euros.

3 — (Mantém-se.)
ARTIGO 7.º

1 — A gerência da sociedade, dispensada de caução, remunerada ou
não, conforme for deliberado em assembleia geral, pertence a todos
os sócios Acácio Alves Peralta e Mário Jorge Pinto Fazendeiro, já
nomeados gerentes, e João Manuel Chambino Correia e António da
Silva, que desde já ficam nomeados gerentes.

2 — (Mantém-se.)
3 — (Mantém-se.)

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

Está conforme o original.

20 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2010593316
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LISBOA — 4.A SECÇÃO

CLEARCLEAN — SERVIÇOS DE HIGIENE
E LIMPEZA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 13 013/040129; identificação de pessoa colectiva
n.º 506581438; inscrição n.º 01; número e data da apresentação:
03/040129.

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

Ioulia Fomina, número de identificação fiscal 239047460, natural
da Rússia, de nacionalidade russa, solteira, maior, residente na Rússia,
São Petersburgo, UL. Kommunarov, 118, apartamento 60, e em Por-
tugal na Rua das Acácias, 19, 3.º, D, em Cascais, titular do passaporte
43, n.º 5802124 de 23 de Setembro de 1999, emitido pela USSR.

Pedro Miguel Adão e Silva Salazar Leite, número de identificação
fiscal 136734936, natural da freguesia de Nossa Senhora de Fátima,
concelho de Lisboa, casado com Maria Teresa Neto Pereira Camejo
Mendes Salazar Leite sob regime da separação de bens, residente na
morada anterior, titular do bilhete de identidade n.º 6209695 de 8 de
Junho de 2001, emitido pelos Serviços de Identificação Civil de Lis-
boa;

António Armando Rodrigues Gonçalves Dias Lobão, número de
identificação fiscal 121789411, natural da freguesia de São Jorge de
Arroios, concelho de Lisboa, solteiro, maior, residente na Avenida
do Brasil, 1, 7.º, em Lisboa, titular do bilhete de identidade número
6225807 de 21 de Novembro de 2000, emitido pelos Serviços de
Identificação Civil de Lisboa;

Francisco Astorga Perez, número de identificação fiscal 201525674,
natural de Manila, Filipinas, nacionalidade filipina, casado com Hele-
na Maria Basto de Melo Lopes Perez sob o regime da comunhão de
adquiridos, residente na Rua do Comandante Abel Fontoura da Costa,
23, rés-do-chão, D, em São Pedro do Estoril, concelho de Cascais,
titular da autorização de residência n.º 266420 de 6 de Dezembro de
1999, emitido pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras de Cascais.

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma CLEARCLEAN — Serviços de
Higiene e Limpeza, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Avenida do Brasil, 1, 9.º, fre-
guesia de São João de Brito, concelho de Lisboa.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em prestação de serviços de higi-
ene e limpeza, comércio e retalho de produtos e serviços para o ramo.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social é de cinco mil euros, encontra-se integral-
mente realizado em dinheiro e corresponde à soma de quatro quotas,
uma do valor nominal de dois mil e quatrocentos euros pertencente à
sócia Ioulia Fomina, uma no valor nominal de mil duzentos e cin-
quenta euros pertencente ao sócio Francisco Astorga Perez, uma no
valor nominal de mil duzentos e cinquenta euros pertencente ao só-
cio António Armando Rodrigues Gonçalves Dias Lobão e outra no
valor nominal de cem euros pertencente ao sócio Pedro Miguel Adão
e Silva Salazar Leite.

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

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

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade compete aos gerentes, 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 — A remuneração da gerência poderá consistir, total ou parcial-
mente, em participação nos lucros da sociedade.

4 — Ficam desde já nomeados gerentes o sócio Pedro Miguel Adão
e Silva Salazar Leite, sem remuneração, e a sócia Ioulia Fomina, com
remuneração.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ARTIGO 8.º

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

Está conforme o original.

8 Junho de 2004. — A Segunda-Ajudante, Maria da Graça Bicho
Martins. 2006560387

CABLING CONCEPT — SOLUÇÕES E SERVIÇOS
EM INSTALAÇÕES TÉCNICAS ESPECIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 12 944/040109; identificação de pessoa colectiva
n.º 506784070; inscrição n.º 01; número e data da apresentação:
02/040109.

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

Miguel José Gamboa Soares, número de identificação fiscal
188876685, solteiro, maior, natural da freguesia de São Domingos de
Benfica, concelho de Lisboa, residente na Rua de Fernando Lopes
Graça, 15, 7.º, esquerdo, em Lisboa, titular do bilhete de identidade
n.º 8840650 e de 24 de Fevereiro de 2003, emitido em Lisboa nos
Serviços de Identificação Civil;

Fernando Manuel Magalhães da Fonseca, número de identificação
fiscal 128268255, natural da freguesia de Barró, concelho de Resen-
de, casado com Elsa Maria Costa Lopes Fonseca no regime da comu-
nhão de adquiridos, residente na Estrada da Serra da Mina, 250, rés-
-do-chão, direito, na Mina, Amadora, titular do bilhete de identidade
n.º 7857778, de 26 de Fevereiro de 2001, emitido em Lisboa nos Ser-
viços de Identificação Civil.

1.º

A sociedade adopta a firma Cabling Concept — Soluções e Servi-
ços em Instalações Técnicas Especiais, L.da

2.º

A sociedade tem a sua sede na Vivenda Rebelos, sita na Rua da
Azinhaga da Fonte Velha, Quinta do Olival, rés-do-chão, esquerdo,
Paço do Lumiar, freguesia do Lumiar, concelho de Lisboa.
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§ único. A gerência por simples deliberação poderá deslocar livre-
mente a sede social dentro do mesmo concelho ou para concelho li-
mítrofe, e bem assim criar sucursais, filiais, ou outras formas de re-
presentação, no território nacional ou estrangeiro.

§ 2.º A gerência poderá ainda, instalar, manter e encerrar escritó-
rios, filiais, agências ou qualquer outra forma de representação, quer
no país quer no estrangeiro.

3.º

1 — A sociedade tem por objecto a prestação de serviços de insta-
lação, manutenção, projecto, consultadoria, formação e desenvolvi-
mento de soluções bem como importação, exportação e comércio a
retalho e por grosso de soluções de redes estruturadas, informática,
sistemas de segurança, telecomunicações, instalações eléctricas, do-
mótica e automação e outras instalações técnicas especiais.

2 — A sociedade poderá vir a adquirir participações em sociedades
com objecto igual ou diferente do por ela exercido, de responsabilida-
de limitada ou ilimitada, ou em sociedades reguladas por leis especiais
e em agrupamentos complementares de empresas, criar novas em-
presas ou comparticipar na sua criação, quer em território nacional
quer no estrangeiro.

3 — São ainda atribuídos à gerência os poderes necessários para que
a sociedade possa adquirir, vender, ceder, onerar, hipotecar, permutar
ou arrendar bens móveis ou imóveis.

4.º

1 — O capital social, integralmente subscrito e realizado em di-
nheiro é de cinco mil euros, e corresponde à soma de duas quotas,
ambas no valor nominal de dois mil e quinhentos euros, pertencentes
uma ao sócio Miguel José Gamboa Soares, e outra ao sócio Fernando
Manuel Magalhães da Fonseca.

2 — Os sócios têm o direito de preferência nos aumentos de capi-
tal, na proporção das quotas que já possuírem na sociedade.

5.º

1 — Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de cinco mil euros, desde que a cha-
mada seja deliberada por unanimidade dos votos representativos de
todo o capital social.

2 — Os sócios poderão efectuar suprimentos à sociedade, quando
esta deles carecer, nas condições que vierem a ser convencionadas
por deliberação em assembleia geral.

6.º

1 — É livre a cessão total ou parcial de quotas entre sócios, sendo
porém, o valor da cessão neste caso, o valor nominal da respectiva
quota.

2 — A cessão de quotas a estranhos, depende sempre do consenti-
mento da sociedade, a quem fica reservado o direito de preferência
em primeiro lugar, e aos sócios não cedentes em segundo; se porém,
mais de um sócio pretender exercer o seu direito de preferência, será
exercido este mesmo direito, na proporção das quotas que eles já
possuírem.

3 — O direito de preferência deverá ser exercido no prazo de ses-
senta dias, contados da recepção da comunicação de intenção de pre-
ferência.

7.º

A administração da sociedade e a sua representação em juízo ou
fora dele, activa ou passivamente, fica a cargo de uma gerência a quem
são atribuídos os mais amplos poderes.

§ 1.º A gerência, será exercida por um ou mais gerentes, sócios ou
não, com ou sem remuneração conforme for deliberado em assem-
bleia geral.

§ 2.º A remuneração da gerência poderá consistir, total ou parcial-
mente, em participação nos lucros da sociedade.

§ 3.º A sociedade obriga-se em todos os actos e contratos, em juízo
e fora dele, com a assinatura de um gerente, salvo diferente delibera-
ção em assembleia geral.

§ 4.º A sociedade poderá constituir mandatários procuradores para
a prática de determinados actos ou categorias de actos, atribuindo tais
poderes através de procuração.

8.º

A gerência pode ter direito a participar nos lucros, nos termos que
vierem a ser definidos em assembleia geral, embora sempre depois de
pagos os sócios.

9.º

Por morte ou interdição de qualquer sócio, os seus herdeiros esco-
lherão um de entre eles que a todos represente na sociedade, salvo se

acordarem na divisão da quota do falecido ou interdito, ficando tal
divisão desde já autorizada.

10.º

A sociedade por deliberação da assembleia geral, a realizar no pra-
zo de 90 dias, contados do conhecimento do respectivo facto, poderá
amortizar a quota de qualquer sócio, nos seguintes casos:

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

ou adjudicação em juízo, falência, insolvência ou cessão onerosa ou
gratuita não autorizada;

c) Quando o sócio praticar actos que violem o pacto social ou as
obrigações sociais;

d) No caso de morte do sócio a quem não sucedam herdeiros legi-
timários;

e) Quando em partilha a quota for adjudicada a quem não seja só-
cio;

f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio;
h) Por infracção do sócio em outorgar a escritura de cedência da

sua quota, depois dos sócios ou a sociedade terem declarado preferir
na cessão, de harmonia com o disposto na cláusula sexta.

i) Venda ou adjudicação judicial da quota.
§ 1.º O valor da quota será o que resultar de um balanço expressa-

mente elaborado para o efeito e reportado à data da deliberação.
§ 2.º A quota ,amortizada figurará no balanço como tal, podendo,

por deliberação dos sócios ser dividida para efeitos de alienação aos
sócios ou a terceiros.

§ 3.º Salvo disposição legal imperativa, ou acordo dos sócios, a
contrapartida da amortização, será o valor que resultar do último
balanço aprovado.

11.º

As assembleias gerais serão convocadas por meio de carta regista-
da, dirigida aos sócios, com a antecedência mínima de quinze dias.

§ 1.º As assembleias gerais, ordinárias ou extraordinárias em que
esteja representado todo o capital social, poderão deliberar valida-
mente sobre qualquer assunto, mesmo que não tenha constado na
convocatória, ou mesmo que esta última não tenha sido regularmente
convocada no prazo acima previsto.

§ 2.º Qualquer dos sócios poderá fazer-se representar na assembleia
geral, por qualquer pessoa, desde que esta última se encontre munida
da respectiva procuração, com poderes para o efeito.

12.º

No caso de dissolução, que se verificará nas situações previstas na
lei, serão seus liquidatários os sócios que ao tempo forem gerentes,
podendo eles proceder à liquidação extrajudicial.

§ único. Qualquer dos sócios, poderá porém, exigir que se faça lici-
tação global no caso de pretender adquirir todo o activo e passivo.

13.º

Para quaisquer conflitos inerentes à sociedade, ocorridos entre os
seus sócios ou seus herdeiros e representantes, ou entre eles e a soci-
edade, ou entre esta e qualquer dos seus gerentes ou liquidatários, é
competente o foro da comarca de Lisboa, com expressa renúncia a
qualquer outro.

Disposição transitória

1 — A sociedade poderá entrar imediatamente em actividade, fi-
cando desde já, a gerência autorizada a efectuar o levantamento par-
cial ou total do capital social depositado, afim de custear as despesas
de constituição e registo da sociedade, aquisição de equipamento e
instalação da sede social, adquirir quaisquer bens ou serviços necessá-
rios à sua actividade, mesmo antes do registo definitivo, assumindo
para tal a sociedade todos os actos praticados pela gerência, neste
período, logo que definitivamente matriculada.

2 — Sem prejuízo do disposto no artigo quinto do Código das So-
ciedades Comerciais, consideram-se adquiridos e ratificados pela socie-
dade os direitos e obrigações emergentes de todos os negócios jurídi-
cos em seu nome celebrados pelo gerente nos termos dos presentes
estatutos, a partir da data da constituição e antes de efectuado o re-
gisto definitivo da sociedade, ficando para tal conferida, desde já, a
necessária autorização.

3 — A gerência será exercida pelo sócio Miguel José Gamboa
Soares.

Está conforme o original.

8 de Junho de 2004. — A Segunda-Ajudante, Maria da Graça Bicho
Martins. 2006560271
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LOURES

ACÁCIA RUBRA — CABELEIREIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 16 915;
identificação de pessoa colectiva n.º 505114470; inscrição n.º 5;
número e data da apresentação: 02/20031110.

Certifico que por escritura de 6 de Outubro de 2003, exarada de
fl. 140 a fl. 141 do livro 896-B do 4.º Cartório Notarial de Lisboa,
foi aumentado o capital de € 5000 para € 100 000, tendo sido alte-
rado o contrato social, que passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a denominação Acácia Rubra — Cabelei-
reiros, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Vila Expo, Rua da Ilha dos
Amores, lote 4.39.01.E, 1990-371 Moscavide, freguesia de Moscavi-
de e concelho de Loures.

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

ARTIGO 2.º

1 — O objecto social é a exploração de salão de cabeleireiro, co-
mércio, importação, exportação, representação e comercialização de
artigos de beleza, perfumaria, estética, cosmética, adereços, acessóri-
os, bijouterias e marroquinarias.

2 — A sociedade poderá participar no capital de outras sociedades,
mesmo que estas prossigam objecto social diferente do seu, em soci-
edades reguladas por leis especiais ou em agrupamentos complemen-
tares de empresas.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos
demais valores constantes do activo social, é de cem mil euros, divi-
dido em duas quotas: uma de sessenta mil euros pertencente à sócia
Maria de Lourdes Sampaio Riça de Oliveira Ramalho e outra de qua-
renta mil euros pertencente à sócia Carla Alexandra Riça Ramalho
Vila Verde.

2 — Qualquer sócio poderá fazer à sociedade os suprimentos de que
ela vier a carecer, nas condições a acordar com a gerência ou nas
condições gerais que tiverem sido ou vierem a ser aprovadas pela
assembleia geral, no caso dos suprimentos serem feitos por sócio que
exerça a gerência.

ARTIGO 4.º

1 — A administração da sociedade compete aos gerentes, que po-
dem não ser sócios, a nomear em assembleia geral, e com ou sem
remuneração, conforme aí for deliberado.

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

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

4 — A administração e a representação da sociedade fica a cargo
da sócia Maria de Lourdes Sampaio Riça de Oliveira Ramalho, nome-
ada única gerente e a quem é conferido o direito especial ao exercício
da gerência.

ARTIGO 5.º

1 — A cessão de quotas a não sócios, seja a que título for e seja
total ou parcial, depedende, sempre, do consentimento da sociedade.

2 — O consentimento da sociedade deve ser dado, ou recusado, no
prazo de trinta dias a contar da data da recepção da comunicação do
sócio que pretende ceder a sua quota.

3 — A comunicação a que se refere o número anterior deverá ser
feita por escrito e com expressa referência sobre a identidade do in-
teressado na aquisição, preço e condições de pagamento.

4 — Se a sociedade não der o seu consentimento, fica obrigada a
adquirir a quota pelo valor resultante de balanço especial a efectuar
para o efeito por um revisor oficial de contas a indicar pelo sócio que
pretende ceder a quota, balanço que deverá estar terminado no prazo
máximo de três meses após a data da deliberação da assembleia geral
que tiver recusado o consentimento.

5 — O sócio que pretenda ceder a quota pode, em qualquer altura,
desistir desse projecto ou não aceitar a aquisição pela sociedade pelo
valor apurado no balanço especial, mas, em ambos os casos, será
responsável pelo pagamento das despesas ocasionadas com tal ba-
lanço.

6 — A sociedade suportará todas as despesas com o balanço espe-
cial se vier a adquirir a quota ou se vier a dar o seu consentimento já
depois daquele balanço se ter iniciado.

ARTIGO 6.º

1 — A amortização de quotas, para além de outras situações que
decorram da lei vigente à data dos factos, é permitida nos seguintes
casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando se verifique cessão gratuita não autorizada;
c) Quando o titular da quota incorra em violação grave das obriga-

ções para com a sociedade;
d) Quando a quota seja arrestada, penhorada, arrolada ou por qual-

quer forma apreendida em processo judicial por decisão com trânsito
em julgado;

e) Quando se verifique e seja declarada, por decisão judicial com
trânsito em julgado, a insolvência ou falência do sócio titular;

f) Quando o sócio seja vencido, por decisão com trânsito em julga-
do, em processo judicial entre ele e a sociedade, qualquer que seja a
parte que tenha movido a acção;

g) Quando ocorrer interdição, inabilitação ou falecimento do res-
pectivo titular.

h) Quando, no caso de morte do sócio, a quota não vier a ser ad-
judicada aos seus descendentes;

i) Quando, em caso de partilha, a quota for adjudicada a quem não
seja sócio.

2 — Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no
balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas,
destinadas e serem alienadas aos 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 — A deliberação da amortização será tomada em assembleia ge-
ral a convocar pelo gerente no prazo máximo de sessenta dias após
ter conhecimento dos factos que lhe servirão de fundamento, deven-
do a assembleia ser realizada dentro dos trinta dias seguintes.

5 — O preço da amortização não vencerá juros desde que seja pago
no prazo máximo de um ano a contar da data da assembleia que de-
liberou a amortização.

ARTIGO 7.º

1 — As assembleias gerais, salvo se a lei exigir maiores formalida-
des, serão convocadas pelo gerente e por carta registada com aviso
de recepção enviada aos sócios para a morada constante dos arquivos
da sociedade e com a antecedência mínima de quinze dias.

2 — A formalidade da convocatória, salvo se a lei, imperativamente,
determinar o contrário, poderá ser dispensada desde que haja acordo
unânime de todos os sócios, devendo essa circunstância ficar regista-
da na respectiva acta.

3 — A assembleia geral reunir-se-á na sede social, excepto se to-
dos os sócios acordarem, por unanimidade, num outro local.

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 — A sociedade dissolve-se nos casos e termos previstos na lei.
2 — A sociedade manter-se-á em caso de falecimento de qualquer

sócio, devendo os seus herdeiros, se a sociedade não deliberar a amor-
tização da quota e até a concretização da partilha, escolher um, de
entre eles, que os represente a todos.

Está conforme o original.

26 de Novembro de 2003. — A Primeira-Ajudante, Maria Emília
Gonçalves. 2005944483

MILENE & DAVID — TRANSPORTES
DE MERCADORIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 13 631;
identificação de pessoa colectiva n.º 503860980.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2003.

8 de Junho de 2005. — O Ajudante Principal, Vítor José Canha de
Oliveira. 2003919074
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LUÍS D. GRAÇA FIGUEIREDO, SOCIEDADE
UNIPESSOAL, L.DA

(anteriormente FIGUEIREDO & PIRES — CONSTRUÇÃO
CIVIL, L.DA)

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 20 258;
identificação de pessoa colectiva n.º 504817795; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 09/20050525.

Certifico que, por escritura de 15 de Março de 2005, exarada de
fls. 53 a 54 do livro 1-A do Cartório Notarial de Alenquer, foi alte-
rado o contrato social que passa a ter a seguinte redacção:

1 — A sociedade usa a firma Luís D. Graça Figueiredo, Sociedade
Unipessoal, L.da

2 — A sede social é na Rua de João de Deus, Vila Resende, 10, São
João da Talha, Loures.

§ único. A sede social poderá ser deslocada pela gerência, dentro
do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

3 — O objecto social consiste na construção e remodelação de
edifícios para habitação e industria; transporte, compra e venda de
sucatas; exploração de estabelecimentos comerciais; transporte e
mudanças em geral, importação e exportação.

4 — O capital social é de cinco mil euros, está integralmente rea-
lizado em dinheiro e é representado por uma quota de igual valor,
titulada pelo sócio Luíz Dias da Graça Figueiredo.

5 — Os gerentes serão designados em assembleia geral, que lhes
atribuirá ou não remuneração.

§ único. A sociedade fica validamente obrigada pela intervenção de
um gerente.

6 — Poderão ser celebrados negócios jurídicos entre a sociedade e
o sócio, desde que sirvam a prossecução do objecto da sociedade.

Mais declarou: que se mantém na gerência o sócio Luíz Dias da
Graça Figueiredo.

Está conforme o original.

Esta certidão está conforme.

2 de Junho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Emília Eusébio
Sequeira Gonçalves. 2007539675

M. R. D. — CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 17 101;
identificação de pessoa colectiva n.º 505196352.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2003.

8 de Junho de 2005. — O Ajudante Principal, Vítor José Canha de
Oliveira. 2001231601

UNIVERSO VERDE — SERVIÇOS DE JARDINAGEM,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 20 260;
identificação de pessoa colectiva n.º P 507352033; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 16/2005025.

Certifico que por escritura de 24 de Maio de 2005, exarada de fl. 38
a fl. 39 do livro n.º 420 do Cartório Notarial do Centro de Formali-
dades das Empresas de Lisboa I, foi constituída a sociedade em epí-
grafe, por Henrique José Santos Neves da Rosa Lopes, que se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Universo Verde — Serviços de
Jardinagem, Unipessoal, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua de Abel Teixeira Pinto,
Edifício 3, loja 33, Torres da Bela Vista, freguesia de Santo António
dos Cavaleiros, concelho de Loures.

3 — Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser desloca-
da, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e serem
criadas 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 jardi-
nagem, limpeza e construção civil.

ARTIGO 3.º

O capital social é de cinco mil euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde a uma quota de igual valor no-
minal 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 obriga sociedade é suficiente a intervenção de um gerente.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamento complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, mesmo com
objecto diferente do seu.

Disposição transitória

1 — Fica desde já nomeado gerente o sócio.

Está conforme o original.

2 de Junho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Emília Eusébio
Sequeira Gonçalves. 2007539659

LÓTUS VERMELHO — COMÉRCIO DE VESTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 20 261;
identificação de pessoa colectiva n.º P 507325486; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 17/20050525.

Certifico que por escritura de 24 de Maio de 2005, exarada de fl. 54
a fl. 55 v.º do livro n.º 420 do Cartório Notarial do Centro de For-
malidades das Empresas de Lisboa I, foi constituída a sociedade em
epígrafe entre Rui Fernandes Duarte, Pedro Fernandes Duarte e Ma-
ria de Fátima Fernandes Anacleto Duarte, que se rege pelo seguinte
contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Lótus Vermelho — Comércio de
Vestuário, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua de Lourenço Marques, 2,
letra E, rés-do-chão, freguesia do Prior Velho, concelho de Loures.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em comércio, importação, expor-
tação e representação de vestuário e acessórios de moda.

ARTIGO 3.º

O capital social é de cinco mil euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de três quotas: duas iguais,
do valor nominal de cem euros, tituladas pelos sócios Rui Fernandes
Duarte e Pedro Fernandes Duarte e outra do valor nominal de quatro
mil e oitocentos euros titulada pela sócia Maria de Fátima Fernandes
Anacleto Duarte.

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.
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Disposição transitória

1 — Fica desde já nomeada gerente a sócia Maria de Fátima Fer-
nandes Anacleto Duarte.

Está conforme o original.

2 de Junho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Emília Eusébio
Sequeira Gonçalves. 2007539667

MIMOS DE MULHER — ACESSÓRIOS DE MODA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 20 268;
identificação de pessoa colectiva n.º P 507357078; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 13/20050531.

Certifico que por escritura de 30 de Maio de 2005, exarada de fl. 132
a fl. 134 do livro n.º 420 do Cartório Notarial do Centro de Forma-
lidades das Empresas de Lisboa I, foi constituída a sociedade em epí-
grafe entre Paulo Jorge de Melo Garcia e Rosa Maria Moreira
Camoesas Garcia, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Mimos de Mulher — Acessórios
de Moda, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua de Vasco da Gama, 22, 5.º,
frente, freguesia e concelho de Loures.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em comércio, importação, expor-
tação e representação de artigos de pronto a vestir, calçado e acessó-
rios de moda.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social é de cem mil euros, encontra-se integralmen-
te realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais
do valor nominal de cinquenta mil euros cada, tituladas uma por cada
sócio.

2 — Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de cem mil euros.

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

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade compete aos gerentes, sócios ou não
sócios, a nomear em assembleia geral, com ou sem remuneração,
conforme aí for deliberado.

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

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

sócio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;

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

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

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

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

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

ARTIGO 8.º

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

Disposição transitória

1 — Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.

Está conforme o original.

7 de Junho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Emília Eusébio
Sequeira Gonçalves. 2007539691

M. DIAS DE CARVALHO & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 14 268;
identificação de pessoa colectiva n.º 504026836.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2003.

8 de Junho de 2005. — O Ajudante Principal, Vítor José Canha de
Oliveira. 2007531410

AUTO ALVA — REPARAÇÕES DE AUTOMÓVEIS
E CAMIÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 09679;
identificação de pessoa colectiva n.º 502831839.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2003.

8 de Junho de 2005. — O Ajudante Principal, Vítor José Canha de
Oliveira. 2007695499

HABISTOCK — CONSTRUÇÃO E HABITAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 06796;
identificação de pessoa colectiva n.º 502036206.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2003.

8 de Junho de 2005. — O Ajudante Principal, Vítor José Canha de
Oliveira. 2007531224

TIPOGRAFIA CAPITÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 02940;
identificação de pessoa colectiva n.º 500767742.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2003.

8 de Junho de 2005. — O Ajudante Principal, Vítor José Canha de
Oliveira. 2007531291

ABÍLIO PIRES & GONÇALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 07173;
identificação de pessoa colectiva n.º 502158115.
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Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2003.

8 de Junho de 2005. — O Ajudante Principal, Vítor José Canha de
Oliveira. 2004779748

OPERAUDIO — PRODUTOS ELECTRÓNICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 11 477;
identificação de pessoa colectiva n.º 503301663.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2003.

8 de Junho de 2005. — O Ajudante Principal, Vítor José Canha de
Oliveira. 2003930027

JOTAPE — MÁQUINAS-FERRAMENTA
E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 14 673;
identificação de pessoa colectiva n.º 501556680.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2003.

8 de Junho de 2005. — O Ajudante Principal, Vítor José Canha de
Oliveira. 2001238908

PREDIJALES — AGÊNCIA IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 14 163;
identificação de pessoa colectiva n.º 503998877.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2003.

8 de Junho de 2005. — O Ajudante Principal, Vítor José Canha de
Oliveira. 2003930019

ARTAUDIO — PRODUTOS ELECTRÓNICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 14 763;
identificação de pessoa colectiva n.º 504162659.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2003.

8 de Junho de 2005. — O Ajudante Principal, Vítor José Canha de
Oliveira. 2007531054

ISABELGRÁFICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 08732;
identificação de pessoa colectiva n.º 502586451.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2003.

8 de Junho de 2005. — O Ajudante Principal, Vítor José Canha de
Oliveira. 2007695766

CALVIL — CAIXILHARIA E VIDROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 07486;
identificação de pessoa colectiva n.º 502249595.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2003.

8 de Junho de 2005. — O Ajudante Principal, Vítor José Canha de
Oliveira. 2007695510

HOVIONE FARMACIÊNCIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 01172;
identificação de pessoa colectiva n.º 500135495.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2003.

8 de Junho de 2005. — O Ajudante Principal, Vítor José Canha de
Oliveira. 2003918361

ESDEL — CONSULTORES DE GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 11 112;
identificação de pessoa colectiva n.º 501884785.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2003.

8 de Junho de 2005. — O Ajudante Principal, Vítor José Canha de
Oliveira. 2003918248

BALANÇAS LUÍS MOTA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 06921;
identificação de pessoa colectiva n.º 502064030.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2003.

8 de Junho de 2005. — O Ajudante Principal, Vítor José Canha de
Oliveira. 2007695596

OUASSIMA AFAILAL — SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 19 538;
identificação de pessoa colectiva n.º 506057127.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2003.

8 de Junho de 2005. — O Ajudante Principal, Vítor José Canha de
Oliveira. 2007531461

RAPFLONORTE — COMÉRCIO DE VESTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 19 173;
identificação de pessoa colectiva n.º 504433733.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2003.

8 de Junho de 2005. — O Ajudante Principal, Vítor José Canha de
Oliveira. 2002412588

VÍTOR MANUEL LEQUITO DE ALMEIDA, SOCIEDADE
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 18 314;
identificação de pessoa colectiva n.º 505594340.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2003.

8 de Junho de 2005. — O Ajudante Principal, Vítor José Canha de
Oliveira. 2007531569

TABULÁRIA — CONTABILIDADE SERVIÇOS
E EQUIPAMENTOS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 19 851;
identificação de pessoa colectiva n.º 504206044.
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Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2003.

8 de Junho de 2005. — O Ajudante Principal, Vítor José Canha de
Oliveira. 2004897821

SISIL — SOCIEDADE IBERO SUÍÇA
DE INTERCÂMBIO — IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 15 145;
identificação de pessoa colectiva n.º 500411948.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2003.

8 de Junho de 2005. — O Ajudante Principal, Vítor José Canha de
Oliveira. 2000693083

J. C. MOURATO, IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 16 068;
identificação de pessoa colectiva n.º 504700979.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2003.

8 de Junho de 2005. — O Ajudante Principal, Vítor José Canha de
Oliveira. 2007546302

LUÍS ALEXANDRE — TECTOS FALSOS
E DIVISÓRIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 19 065;
identificação de pessoa colectiva n.º 506567664.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2003.

8 de Junho de 2005. — O Ajudante Principal, Vítor José Canha de
Oliveira. 2005037788

MAR LOURES — COMÉRCIO GERAL DE PESCADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 16 937;
identificação de pessoa colectiva n.º 505118483.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2003.

8 de Junho de 2005. — O Ajudante Principal, Vítor José Canha de
Oliveira. 2007529718

ESOTÉRICO — CONSULTORES DE SOM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 5585;
identificação de pessoa colectiva n.º 501655514.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2003.

8 de Junho de 2005. — O Ajudante Principal, Vítor José Canha de
Oliveira. 2007531119

FONSECA & GARCIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 02723;
identificação de pessoa colectiva n.º 500696683.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2003.

8 de Junho de 2005. — O Ajudante Principal, Vítor José Canha de
Oliveira. 2007531194

SOCIEDADE REPARADORA DE BOMBAS INJECTORAS
LOURES — DIESEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 06416;
identificação de pessoa colectiva n.º 501904832.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2003.

8 de Junho de 2005. — O Ajudante Principal, Vítor José Canha de
Oliveira. 2007531631

PAULARMINA — COMÉRCIO DE ARTIGOS
DE DECORAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 20 267;
identificação de pessoa colectiva n.º P 507371739; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 12/20050530.

Certifico que por escritura de 30 de Maio de 2005, a fl. 87 do livro
n.º 273-A do 1.º Cartório Notarial de Competência Especializada de
Leiria, foi constituída a sociedade em epígrafe entre Paulo Jorge da
Silva Cachola e Maria Arminda Cachopo Massaroco de Lencastre
Queiroz, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma PAULARMINA — Comércio de Arti-
gos de Decorações, L.da

ARTIGO 2.º

1 — A sociedade tem a sua sede na Praceta de São Tomé, 9, na
sede de freguesia de Prior Velho, concelho de Loures.

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

3 — A gerência poderá criadas 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 artigos decoração,
electrodomésticos e mobiliário.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de cinco mil euros, e corresponde à soma de duas quotas, uma do valor
nominal de quatro mil setecentos e cinquenta euros, pertencente ao
sócio Paulo Jorge da Silva Cachola e uma do valor nominal de duzen-
tos e cinquenta euros, pertencente à sócia Maria Arminda Cachopo
Massaroco de Lencastre Queiroz.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

3 — Fica desde já nomeado gerente o sócio Paulo Jorge da Silva
Cachola.

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.



DIÁRIO DA REPÚBLICA — III SÉRIEN.º 193 — 7 de Outubro de 2005 21 908-(121)

ARTIGO 9.º

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

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

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

ARTIGO 10.º

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

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

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

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

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

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

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

Está conforme o original.

8 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria da
Silva Migueis de Andrade Cardoso Gonçalves. 2007542536

MERUBA — REPARAÇÃO AUTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 20 266;
identificação de pessoa colectiva n.º P 507357124; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 11/20050530.

Certifico que por escritura de 27 de Maio de 2005, a fl. 109 do
livro n.º 420 do Cartório Notarial do Centro de Formalidades das
Empresas de Lisboa I, foi constituída a sociedade em epígrafe entre
José Joaquim Pauleta Batista, Rui Carlos Calçada Canito e Luís Ma-
nuel Lopes Mendes, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma MERUBA — Reparação Auto, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede no Bairro da Junqueira, lote 28,
freguesia de São Julião do Tojal, concelho de Loures.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em comércio de peças e acessórios
para veículos automóveis, reparação e manutenção de veículos auto-
móveis.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social é de cinco mil e um euros, encontra-se inte-
gralmente realizado em dinheiro e corresponde à soma de três quotas
iguais no valor nominal de mil seiscentos e sessenta e sete euros, cada,
tituladas uma por cada sócio.

2 — Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de vinte e cinco mil euros.

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

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, 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
em massa falida, ou quando, fora dos casos previstos na lei, for cedida
sem consentimento da sociedade.

ARTIGO 8.º

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

Disposição transitória

1 — Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.

Está conforme o original.

8 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria da
Silva Migueis de Andrade Cardoso Gonçalves. 2007542528

CÉSAR LUCAS & PINTO — ACTIVIDADES
HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 13 973;
identificação de pessoa colectiva n.º 503952257,

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2003.

8 de Junho de 2005. — O Ajudante Principal, Vítor José Canha de
Oliveira. 2007546264

GALERIA DO INFANTADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 13 183;
identificação de pessoa colectiva n.º 503731234.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2003.

8 de Junho de 2005. — O Ajudante Principal, Vítor José Canha de
Oliveira. 2001231539

SERVESPAÇO — ARMAZENAGEM
E DISTRIBUIÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 11 587;
identificação de pessoa colectiva n.º 503313394.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2003.

8 de Junho de 2005. — O Ajudante Principal, Vítor José Canha de
Oliveira. 2007531640
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PNEUARTE — PNEUS E ACESSÓRIOS
PARA VEÍCULOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 7839;
identificação de pessoa colectiva n.º 502380713; inscrição n.º 4;
número e data da apresentação: 09/20050520.

Certifico que por escritura de 11 de Maio de 2005, a fl. 70 do livro
n.º 280-D do 1.º Cartório da Secretaria Notarial de Beja foi alterado
o artigo 5.º do contrato que passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for delibe-
rado em assembleia geral, fica a cargo de dois gerentes.

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

Mais certifico que pela mesma escritura foi nomeada gerente Hen-
riqueta Afonso Presa Neves Freire Cardoso.

Está conforme o original.

31 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria da
Silva Migueis de Andrade Cardoso Gonçalves. 2003965319

REFORMULAR — EQUIPAMENTOS PARA FARMÁCIA
SISTEMAS MULTIMÉDIA, L.DA

(anteriormente REFORMULAR — EQUIPAMENTOS
PARA FARMÁCIA, L.DA)

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 20 255/
20050523; identificação de pessoa colectiva n.º 505167620; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 19/20050523.

Certifico que, pela escritura de 30 de Outubro de 2001 exarada de
fl. 24 a fl. 24 v.º do livro n.º 50-J do 7.º Cartório Notarial de Lisboa,
foram alterados os n.os 1 e 2 do artigo 1.º e o artigo 2.º do contrato
da sociedade em epígrafe, que passaram a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Reformular — Equipamentos para
Farmácias — Sistemas Multimédia, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua de Júlio Dinis, 6 a 6-C,
freguesia de Sacavém, concelho de Loures.

3 — (Mantém-se.)
ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no fabrico, importação, exporta-
ção, representação e distribuição de mobiliário e equipamento para
lojas, nomeadamente farmácias, hospitais, ópticas, tabacarias e livra-
rias, sistemas multimédia. Construção civil, urbanizações, compra e
venda de prédios rústicos ou urbanos e revenda dos adquiridos para
esse fim.

Mais certifico que foram depositados os documentos de prestação
de contas relativos ao exercício dos anos de 2002 e de 2003.

O texto completo do contrato na sua versão actualizada ficou de-
positado na pasta respectiva.

Está conforme.

3 de Junho de 2005. — A Ajudante, Maria Madalena de Matos
Correia de Azevedo. 2011349400

PASTELARIA LÁGRIMA DE MEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º  20 253;
identificação de pessoa colectiva n.º 507306996; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 13/20050520.

Certifico que, por escritura de 14 de Abril de 2005, a fl. 42 do
livro n.º 740-A do Cartório Notarial de Loures, foi constituída a so-
ciedade em epígrafe entre José da Silva Santos e Carlos Manuel Car-
doso Dias que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma, Pastelaria Lágrima de Mel, L.da,
e tem a sua sede no Parque Residencial Almirante, lote 16, loja

11-12, freguesia de Santo António dos Cavaleiros, concelho de
Loures.

2 — Por simples deliberação da gerência, a sede social poderá ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e
criadas e encenadas 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 pastelaria, boutique de pão e
geladaria, fabrico de pastelaria e de pão.

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 cinco
mil euros, e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor nomi-
nal de dois mil e quinhentos euros, pertencente uma a cada um dos
sócios José da Silva Santos e Carlos Manuel Cardoso Dias.

ARTIGO 4.º

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

2 — A gerência será ou não remunerada conforme for deliberado
pelos sócios.

3 — Ficam desde já nomeados gerentes os sócios José da Silva San-
tos e Carlos Manuel Cardoso Dias.

4 — A sociedade vincula-se com a intervenção conjunta de dois
gerentes.

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.

Está conforme o original.

1 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria da
Silva Migueis de Andrade Cardoso Gonçalves. 2002529574

FARMOZ GENÉRICOS — SOCIEDADE TÉCNICO
MEDICINAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 20 165;
identificação de pessoa colectiva n.º P 507261097; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 05/20050405.

Certifico que, por escritura de 17 de Março de 2005, exarada a
fl. 21 do livro n.º 92-J do Cartório Notarial da notária Carla Cristina
Soares, foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege pelo se-
guinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma de Farmoz Genéricos — Sociedade
Técnico Medicinal, L.da, e vai ter a sua sede na Rua do Professor
Henrique de Barros, Edifício Sagres, 3.º, A, freguesia do Prior Velho,
concelho de Loures.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em:
a) Industria e comércio de produtos e especialidades farmacêuticas,

medicamentos, produtos químicos, dietéticos, de higiene, dermo cos-
méticos e alimentar;

b) Prestação de serviços nas áreas médico farmacêuticas, terapêu-
tica e farmacológica;

c) Comércio, importação e exportação de especialidades farmacêu-
ticas, medicamentos, produtos químicos, biológicos, dietéticos, pro-
dutos e preparações veterinárias;

d) Comércio, importação e exportação de aparelho médico-cirúr-
gico;

e) Prestação de serviços na área da industria farmacêutica, designa-
damente de informação médica, telemática ou informática.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de cinco mil euros, e
corresponde à soma das seguintes quotas: uma no valor nominal de
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quatro mil e novecentos euros, pertencente à sócia FARMOZ — So-
ciedade Técnico Medicinal, S. A., e outra no valor nominal de cem
euros, pertencente à sócia TECNIMEDE — Sociedade Técnico Me-
dicinal, S. A.

ARTIGO 4.º

1 — Qualquer sócio poderá fazer suprimentos à sociedade, quando
esta deles carecer, nas condições de retribuição e reembolso que fo-
rem acordados para cada caso.

2 — Poderão vir a ser exigidas prestações suplementares de capital
até ao décuplo do capital social, na proporção das respectivas parti-
cipações sociais, se assim vier a ser deliberado por unanimidade em
assembleia geral.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá adquirir livremente quotas próprias, bem como
quotas ou outras participações sociais noutras sociedades, qualquer que
seja o seu objecto social, ou ainda participar em agrupamentos com-
plementares de empresas.

ARTIGO 6.º

1 — A gerência da sociedade será exercida por um, dois ou três
gerentes, eleitos em assembleia geral.

2 — A sociedade obrigar-se-á pela assinatura de um gerente.
3 — São desde já nomeados gerentes as seguintes pessoas:
Jorge Ruas da Silva, casado, contribuinte fiscal n.º 133772691, re-

sidente na Rua do Actor António Silva, 2, 2.º, C, Linda-a-Velha;
Maria do Carmo Neves da Silva Ruas da Silva, casada, contribuinte

fiscal n.º 120703750, residente na Rua do Actor António Silva, 2,
2.º, C, Linda-a-Velha;

Miguel Ruas da Silva, casado, contribuinte fiscal n.º 207580162,
residente na Rua do Professor Mário Chico, lote 2, 2.º, esquerdo,
Telheiras.

ARTIGO 7.º

1 — A amortização total ou parcial de quotas pode dar-se nos se-
guintes casos:

a) Quando a sociedade e o respectivo sócio estejam de acordo;
b) Quando, em qualquer processo, a quota de um sócio seja objecto

de penhora, arresto ou qualquer outro procedimento de que possa
resultar a sua alienação judicial;

c) Quando o sócio seja declarado falido;
d) Em caso de morte, interdição ou inabilitação de algum dos só-

cios.
2 — O valor da amortização, salvo no caso da alínea a), será o que

para a quota amortizanda proporcionalmente resultar do último ba-
lanço aprovado, acrescido da parte proporcional de lucros que vierem
a ser apurados para o exercício em que a amortização ocorrer.

3 — O preço da quota amortizanda, nos casos previstos nas alíne-
as b), c) e d) será pago nos cinco dias seguintes à fixação definitiva
do valor.

4 — A quota amortizada figurará no balanço como tal, devendo
no prazo de um ano contado após a deliberação, os sócios que sejam
parentes ou afins em linha recta ao anterior titular dessa quota, deli-
berar quanto à sua aquisição após divisão em partes iguais, sob pena
de a mesma reverter para todos os sócios, cujas quotas serão assim
proporcionalmente aumentadas.

ARTIGO 8.º

2 — A cessão de quotas, seja gratuita ou onerosa, seja total ou
parcial, quer entre sócios, quer a estranhos, salvo se estes forem pa-
rentes ou afins em linha recta dos cedentes, dependerá sempre do
consentimento da sociedade.

2 — A concessão ou recusa de consentimento compete à assem-
bleia geral.

3 — A sociedade em primeiro lugar, e os restantes sócios depois,
têm sempre direito de preferência na aquisição da quota cedenda,
devendo para este efeito, o sócio que se pretenda apartar da socieda-
de, notificar a sociedade e os restantes sócios da sua intenção, a iden-
tificação do adquirente ou beneficiário do direito a constituir, o res-
pectivo preço e as condições de pagamento, ou o valor atribuído,
tratando-se de transmissão a título gratuito.

4 — A sociedade deverá pronunciar-se sobre o pedido de consenti-
mento no prazo de 60 dias após a comunicação referida no número
anterior, e dentro do mesmo prazo, deverá ela ou os restantes sócios,
comunicar ao sócio cedente, se pretendem exercer o direito de prefe-
rência conferido neste artigo.

ARTIGO 9.º

1 — A sociedade dissolve-se apenas nos casos previstos na lei.

2 — Deliberada a dissolução da sociedade, terá lugar a liquidação e
partilha dos seus valores, nos termos que forem deliberados em as-
sembleia geral.

ARTIGO 10.º

Os lucros líquidos que resultem do balanço anual, deduzida a parte
destinada a reserva legal, terão a aplicação que a assembleia-geral
determinar.

ARTIGO 11.º

Disposição transitória

São desde já nomeados secretário da sociedade as seguintes pessoas:
Titular: Jorge Fernando da Silva Gomes dos Santos, casado, advo-

gado com domicílio profissional na Avenida de Sidónio Pais, 24, rés-
-do-chão, esquerdo, Lisboa; suplente — Bruno Ruas da Silva Casado,
licenciado em Gestão, residente na Rua do Actor António Silva, 2,
1.º, B, Linda-a-Velha.

Está conforme o original.

2 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria da
Silva Migueis de Andrade Cardoso Gonçalves. 2007534495

PREMIUM PHARMA — SOCIEDADE TÉCNICO
MEDICINAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 20 166;
identificação de pessoa colectiva n.º P 506837637; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 06/20050405.

Certifico que, por escritura de 17 de Março de 2005, exarada a
fl. 19 do livro n.º 92-J do Cartório Notarial da notária Carla Cristina
Soares, foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege pelo se-
guinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma de Premium Pharma — Sociedade Téc-
nico Medicinal, L.da, e vai ter a sua sede na Rua do Professor Henri-
que de Barros, Edifício Sagres, 3.º, A, freguesia do Prior Velho, con-
celho de Loures.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em:
a) Industria e comércio de produtos e especialidades farmacêuticas,

medicamentos, produtos químicos, dietéticos, de higiene, dermo cos-
méticos e alimentar;

b) Prestação de serviços nas áreas médico farmacêuticas, terapêu-
tica e farmacológica;

c) Comércio, importação e exportação de especialidades farmacêu-
ticas, medicamentos, produtos químicos, biológicos, dietéticos, pro-
dutos e preparações veterinárias;

d) Comércio, importação e exportação de aparelho médico-
-cirúrgico.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de cinco mil euros, e
corresponde à soma das seguintes quotas: uma no valor nominal de
quatro mil e novecentos euros, pertencente à sócia TECNIMEDE —
Sociedade Técnico Medicinal, S. A., e outra no valor nominal de cem
euros, pertencente à sócia FARMOZ — Sociedade Técnico Medici-
nal, S. A.

ARTIGO 4.º

1 — Qualquer sócio poderá fazer suprimentos à sociedade, quando
esta deles carecer, nas condições de retribuição e reembolso que fo-
rem acordados para cada caso.

2 — Poderão vir a ser exigidas prestações suplementares de capital
até ao décuplo do capital social, na proporção das respectivas parti-
cipações sociais, se assim vier a ser deliberado por unanimidade em
assembleia geral.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá adquirir livremente quotas próprias, bem como
quotas ou outras participações sociais noutras sociedades, qualquer que
seja o seu objecto social, ou ainda participar em agrupamentos com-
plementares de empresas.

ARTIGO 6.º

1 — A gerência da sociedade será exercida por um, dois ou três
gerentes, eleitos em assembleia geral.



DIÁRIO DA REPÚBLICA — III SÉRIE N.º 193 — 7 de Outubro de 200521 908-(124)

2 — A sociedade obrigar-se-á pela assinatura de um gerente.
3 — São desde já nomeados gerentes as seguintes pessoas:
Jorge Ruas da Silva, casado, contribuinte fiscal n.º 133772691, re-

sidente na Rua do Actor António Silva, 2, 2.º, C, Linda-a-Velha;
Maria do Carmo Neves da Silva Ruas da Silva, casada, contribuinte

fiscal n.º 120703750, residente na Rua do Actor António Silva, 2,
2.º, C, Linda-a-Velha;

Miguel Ruas da Silva, casado, contribuinte fiscal n.º 207580162,
residente na Rua do Professor Mário Chico, lote 2, 2.º, esquerdo,
Telheiras.

ARTIGO 7.º

1 — A amortização total ou parcial de quotas pode dar-se nos se-
guintes casos:

a) Quando a sociedade e o respectivo sócio estejam de acordo;
b) Quando, em qualquer processo, a quota de um sócio seja objecto

de penhora, arresto ou qualquer outro procedimento de que possa
resultar a sua alienação judicial;

c) Quando o sócio seja declarado falido;
d) Em caso de morte, interdição ou inabilitação de algum dos só-

cios.
2 — O valor da amortização, salvo no caso da alínea a), será o que

para a quota amortizanda proporcionalmente resultar do último ba-
lanço aprovado, acrescido da parte proporcional de lucros que vierem
a ser apurados para o exercício em que a amortização ocorrer.

3 — O preço da quota amortizanda, nos casos previstos nas alíne-
as b), c) e d) será pago nos cinco dias seguintes à fixação definitiva
do valor.

4 — A quota amortizada figurará no balanço como tal, devendo
no prazo de um ano contado após a deliberação, os sócios que sejam
parentes ou afins em linha recta ao anterior titular dessa quota, deli-
berar quanto à sua aquisição após divisão em partes iguais, sob pena
de a mesma reverter para todos os sócios, cujas quotas serão assim
proporcionalmente aumentadas.

ARTIGO 8.º

2 — A cessão de quotas, seja gratuita ou onerosa, seja total ou
parcial, quer entre sócios, quer a estranhos, salvo se estes forem pa-
rentes ou afins em linha recta dos cedentes, dependerá sempre do
consentimento da sociedade.

2 — A concessão ou recusa de consentimento compete à assem-
bleia geral.

3 — A sociedade em primeiro lugar, e os restantes sócios depois,
têm sempre direito de preferência na aquisição da quota cedenda,
devendo para este efeito, o sócio que se pretenda apartar da socieda-
de, notificar a sociedade e os restantes sócios da sua intenção, a iden-
tificação do adquirente ou beneficiário do direito a constituir, o res-
pectivo preço e as condições de pagamento, ou o valor atribuído,
tratando-se de transmissão a título gratuito.

4 — A sociedade deverá pronunciar-se sobre o pedido de consenti-
mento no prazo de 60 dias após a comunicação referida no número
anterior, e dentro do mesmo prazo, deverá ela ou os restantes sócios,
comunicar ao sócio cedente, se pretendem exercer o direito de prefe-
rência conferido neste artigo.

ARTIGO 9.º

1 — A sociedade dissolve-se apenas nos casos previstos na lei.
2 — Deliberada a dissolução da sociedade, terá lugar a liquidação e

partilha dos seus valores, nos termos que forem deliberados em as-
sembleia geral.

ARTIGO 10.º

Os lucros líquidos que resultem do balanço anual, deduzida a parte
destinada a reserva legal, terão a aplicação que a assembleia-geral
determinar.

ARTIGO 11.º

Disposição transitória

São desde já nomeados secretário da sociedade as seguintes pessoas:
Titular: Jorge Fernando da Silva Gomes dos Santos, casado, advo-

gado com domicilio profissional na Avenida de Sidónio Pais, 24, rés-
-do-chão, esquerdo, Lisboa; suplente — Bruno Ruas da Silva, casado,
licenciado em Gestão, residente na Rua do Actor António Silva, 2,
1.º, B, Linda-a-Velha.

Está conforme o original.

2 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria da
Silva Migueis de Andrade Cardoso Gonçalves. 2007534509

TECNIMEDE ESPECIALIDADES — SOCIEDADE TÉCNICO
MEDICINAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 20 167;
identificação de pessoa colectiva n.º P 507260830; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 7/20050405.

Certifico que, por escritura de 17 de Março de 2005, exarada a
fl. 23 do livro n.º 92-J do Cartório Notarial da notária Carla Cristina
Soares, foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege pelo se-
guinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma de Tecnimede Especialidades — Socie-
dade Técnico Medicinal, L.da, e vai ter a sua sede na Rua do Professor
Henrique de Barros, Edifício Sagres, 3.º, A, freguesia do Prior Velho,
concelho de Loures.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em:
a) Industria e comércio de produtos e especialidades farmacêuticas,

medicamentos, produtos químicos, dietéticos, de higiene, dermo cos-
méticos e alimentar;

b) Prestação de serviços nas áreas médico farmacêuticas, terapêu-
tica e farmacológica;

c) Comércio, importação e exportação de especialidades farmacêu-
ticas, medicamentos, produtos químicos, biológicos, dietéticos, pro-
dutos e preparações veterinárias;

d) Comércio, importação e exportação de aparelho médico-cirúr-
gico;

e) Prestação de serviços na área da industria farmacêutica, designa-
damente de informação médica, telemática ou informática.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de cinco mil euros, e
corresponde à soma das seguintes quotas: uma no valor nominal de
quatro mil e novecentos euros, pertencente à sócia TECNIMEDE —
Sociedade Técnico Medicinal, S. A., e outra no valor nominal de cem
euros, pertencente à sócia FARMOZ — Sociedade Técnico Medici-
nal, S. A.

ARTIGO 4.º

1 — Qualquer sócio poderá fazer suprimentos à sociedade, quando
esta deles carecer, nas condições de retribuição e reembolso que fo-
rem acordados para cada caso.

2 — Poderão vir a ser exigidas prestações suplementares de capital
até ao décuplo do capital social, na proporção das respectivas parti-
cipações sociais, se assim vier a ser deliberado por unanimidade em
assembleia geral.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá adquirir livremente quotas próprias, bem como
quotas ou outras participações sociais noutras sociedades, qualquer que
seja o seu objecto social, ou ainda participar em agrupamentos com-
plementares de empresas.

ARTIGO 6.º

1 — A gerência da sociedade será exercida por um, dois ou três
gerentes, eleitos em assembleia geral.

2 — A sociedade obrigar-se-á pela assinatura de um gerente.
3 — São desde já nomeados gerentes as seguintes pessoas:
Jorge Ruas da Silva, casado, contribuinte fiscal n.º 133772691, re-

sidente na Rua do Actor António Silva, 2, 2.º, C, Linda-a-Velha;
Maria do Carmo Neves da Silva Ruas da Silva, casada, contribuinte

fiscal n.º 120703750, residente na Rua do Actor António Silva, 2,
2.º, C, Linda-a-Velha;

Miguel Ruas da Silva, casado, contribuinte fiscal n.º 207580162,
residente na Rua do Professor Mário Chico, lote 2, 2.º, esquerdo,
Telheiras.

ARTIGO 7.º

1 — A amortização total ou parcial de quotas pode dar-se nos se-
guintes casos:

a) Quando a sociedade e o respectivo sócio estejam de acordo;
b) Quando, em qualquer processo, a quota de um sócio seja objecto

de penhora, arresto ou qualquer outro procedimento de que possa
resultar a sua alienação judicial;

c) Quando o sócio seja declarado falido;
d) Em caso de morte, interdição ou inabilitação de algum dos só-

cios.
2 — O valor da amortização, salvo no caso da alínea a), será o que

para a quota amortizanda proporcionalmente resultar do último ba-
lanço aprovado, acrescido da parte proporcional de lucros que vierem
a ser apurados para o exercício em que a amortização ocorrer.
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3 — O preço da quota amortizanda, nos casos previstos nas alíne-
as b), c) e d) será pago nos cinco dias seguintes à fixação definitiva
do valor.

4 — A quota amortizada figurará no balanço como tal, devendo
no prazo de um ano contado após a deliberação, os sócios que sejam
parentes ou afins em linha recta ao anterior titular dessa quota, deli-
berar quanto à sua aquisição após divisão em partes iguais, sob pena
de a mesma reverter para todos os sócios, cujas quotas serão assim
proporcionalmente aumentadas.

ARTIGO 8.º

2 — A cessão de quotas, seja gratuita ou onerosa, seja total ou
parcial, quer entre sócios, quer a estranhos, salvo se estes forem pa-
rentes ou afins em linha recta dos cedentes, dependerá sempre do
consentimento da sociedade.

2 — A concessão ou recusa de consentimento compete à assem-
bleia geral.

3 — A sociedade em primeiro lugar, e os restantes sócios depois,
têm sempre direito de preferência na aquisição da quota cedenda,
devendo para este efeito, o sócio que se pretenda apartar da socieda-
de, notificar a sociedade e os restantes sócios da sua intenção, a iden-
tificação do adquirente ou beneficiário do direito a constituir, o res-
pectivo preço e as condições de pagamento, ou o valor atribuído,
tratando-se de transmissão a título gratuito.

4 — A sociedade deverá pronunciar-se sobre o pedido de consenti-
mento no prazo de 60 dias após a comunicação referida no número
anterior, e dentro do mesmo prazo, deverá ela ou os restantes sócios,
comunicar ao sócio cedente, se pretendem exercer o direito de prefe-
rência conferido neste artigo.

ARTIGO 9.º

1 — A sociedade dissolve-se apenas nos casos previstos na lei.
2 — Deliberada a dissolução da sociedade, terá lugar a liquidação e

partilha dos seus valores, nos termos que forem deliberados em as-
sembleia geral.

ARTIGO 10.º

Os lucros líquidos que resultem do balanço anual, deduzida a parte
destinada a reserva legal, terão a aplicação que a assembleia-geral
determinar.

ARTIGO 11.º

Disposição transitória

São desde já nomeados secretário da sociedade as seguintes pessoas:
Titular: Jorge Fernando da Silva Gomes dos Santos, casado, advo-

gado com domicilio profissional na Avenida de Sidónio Pais, 24, rés-
-do-chão, esquerdo, Lisboa; suplente — Bruno Ruas da Silva, casado,
licenciado em Gestão, residente na Rua do Actor António Silva, 2,
1.º, B, Linda-a-Velha.

Está conforme o original.

2 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria da
Silva Migueis de Andrade Cardoso Gonçalves. 2007534517

SETÚBAL
ALCOCHETE

V.  C.  H.  A.  — RESTAURAÇÃO, L.DA

Sede: Estrada Nacional n.º 119, 63, São Francisco,
2890 Alcochete

Conservatória do Registo Comercial de Alcochete. Matrícula
n.º 00593/160204; identificação de pessoa colectiva
n.º P 506856488; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
01/160204.

Certifico que por escritura lavrada no Centro de Formalidades das
Empresas de Lisboa II, Cartório Notarial, em 16 de Fevereiro de 2004,
a fl. 133 do livro n.º 132, foi constituída a sociedade em epígrafe, a
qual se rege pelo seguinte contrato:

Vítor Manuel Leitão Batalha, número de identificação fiscal
187948275, divorciado, natural da freguesia e concelho de Mafra,
residente na Rua de Henrique Santana, 27, em São Domingos de Rana,
Cascais, titular do bilhete de identidade n.º 8537008, de 23 de Janeiro
de 2004 emitido em Lisboa nos Serviços de Identificação Civil.

Maria Cecília de Miranda Maciel, número de identificação fiscal
180439820, divorciada, natural da freguesia de Mujães, concelho de

Viana do Castelo, residente na mesma morada do anterior, titular do
bilhete de identidade n.º 6588993, de 31 de Julho de 2002, emitido
em Lisboa nos Serviços de Identificação Civil.

Hossein Hoshian, número de identificação fiscal 211702277, na-
tural do Irão, de nacionalidade iraniana, casado com Djamileh Sasan-
mehre no regime da separação de bens, residente na Rua de Cesário
Verde, 58, 1.º, esquerdo, em Alcochete, titular da Autorização de
Residência Permanente n.º 347421, de 10 de Março de 2003, emitida
em Lisboa no Serviço de Estrangeiros e Fronteiras.

Albertina Lopes Monteiro, número de identificação fiscal
165819260, divorciada, natural de Cabo Verde, de nacionalidade cabo-
-verdiana, residente na mesma morada do outorgante anterior, titular
da Autorização de Residência Permanente n.º 301031, de 15 de Maio
de 2001, emitida em Lisboa no Serviço de Estrangeiros e Fronteiras.

Verifiquei as suas identidades por exibição dos seus referidos docu-
mentos de identificação.

Pelos outorgantes foi dito:
Que, pela presente escritura, constituem entre si, uma sociedade

comercial por quotas nos termos constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma V. C. H. A. — Restauração, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Estrada Nacional n.º 119, 63,
em São Francisco, freguesia e concelho de Alcochete.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no exercício das actividades de
restauração e charcutaria, cervejaria e café.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social é de cinco mil euros, encontra-se integral-
mente realizado em dinheiro e corresponde à soma de quatro quotas
iguais, do valor nominal de mil duzentos e cinquenta euros cada uma
e uma de cada sócio.

2 — Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de cinquenta mil euros desde que a
chamada seja deliberada por unanimidade dos votos representativos
de todo o capital social.

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

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade compete aos gerentes, sócios ou não,
a nomear em assembleia geral, a qual poderá não ser remunerada
conforme aí for deliberado.

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

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

4 — Ficam desde já nomeados gerentes, os sócios Vítor Manuel
Leitão Batalha e Hossein Hoshian.

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

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

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

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

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

ARTIGO 8.º

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

Disposição transitória

A sociedade poderá entrar imediatamente em actividade, pelo que
a gerência poderá praticar em seu nome quaisquer actos e negócios
no âmbito do objecto social e fica, desde já, autorizada a levantar a
totalidade do capital social depositado, a fim de custear as despesas de
constituição e registo da sociedade, aquisição de equipamento e insta-
lação da sede social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis, imó-

veis ou direitos, celebrar contratos de arrendamento e locação finan-
ceira mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a sociedade
todos os actos praticados pela gerência, nesse período, logo que defi-
nitivamente matriculada.

Está conforme o original.

28 de Fevereiro de 2005. — A Conservadora, (Assinatura ilegível.)
2005426555

VIANA DO CASTELO
VALENÇA

TÁXIS MARIMANO, L.DA

Sede: Picouto, freguesia de Ganfei

Conservatória do Registo Comercial de Valença. Matrícula n.º 709;
identificação de pessoa colectiva n.º 504781359; data do recebi-
mento: 210605.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o de-
pósito dos documentos da prestação de contas do ano de 2004.

1 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, em substituição legal
da Conservadora, Maria Elisabete Ferreira Castro. 2009237714
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