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PARTE A

ASSOCIAÇÕES

3. Diversos

AEPIC — ASSOCIAÇÃO DE EMPRESAS DO PARQUE
INDUSTRIAL DE CELEIRÓS

Certifico que, por escritura outorgada hoje, exarada a fl. 122 do
livro de notas n.º 464-H do 1.º Cartório Notarial de Braga, a cargo do
notário licenciado Rodrigo António Prieto da Rocha Peixoto, foi
constituída a associação sob a denominação em epígrafe, com sede
no Parque Industrial de Celeirós, freguesia de Celeirós, concelho de
Braga, tendo por objecto:

a) A AEPIC tem por objectivo principal a defesa e promoção dos
direitos e interesses do ordenamento do Parque Industrial de Celeirós
e uma melhor prestação de serviços de carácter económico, ambien-
tal e social aos seus associados;

b) A AEPIC tem como finalidade a prevenção e a reparação de
danos patrimoniais ou não patrimoniais que resultem das ofensas de
interesses ou direitos homogéneos, colectivos ou difusos (protecção
do meio ambiente, bem como criação de áreas protegidas) do parque
industrial;

c) A AEPIC tem como finalidade fomentar e estimular a partici-
pação das empresas associadas em acções tendentes a satisfazer as
necessidades do Parque Industrial, melhorando a sua qualidade de vida
(valorização, conservação e limpeza) bem como organizar activida-
des colectivas tendo em vista a protecção e segurança do património
económico, ambiental e social das infra-estruturas do parque;

d) A AEPIC incumbe em especial representar as empresas associ-
adas bem como cooperar com a administração pública, autarquia lo-
cal, junta de freguesia, departamentos governamentais ou institucio-
nalizados, universidades ou outros, em ordem à realização de iniciativas
conjuntas, estabelecendo acordos, protocolos e adesões que satisfa-
çam as necessidades colectivas do parque.

Está conforme o original na parte transcrita.

21 de Novembro de 2003. — O Ajudante Principal, José da Costa
Fernandes. 3000126240

ANEC — ASSOCIAÇÃO DE ENTIDADES
CERTIFICADORAS

Certifico, narrativamente, que, por escritura de 3 de Novembro de
2004, lavrada a fl. 143 do livro n.º 388-A de notas para escrituras
diversas do 1.º Cartório Notarial de Loulé, a cargo da notária licenciada
Manuela Maria Palama Nobre Semedo Tenazinha, foi realizada uma
escritura de constituição da associação com a denominação em epí-
grafe, com sede na Rua do Dr. Manuel de Arriaga, 25, freguesia da Sé,
concelho de Faro.

Tem por objecto social criar e manter serviços de interesse e uti-
lização comum. Representar as entidades associadas e defender os seus
direitos e legítimos interesses. Contribuir para a formação e apoio
empresarial entre as associadas. Promover e organizar seminários,

conferências, reuniões de informação, acções de sensibilização para
os seus membros. Coordenar, orientar e apoiar bom entendimento e
solidariedade entre os seus membros. Editar publicações de interesse
geral ou particular para o sector. Participar na celebração de conven-
ções colectivas de trabalho na resolução de conflitos sociais nos ter-
mos que a lei determinar. Compete ainda à associação promover e
praticar em geral tudo quanto possa contribuir, para o progresso téc-
nico social e económico do sector que representa.

Podem ser associados da associação todas as empresas certificado-
ras que aceitem os estatutos da associação e princípios fundamentais
nela definidos.

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

As receitas da associação são: jóias e quotas pagas pelos associa-
dos, cujo valor será fixado pela assembleia geral; doações e legados de
terceiros; subsídios e donativos de entidades públicas ou privadas; e
outras receitas de serviços ou vendas de produções literárias.

A duração é por tempo indeterminado e dissolver-se-á nos termos
legais.

Está conforme.

3 de Novembro de 2004. — A Segunda-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 3000158409

ASSOCIAÇÃO DE COMERCIANTES DE PESCADO
DO EDIFÍCIO DA LOTA DE SETÚBAL

Certifico que, por escritura lavrada do Cartório Notarial de Palme-
la, a cargo do notário licenciado Jerónimo Monteiro Lourenço, em
19 de Julho de 2005, a fls. 104 e 104 v.º do livro de notas para escri-
turas diversas n.º 280-E, foi constituída a associação denominada
Associação de Comerciantes de Pescado do Edifício da Lota de Setú-
bal, nos termos constantes dos artigos seguintes:

CAPÍTULO I

Denominação, sede e objecto

ARTIGO 1.º

A associação adopta a denominação de Associação de Comercian-
tes de Pescado do Edifício da Lota de Setúbal, adiante designada por
Associação, reger-se-á pelos presentes estatutos e pela legislação em
vigor e durará por tempo indeterminado desde a data da sua constitui-
ção.

ARTIGO 2.º

A Associação tem a sua sede no Edifício da Lota de Setúbal, arma-
zém n.º 1, Rua de Nossa Senhora do Cais, em Setúbal, freguesia de
Nossa Senhora da Anunciada, concelho de Setúbal.

ARTIGO 3.º

A Associação tem por objectivo a promoção e desenvolvimento
das diligências com vista à melhoria das condições de instalação e de
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exercício da actividade dos comerciantes de pescado do edifício da
lota de Setúbal.

Representação dos comerciantes e harmonização dos respectivos
interesses.

CAPÍTULO II

Dos associados

ARTIGO 4.º

A Associação é constituída por um número ilimitado de associa-
dos, podendo ser pessoas singulares ou colectivas, que como tal ve-
nham a ser admitidas com vista à prossecução dos fins estatutários.

ARTIGO 5.º

Os associados, para além dos previamente identificados na escritu-
ra pública de constituição da Associação são admitidos através de
solicitação apresentada à direcção.

ARTIGO 6.º

São direitos de todos os sócios:
a) Participar nas assembleias gerais, exercendo o respectivo direi-

to de voto;
b) Eleger e ser eleito para os órgãos sociais;
c) Participar nas iniciativas promovidas pela Associação;
d) Colaborar na plena realização dos fins estatutários prosseguidos

pela Associação.
ARTIGO 7.º

São deveres dos sócios:
a) Contribuir para o prestígio e o bem nome da Associação;
b) Desempenhar com zelo e assiduidade os cargos sociais para que

forem designados;
c) Tomar parte em quaisquer reuniões ou actividades para que se-

jam convocados;
d) Pagar a jóia e as quotizações nos casos em que forem devidos.

ARTIGO 8.º

1 — Perde-se a qualidade de sócio:
a) Por renúncia;
b) Por infracção grave aos deveres estatutários e por condutas

contrárias aos fins estatutários.
2 — Na exclusão de sócios ao abrigo das alíneas anteriores, a deli-

beração da assembleia geral tem de ser tomada com o voto favorável
de pelo menos dois terços dos sócios presentes.

CAPÍTULO III

Dos órgãos sociais

ARTIGO 9.º

Os órgãos sociais são a assembleia geral, a direcção e o conselho
fiscal.

ARTIGO 10.º

1 — A assembleia geral é constituída por todos os sócios no pleno
gozo dos seus direitos sociais.

2 — A mesa da assembleia geral é constituída por um presidente e
um secretário, eleitos bienalmente de entre os sócios, podendo ser
reeleitos uma ou mais vezes.

3 — A assembleia geral reúne ordinariamente um vez por ano e
extraordinariamente por iniciativa do seu presidente ou a pedido da
direcção ou do conselho fiscal, nos termos do n.º 2 do artigo 173.º do
Código Civil.

4 — A assembleia geral é convocada por meio de aviso postal,
expedida para cada um dos associados, com a antecedência mínima de
15 dias, indicando o dia, hora e local da reunião e a respectiva ordem
de trabalhos.

ARTIGO 11.º

1 — Para além das consignadas na lei, é competência da assem-
bleia geral:

a) Eleger os membros da mesa da assembleia geral, da direcção e
do conselho fiscal;

b) Aprovar os regulamentos internos;
c) Aprovar o relatório, balanço e contas apresentado pela direc-

ção, bem como o parecer do conselho fiscal;
d) Aprovar a exoneração de sócios sob proposta da direcção;
e) Deliberar sobre as alterações estatutárias;

f) Deliberar sobre a dissolução da Associação e destino do seu pa-
trimónio.

2 — Além dos casos previstos na lei, a assembleia geral reúne sem-
pre que convocada pelo presidente da mesa.

3 — As deliberações da assembleia geral são tomadas por maioria
absoluta de votos dos associados presentes, à excepção das delibera-
ções referentes a alterações dos estatutos e dissolução ou prorrogação
da Associação, as quais requerem voto favorável de três quartos do
número total de associados.

ARTIGO 12.º

1 — A direcção é constituída por cinco membros, entre os quais
elegerão um presidente e um tesoureiro, eleitos bienalmente de entre
os sócios, podendo ser reeleitos uma ou mais vezes.

2 — Compete à direcção a gestão administrativa e financeira da
Associação e a sua coordenação de toda a sua actividade.

3 — A Associação fica validamente obrigada pelas assinaturas con-
juntas de três membros da direcção, sendo uma obrigatoriamente a do
presidente ou do tesoureiro.

4 — A direcção poderá delegar, por tempo certo, parte dos seus
poderes em qualquer dos seus membros, determinando quais os actos
ou categorias de actos a delegar, bem como poderá constituir manda-
tários indicando com precisão os poderes a delegar.

ARTIGO 13.º

1 — O conselho fiscal é constituído por um presidente, um relator
e um secretário, eleitos bienalmente de entre os sócios, podendo ser
reeleitos uma ou mais vezes.

2 — Ao conselho fiscal compete:
a) Examinar a gestão económica e financeira exercida pela direc-

ção;
b) Dar parecer sobre o relatório de contas elaborado pela direcção.
c) Assistir ou dar parecer à direcção sempre que esta o solicite.
3 — O conselho fiscal poderá assumir competências específicas que

a direcção delibere confiar-lhe.

CAPÍTULO IV

Dos fundos

ARTIGO 14.º

O património social é constituído pelos bens que venham a inte-
grar o seu activo, a título gratuito ou oneroso, devendo os mesmos
constar de um inventário patrimonial.

ARTIGO 15.º

Constituem fundos da Associação:
a) A jóia e a quotização mensal a pagar pelos sócios;
b) As receitas provenientes de serviços prestados pela Associação;
c) Subsídios, doações ou outros rendimentos de qualquer espécie;
d) O produto quaisquer outras promoções, iniciativas e diligências

que venham a implementadas.

CAPÍTULO V

Disposições finais e transitórias

ARTIGO 16.º

A vida da Associação regula-se pelos presentes estatutos e nos casos
omissos pela lei em vigor e pelo regulamento interno que vier a ser
aprovado.

ARTIGO 17.º

Para o biénio de 2005-2006 ficam desde já designados os seguintes
titulares dos órgãos sociais:

1 — Mesa da assembleia geral: presidente — Henrique João Silva
dos Santos, casado, residente na Rua das Papoilas, lote 160, Jardim de
Aires, Palmela; secretário — Júlio Manuel Pacheco dos Santos, casa-
do, residente na Rua do Padre Mário de Carvalho, 19, em Setúbal;
suplente — Carlos Manuel Almeida Lino Pereira, casado, residente na
Quinta das Asseadas, lote 23, em Aires, Palmela.

2 — Direcção: presidente — Américo Santiago, casado, residente
na Carrasqueira, Comporta, Alcácer do Sal; tesoureiro — Ricardo dos
Santos Barata, divorciado, residente na Quinta do Sobralinho, Esta-
ção da CP de Águas de Moura, em Marateca, Palmela; vogal (direc-
tor) — Joaquim Pedro de Jesus Serafim Machado, casado, residente
na Rua de Cidade de Pau, 1, 2.º, esquerdo, em Setúbal; vogal (direc-
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tor) — José Manuel Tavares dos Santos Malão, casado, residente na
Rua de Joaquim Brandão, 1, 1.º, direito, em Setúbal; vogal (directo-
ra) — Maria Manuel da Cruz Cotovio Muge, viúva, residente na Pra-
ceta de Afonso Paiva, lote 4, 10.º, direito, em Setúbal.

3 — Conselho fiscal: presidente — João Paulo Martins, casado,
residente no Vale de Ana Gomes, lote 200, em Setúbal; relator — José
Estelino Guimarães dos Santos, casado, residente na Rua de Raul
Lino, 1035, 1.º, esquerdo, em Quinta do Conde; secretário — Manuel
Tomás Mendão do Nascimento, casado, residente na Rua de João de
Deus, 3, 1.º, frente, em Setúbal.

Está conforme o original e certifico que na parte omiti da nada há
em contrário do que nesta se narra ou transcreve.

19 de Julho de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
3000178672

ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES FLORESTAIS
DA FREGUESIA DE VIDEMONTE

Certifico que, por escritura de hoje, lavrada no 1.º Cartório Nota-
rial de Competência Especializada da Guarda e exarada de fl. 144 do
livro de notas para escrituras diversas n.º 24-A, foi constituída uma
associação sem fins lucrativos com a denominação em epígrafe e sede
na freguesia de Videmonte, concelho da Guarda, e que tem por objec-
to a defesa do ambiente e compreende-se nos seus fins:

Elaborar um plano de gestão e defesa da floresta para a sua área
social; organizar os proprietários florestais — privados e baldios; di-
namizar a constituição de agrupamentos florestais por ordem à me-
lhor gestão e defesa da floresta e nomeadamente à gestão conjunta
das áreas florestais; contribuir para a formação e informação dos
agentes; defender, valorizar o ambiente do património natural e cons-
truído ou conservar a natureza; fomentar a elaboração de mecanis-
mos de florestação, beneficiação e de uso múltiplo de floresta bem
como de infra-estruturas florestais; apoiar os associados na valoriza-
ção dos seus recursos florestais; representar os seus associados junto
da administração pública e de organizações florestais similares de
âmbito regional ou nacional, bem como em negociações com outros
parceiros da fileira florestal quer directamente quer por intermédio de
estruturas associativas de grau superior. Reforçar a cooperação insti-
tucional entre o município, juntas de freguesia, cooperativas agríco-
las e suas secções florestais, corporações de bombeiros, comissão es-
pecializada em fogos florestais e técnicos e outras entidades de interesse
para assegurar uma efectiva prestação de serviços de gestão e defesa
florestal e ambiental na sua área social.

Está conforme.

13 de Setembro de 2005. — O Ajudante, Luís Pedro Matos Soares.
3000182643

APAPT 21 A — ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS
DE PORTADORES DE TRISSOMIA 21 DE AVEIRO

Certifico que, por escritura lavrada hoje no Cartório a cargo da
notária Paula Maria Macedo Mesquita Pires de Carvalho e iniciada a
fl. 15 do livro de notas para escrituras diversas n.º 1-F, foi constituí-
da a associação APAPT 21 A — Associação de Pais e Amigos de
Portadores de Trissomia 21 de Aveiro, com sede na Rua do Padre
Vicente Maria da Rocha, 341, vila, freguesia e concelho de Vagos, a
qual tem por objecto a implementação de todas as acções relaciona-
das com os aspectos científicos, educacionais, investigacionais e so-
ciais da trissomia 21, podendo fazer parte da associação qualquer p-
essoa singular ou colectiva, com interesse na prossecução do objecto
da mesma, a qual tem como corpos associativos a assembleia geral, a
direcção e o conselho fiscal.

São receitas da associação as quotas dos associados e outros dona-
tivos.

Está conforme.

13 de Outubro de 2005. — A Notária, Paula Maria Macedo
Mesquita Pires de Carvalho. 3000185226

FEDERAÇÃO PORTUGUESA DO TODO-O-TERRENO
TURÍSTICO

Certifico que no dia 15 de Novembro de 2005, foi celebrada no
Cartório Notarial de São João da Madeira, a cargo da notária Maria

Adelaide Esteves Gonçalves, uma escritura de alteração parcial de es-
tatutos da Federação supra-referida, lavrada a partir de fl. 62 do livro
de notas n.º 30, com o teor seguinte:

Alteração parcial de estatutos

No dia 15 de Novembro de 2005, no Cartório Notarial em São
João da Madeira, sito na Rua de D. Afonso Henriques, 1929, perante
mim Maria Adelaide Esteves Gonçalves, notária desta cidade, compa-
receram como outorgantes:

a) Dr. Jorge Manuel dos Santos Lima, casado, natural desta fregue-
sia e concelho de São João da Madeira, residente à Rua do Capitão
Valença, 53, freguesia de Vila de Cucujães, concelho de Oliveira de
Azeméis, portador do bilhete de identidade n.º 5395071 emitido em
12 de Março de 2002 pelos Serviços de Identificação Civil de Lisboa;

b) Dr. Jorge Ricardo Neves da Silva, casado, natural da freguesia de
Ramalde, concelho do Porto, residente à Estrada de A-da-Maia, 13,
4.º, esquerdo, freguesia de Benfica, concelho de Lisboa, portador do
bilhete de identidade n.º 985001, emitido em 3 de Fevereiro de 2005
pelos Serviços de Identificação Civil de Lisboa.

Verifiquei a identidade do primeiro outorgante por conhecimento
pessoal e a do segundo outorgante pela exibição do seu documento de
identidade, os quais outorgam na qualidade de, respectivamente, pre-
sidente e vice-presidente da direcção e em representação da Federa-
ção Portuguesa do Todo-o-Terreno Turístico, abaixo identificada.

E declararam naquela qualidade:
Que existe constituída a Federação Portuguesa do Todo-o-Terreno

Turístico abreviadamente designada por F. P. T. T. , com sede em
Lisboa, na Rua de D. Francisco Manuel de Melo, 1, cave, esquerda, na
cidade de Lisboa, pessoa colectiva n.º 503033553.

Esta entidade foi constituída por escritura pública outorgada em 29
de Julho 1993 no 1.º Cartório Notarial de Almada, lavrada a partir de
fl. 79 do livro de notas n.º 516-B, e, posteriormente alterada por
escritura pública outorgada no 15.º Cartório Notarial de Lisboa, em
17 de Maio de 1995, lavrada a partir de fl. 132 do livro de notas
n.º 485-C.

Mantêm-se em efectividade de funções até novas eleições o que
ainda não aconteceu, o que declararam sob sua responsabilidade.

Pela presente escritura, em nome da dita Federação e em cumpri-
mento do deliberado em assembleia geral de 16 de Julho de 2004,
constante da respectiva acta que ora se arquiva, alteram os artigos 1.º,
3.º, 12.º, 13.º e 18.º dos respectivos estatutos, os quais constam, na
íntegra, de um documento complementar, que me apresentaram e
igualmente arquivo.

O mencionado documento complementar contempla não só os
artigos alterados como também os demais artigos, documento esse que
declararam conhecer pelo que foi dispensada a respectiva leitura.

Por força da alteração do dito artigo 3.º, a sede da sua representada
passou a ser na Rua de Carlos Testa, 10, 1.º, direito, freguesia de São
Sebastião da Pedreira, 1050-046 Lisboa.

Estatutos

CAPÍTULO I

ARTIGO 1.º

Natureza

1 — A Federação Portuguesa de Todo-o-Terreno Turístico, desig-
nada abreviadamente pelas iniciais F. P. T. T. é a entidade portugue-
sa que fomenta, orienta e superintende o todo-o-terreno turístico, e
as modalidades desportivas de trial e orientação/navegação, de acordo
com os presentes estatutos e demais normas de direito aplicáveis.

2 — Entende-se por todo-o-terreno turístico, a actividade recrea-
tiva, utilizando veículos motorizados vocacionados para a condução
fora de estrada sem carácter competitivo.

ARTIGO 2.º

Objectivos

A F. P. T. T. é uma associação sem fins lucrativos que tem como
objectivos:

a) Promover, regulamentar e dirigir a nível nacional a prática do
todo-o-terreno turístico;

b) Representar perante a administração pública os interesses dos
seus associados;

c) Aprovar e fazer cumprir normas de conduta para a prática do
todo-o-terreno turístico, contribuindo para a defesa do ambiente e da
natureza;

d) Efectuar a coordenação e ligação entre os clubes e entidades
organizadoras de passeios turísticos todo-o-terreno;
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e) Representar o todo-o-terreno turístico junto de organizações
congéneres estrangeiras ou internacionais.

ARTIGO 3.º

Âmbito territorial

1 — A F. P. T. T. tem a sua sede na Rua de Carlos Testa, 10, 1.º,
direito, 1050-046 Lisboa e, exerce jurisdição sobre todo o território
Nacional.

2 — A F. P. T. T. poderá estabelecer delegações regionais caso tal
seja aprovado pela assembleia geral, sob proposta da direcção.

CAPÍTULO II

Dos associados, seus deveres e direitos

ARTIGO 4.º

Filiação

1 — A Federação Portuguesa de Todo-o-Terreno Turístico terá as
seguintes categorias de sócios:

a) Sócios efectivos;
b) Sócios aderentes;
c) Sócios honorários.
2 — Poderão ser sócios efectivos, os clubes ou entidades legalmen-

te constituídas, que se dediquem à organização, prática e fomento do
todo-o-terreno turístico.

3 — Poderão ser sócios aderentes as entidades que pretendam cola-
borar com a Federação na prossecução dos seus objectivos estatuários.

4 — Poderão ser sócios honorários as pessoas ou entidades que se
tenham distinguido por serviços prestados à Federação.

5 — O processo de admissão será regulado nos termos do artigo 30.º

ARTIGO 5.º

Aquisição e perda da qualidade de associado

1 — Poderão adquirir a qualidade de associado os clubes ou entida-
des cuja proposta de admissão seja aprovada pela direcção nos termos
do respectivo regulamento.

2 — A qualidade de associado perde-se:
a) Por desejo próprio, comunicado por carta à direcção;
b) Por não cumprimento das obrigações perante a F. P. T. T.,

designadamente o pagamento de quotas;
c) Por cessação da actividade organizadora no âmbito da modalida-

de ou sua interrupção sem justa causa, por período superior a dois
anos.

ARTIGO 6.º

Deveres dos associados

São deveres dos associados:
a) Cumprir e fazer cumprir os estatutos e regulamentos da

F. P. T. T. e ainda as decisões e deliberações por esta tomadas;
b) Satisfazer atempadamente as quotas de filiação;

ARTIGO 7.º

Direitos dos sócios efectivos e aderentes

São direitos dos sócios efectivos e aderentes:
a) Participar nas reuniões da assembleia geral, só tendo direito a

voto os associados que tenham as quotas em dia;
b) Apresentar nas assembleias gerais propostas que considerem

oportunas e convenientes;
c) Examinar as contas e orçamento a apresentar pela Direcção em

reunião ordinária da assembleia geral;
d) Organizar passeios ou outras actividades do todo terreno turís-

tico de acordo com os regulamentos, códigos e seus anexos em vigor
com expressa autorização da Federação Portuguesa de Todo-o-Terre-
no Turístico.

CAPÍTULO I

Dos órgãos sociais da federação portuguesa
de todo-o-terreno turístico

ARTIGO 8.º

Órgãos

Os órgãos sociais da Federação Portuguesa de Todo-o-Terreno
Turístico são:

a) Assembleia geral;

b) Presidente;
c) Direcção;
d) Conselho fiscal;
e) Conselho jurisdicional;
f) Conselho disciplinar.

ARTIGO 9.º

Assembleia geral

A assembleia geral é o órgão deliberativo da Federação, cabendo-
-lhe:

a) A eleição e destituição dos titulares dos órgãos sociais referidos
no artigo anterior;

b) A aprovação do relatório, do balanço, do orçamento e dos do-
cumentos de prestação de contas;

c) As alterações dos estatutos;
d) A aprovação dos regulamentos internos e do regime disciplinar;
e) A aprovação da proposta de extinção da Federação.

ARTIGO 10.º

Composição da assembleia geral

1 — Integram a assembleia geral, com direito de voto, os clubes e
entidades filiadas na Federação.

2 — A representação dos participantes do todo-o-terreno turístico
incumbe aos respectivos clubes.

3 — A cada clube ou entidade filiada corresponde um voto.
4 — Os sócios aderentes e os sócios honorários podem assistir às

assembleias gerais, sem direito a voto.

ARTIGO 11.º

Composição e competências da mesa da assembleia geral

1 — A mesa da assembleia geral será constituída por um presiden-
te, um primeiro secretário e um segundo secretário.

2 — Compete ao presidente da assembleia geral:
a) Supervisionar o funcionamento da Federação Portuguesa de Todo-

-o-Terreno Turístico, zelando pelo cumprimento da lei, dos estatutos
e regulamentos;

b) Convocar as sessões da assembleia geral desde que as mesmas
sejam requeridas ou convocadas nos termos dos presentes estatutos;

c) Presidir e dirigir os trabalhos da assembleia geral e fiscalizar os
actos eleitorais;

d) Conferir posse aos órgãos eleitos;
e) Compete aos secretários coadjuvar o presidente nas suas fun-

ções e substitui-lo em caso de falta ou impedimento do mesmo.

ARTIGO 12.º

Reuniões da assembleia geral

1 — As reuniões da assembleia geral serão ordinárias ou extraordi-
nárias.

2 — Realizar-se-á, obrigatoriamente, até ao dia 31 de Dezembro
de cada ano, uma assembleia geral ordinária para apreciação, discus-
são e votação do plano de actividades e orçamento para o ano se-
guinte, sob parecer do conselho fiscal.

3 — Realizar-se-á, obrigatoriamente, até ao dia 31 de Março de
cada ano, um assembleia geral ordinária para apreciação, discussão e
votação do relatório e contas, relativo ao ano anterior, sob parecer
do conselho fiscal.

4 — A assembleia geral reúne extraordinariamente para tratar de
qualquer assunto constante da respectiva convocatória, podendo a sua
convocação ser feita por iniciativa da presidente da assembleia geral
ou quando lhe seja requerido por:

a) Direcção;
b) Conselho fiscal;
c) Um terço dos sócios efectivos com as quotas em dia;
5 — Após a entrada do requerimento para a convocatória da as-

sembleia geral extraordinária deverá o presidente da assembleia geral
convocá-la no prazo máximo de 15 dias.

ARTIGO 13.º

Convocatórias

1 — As assembleias gerais sejam ordinárias ou extraordinárias, se-
rão convocadas por meio de aviso postal, expedido para cada asso-
ciado com a antecedência mínima de 15 dias.

2 — A convocatória será ainda publicada, sempre que possível, num
Jornal da Especialidade com a referida antecedência de 15 dias.

3 — No aviso da convocatória, deve constar a hora e local da reu-
nião e a ordem dos trabalhos.
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4 — Juntamente com a primeira convocatória deverá fazer-se uma
segunda para trinta minutos depois.

ARTIGO 14.º

Deliberações

1 — A assembleia geral não poderá deliberar em primeira convo-
catória sem a presença de pelo menos metade dos sócios efectivos.

2 — À hora marcada para segunda convocatória, a assembleia ge-
ral poderá deliberar qualquer que seja o número de sócios efectivos
presentes.

3 — Salvo o disposto nos números seguintes, as deliberações são
tomadas por maioria absoluta dos sócios efectivos presentes.

4 — As deliberações sobre alterações dos Estatutos, exigem o voto
favorável de três quartos do número de sócios efectivos presentes.

5 — As deliberações sobre a extinção da Federação requerem o voto
favorável de três quartos do número de todos os sócios efectivos.

6 — As deliberações das assembleias gerais requeridas nos termos
da alínea c) do n.º 3. do artigo 12.º só são válidas desde que estejam
presentes dois terços dos sócios requerentes.

ARTIGO 15.º

Presidente da Direcção

1 — O presidente da direcção representa a F. P. T. T., assegura o
seu regular funcionamento e promove a colaboração entre os seus
órgãos.

2 — Compete, em especial, ao presidente da direcção:
a) Representar a federação junto da administração pública;
b) Representar a federação junto das suas organizações congéne-

res, nacionais, estrangeiras ou internacionais;
c) Representar a federação em juízo;
d) Assegurar a organização e o funcionamento dos serviços, bem

como a escrituração dos livros, nos termos da lei;
e) Contratar e gerir o pessoal ao serviço da federação;
f) Assegurar a gestão corrente dos negócios federativos.

ARTIGO 16.º

Direcção

1 — A direcção é o órgão colegial de administração da F. P. T. T.
e é constituída por:

a) Presidente da direcção;
b) Vice-presidente;
c) Secretário;
d) Tesoureiro;
e) Vogal.
2 — Compete à direcção administrar a Federação, incumbindo-lhe,

designadamente:
a) Garantir a efectivação dos direitos e deveres dos associados;
b) Elaborar anualmente o plano de actividades;
c) Elaborar anualmente e submeter a parecer do conselho fiscal o

orçamento, o balanço e os documentos de prestação de contas;
d) Administrar os negócios da Federação em matérias que não se-

jam especialmente atribuídas a outros órgãos;
e) Zelar pelo cumprimento dos estatutos e das deliberações dos

órgãos da Federação.
ARTIGO 17.º

Reuniões e deliberações da direcção

1 — A direcção reúne-se por convocação do presidente ou do seu
substituto em caso de impedimento daquele.

2 — A Direcção só pode deliberar com a presença da maioria dos
seus titulares.

3 — As deliberações só podem ser tomadas por maioria absoluta
dos membros presentes, tendo o presidente ou seu substituto voto de
qualidade em caso de empate.

ARTIGO 18.º

Forma de a F. P. T. T. se obrigar

1 — A F. P. T. T. obriga-se através da assinatura conjunta do pre-
sidente e do vice-presidente da direcção.

2 — Em assuntos de mero expediente é suficiente a assinatura do
presidente da Direcção.

ARTIGO 19.º

Competências dos membros da direcção

1 — Compete ao vice-presidente substituir o presidente nas suas
faltas e impedimentos.

2 — A direcção definirá, por regulamento interno, a periodicidade
das suas reuniões e as competências de carácter administrativo e fi-
nanceiro do secretário e do tesoureiro.

ARTIGO 20.º

Conselho fiscal

1 — O conselho fiscal é composto por um presidente e dois vo-
gais.

2 — Em caso de falta ou impedimento de algum dos seus mem-
bros, este será substituído por um suplente.

ARTIGO 21.º

Competências do conselho fiscal

1 — O conselho fiscal fiscaliza os actos de administração financei-
ra da Federação, bem como o cumprimento dos estatutos e das dispo-
sições legais aplicáveis.

2 — Compete, em especial, ao conselho fiscal:
a) Emitir parecer sobre o orçamento, o balanço e os documentos

de prestação de contas;
b) Verificar a regularidade dos livros, registos contabilísticos e do-

cumentos que lhes servem de suporte;
c) Acompanhar o funcionamento da Federação, participando aos

órgãos competentes as irregularidades de que tenha conhecimento.

ARTIGO 22.º

Conselho jurisdicional

1 — Cabe ao conselho jurisdicional conhecer dos recursos inter-
postos das decisões disciplinares.

2 — O conselho jurisdicional é composto por três membros.

ARTIGO 23.º

Conselho disciplinar

1 — Ao conselho disciplinar cabe apreciar e punir de acordo com
a lei e os regulamentos federativos, as infracções disciplinares.

2 — O conselho disciplinar é composto por três membros.

CAPÍTULO V

Das eleições e dos titulares de cargos sociais

ARTIGO 24.º

Eleição

1 — Os titulares dos órgãos da F. P. T. T. são eleitos em listas
separadas, através de sufrágio directo e secreto.

2 — A apresentação das candidaturas para os cargos sociais deverá
ser feita ao presidente da mesa da assembleia geral até 30 dias antes
da data marcada para as eleições e deverá ser subscrita por um míni-
mo de cinco sócios efectivos.

3 — Das propostas de candidatura deverá constar menção expres-
sa do presidente de cada órgão.

4 — O presidente da F. P. T. T. é o primeiro candidato da lista
mais votada nas eleições para a Direcção, sendo, em caso de ausência
ou impedimento definitivo substituído pelo Vice-presidente.

5 — As propostas deverão incluir o nome de dois suplentes para
cada órgão.

6 — As propostas deverão ser acompanhadas da declaração de acei-
tação das candidatos.

ARTIGO 25.º

Sistema eleitoral

1 — O sistema eleitoral decorrerá em apenas uma volta, sendo
vencedora a lista que tiver mais votos.

2 — O voto é secreto.
3 — É admitido o voto por correspondência e o voto por procu-

ração.
4 — No caso de ocorrerem vagas nos cargos sociais deverão ser

preenchidos pelos Suplentes podendo eventualmente, por delibe-
ração do órgão em causa proceder-se a um reajustamento de car-
gos.

5 — Os órgãos sociais serão eleitos por um período de quatro anos.
6 — Não pode ser candidato a qualquer cargo social quem, na se-

quência de actos ilícitos praticados em mandato anterior tenha sido
destituído pela assembleia geral.
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CAPÍTULO VI

Do regime financeiro

ARTIGO 26.º

Receitas da F. P. T. T.

São receitas da Federação Portuguesa de Todo-o-Terreno Turísti-
co, nomeadamente:

a) As quotas de filiação ou outras receitas provenientes dos seus
associados;

b) Os subsídios ou donativos atribuídos por outras entidades oficias
e particulares;

c) As receitas provenientes de contratos de publicidade;
d) As multas provenientes de sanções disciplinares.

ARTIGO 27.º

Quotas

a) Os associados concorrerão com uma jóia no acto da sua filiação
e com uma quota, cujos valores serão estabelecidos pela direcção e
ratificados pela assembleia geral;

b) O não pagamento das quotas no prazo de 30 dias após o respec-
tivo aviso escrito, poderá levar à suspensão do associado e de todos
os seus direitos por deliberações da direcção;

c) O não pagamento da quota no prazo de 90 dias após a suspen-
são decidida nos termos do número anterior poderá levar à exclusão
do associado.

CAPÍTULO VII

Disposições finais

ARTIGO 28.º

Dissolução

A dissolução da Federação Portuguesa de Todo-o-Terreno Turísti-
co, só pode ser deliberada em assembleia geral expressamente convo-
cada para o efeito quando se verificar não existirem condições para o
seu funcionamento.

ARTIGO 29.º

Alterações dos estatutos

Os presentes estatutos só poderão ser alterados ou revistos em
assembleia geral expressamente convocada para o efeito.

ARTIGO 30.º

Regulamentos internos

Para além de outros que se mostrem necessários, incumbe à direc-
ção elaborar e submeter à aprovação da assembleia geral os seguintes
regulamentos:

a) Organização de passeios e outras actividades de todo-o-terreno
turístico;

b) Código de conduta do praticante de todo-o-terreno turístico;
c) Funcionamento e articulação de órgãos e serviços;
d) Disciplina;
e) Distinções;
f) Processo de admissão dos associados.

ARTIGO 31.º

Casos omissos

A resolução dos casos omissos aos presentes estatutos será efectu-
ada por recurso à legislação existente.

Está conforme o original.

15 de Novembro de 2005. — A Notária, Maria Adelaide Esteves
Gonçalves. 3000187374

GRUPO DRAMÁTICO E SPORTIVO DE CASCAIS

Certifico que, por escritura lavrada hoje a fls. 13 e 13 v.º do livro
de notas para escrituras diversas n.º 57 do Cartório Notarial de Cas-
cais, a cargo do notário Luís Alvim Pinheiro Belchior, foram altera-
dos totalmente os estatutos da associação com a denominação em
epígrafe, constituída em 13 de Maio de 1915, por tempo indetermi-
nado, que tem a sua sede actual na vila, freguesia e concelho de Cas-
cais.

A associação tem como fim o desenvolvimento e a prática da
educação física e de todos os desportos em geral e a promoção de
actividades de cultura e recreio.

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

Podem ser associados todos os indivíduos que para tal hajam sido
propostos e satisfaçam as condições estabelecidas nos estatutos.

Podem ser excluídos os associados, que violem os preceitos estatu-
tários e regulamentares da associação.

Está conforme o original.

25 de Novembro de 2005. — Pelo Notário, Rui Jorge Cadinha
Noronha. 3000187769

ASSOCIAÇÃO DÓLMEN

Certifico que, por escritura de 2 de Dezembro de 2005, lavrada
com início a fl. 43 do livro de notas para escrituras diversas n.º 74-I
do Cartório Notarial de Sintra, a cargo do notário António José To-
más Catalão, foi constituída uma associação, sem fins lucrativos de-
nominada Associação Dolmen, com sede na Rua da Ribeirinha, 16,
localidade de Nafarros, freguesia de São Martinho, concelho de Sin-
tra, tendo por objecto:

1) Defender os interesses dos associados, nomeadamente interesses
de índole social e cultural;

2) Representar os associados junto dos órgãos da administração local;
3) Promover e apoiar a progressão cultural dos seus associados,

através da educação cultural e literária, física, desportiva e recreativa,
visando a sua formação humana integral.

Podem ser sócios da Associação todos os indivíduos interessados
em participar nos fins previstos no artigo segundo dos estatutos e que
se inscrevam e aceitem os estatutos e os regulamentos internos apro-
vados em assembleia geral.

Os associados podem exonerar-se, a qualquer momento, desde que
liquidem as suas dívidas para com a associação até à data da exonera-
ção e só podem ser excluídos por falta grave, apreciada pela direcção
e após ratificação pela primeira reunião da assembleia geral.

Está conforme o original.

2 de Dezembro de 2005. — O Notário, António José Tomás
Catalão. 3000188636

GRUPO DE TEATRO CONTRAPONTO

Certifico que, por escritura lavrada no Cartório Notarial de Jorge
Artur de Oliveira Lopes, a fls. 116 e seguintes do livro n.º 12-A, em
29 de Novembro de 2005, foi constituída, por tempo indeterminado,
uma associação denominada Grupo de Teatro Contraponto, com sede
no salão da Capela de São Joaquim, em Guerreiros, freguesia de Guer-
reiros, concelho de Loures, e tem por objecto exercer actividades re-
lacionadas com o teatro: representações de peças, palestras, confe-
rências, acções de formação em teatro.

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

A associação obriga-se com a assinatura conjunta de dois membros
da direcção.

12 de Dezembro de 2005. — O Notário, Jorge Artur de Oliveira
Lopes. 3000188801

PRYMUS — ASSOCIAÇÃO DE JOVENS CAÇADORES
E PESCADORES DE ABRANTES

Certifico que, por escritura lavrada no Cartório Notarial de Vila de
Rei, a cargo do ajudante em substituição legal Júlio de Oliveira Gas-
par, no dia 30 de Novembro de 2005, a fl. 32 do livro n.º 40-E, foi
constituída por tempo indeterminado a contar daquele dia 31 uma
associação, sem fins lucrativos, que adoptou a denominação em epí-
grafe, com a sede na Praça de Raimundo Soares (Café Os Primos),
em Abrantes, freguesia de São João, concelho de Abrantes, com o se-
guinte objecto:

Caça, pesca, tiro desportivo, canicultura, hipismo, actividades des-
portivas, formação cinegética, florestal, ecológica, promoção de even-
tos.

13 de Dezembro de 2005. — O Escriturário Superior, Manuel Rosa
Dias. 3000188804
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CASA DO PESSOAL DO INSTITUTO POLITÉCNICO
DO PORTO

Certifico que, por escritura de 19 de Dezembro de 2005, lavrada de
fl. 76 a fl. 77 do livro de notas para escrituras diversas n.º 28 do Car-
tório Notarial a cargo da notária Maria Angelina Barbosa Leão, foi
constituída, uma associação que adopta a denominação em epígrafe e
tem a sua sede na Rua do Dr. Roberto Frias, 712, Paranhos, Porto, e
tem por objecto: promoção cultural de ocupação de tempos livres de
apoio social, assistencial e de lazer e, em geral, actividades relaciona-
das com o bem estar.

Tem como órgãos a assembleia geral, a direcção, o conselho fiscal.

Está conforme.

19 de Dezembro de 2005. — A Notária, Maria Angelina e Silva
Alves Barbosa Leão. 3000189197

AMIGOS DO BAIRRO SANTIAGO — ASSOCIAÇÃO
DESPORTIVA, RECREATIVA, CULTURAL

Certifico que, por escritura lavrada no dia 20 de Dezembro de 2005,
iniciada a fl. 81 do livro n.º 19-G do Notário de Aveiro a cargo do
notário António Amaral Marques, foi constituída uma associação de-
nominada Amigos do Bairro Santiago — Associação Desportiva, Re-
creativa, Cultural, com sede no Bairro de Santiago, na Junta de Fre-
guesia da Glória, concelho de Aveiro, a qual tem por objecto social a
promoção desportiva, recreativa e cultural dos habitantes do Bairro
de Santiago, Aveiro. Podem ser associados da associação Amigos do
Bairro de Santiago — Associação Desportiva Recreativa, Cultural
todas as pessoas que se identificam com os seus estatutos, cumpram
os seus regulamentos internos, paguem a jóia de admissão e mante-
nham as quotas em dia, cujos montantes serão afixados em assem-
bleia geral. Os órgãos da associação são os seguintes: assembleia geral,
direcção e conselho fiscal, cujos mandatos são de dois anos.

Está conforme.

20 de Dezembro de 2005. — O Notário, António Amaral Marques.
3000189329

CISCO — ASSOCIAÇÃO CULTURAL JUVENIL

Estatutos

CAPÍTULO I

Da associação e dos seus fins

ARTIGO 1.º

1 — Com a denominação de CISCO — Associação Cultural Juve-
nil, é constituída uma associação cultural, sem fins lucrativos, com
personalidade jurídica, com sede em Marinha Grande, com instala-
ções na Rua de Miguel Torga, 8, Várzea, 2430-521 Marinha Grande,
Portugal.

2 — A Associação poderá estabelecer relações específicas com or-
ganismos nacionais e estrangeiros que prosseguem idênticas finalida-
des.

3 — A sua duração é por tempo indeterminado.

ARTIGO 2.º

A Associação tem como finalidade o desenvolvimento de activida-
des culturais com cariz juvenil e alternativo:

a) Promovendo e divulgando trabalhos criativos dos diversos tipos
de artes;

b) Sensibilizando a população para as actividades artísticas.

CAPÍTULO II

Dos associados e sua admissão

ARTIGO 3.º

1 — A Associação compõe-se das seguintes categorias de associa-
dos:

a) Efectivos;

b) Honorários;
d) Benfeitores.
2 — São sócios efectivos todos os que contribuírem com as suas

quotas.
3 — São sócios honorários, sob proposta da direcção e com apro-

vação em assembleia geral, os indivíduos de reconhecido mérito artís-
tico, científico ou humanitário que tenham prestado serviço à Asso-
ciação, à cultura ou à humanidade e que sejam considerados merecedores
dessa distinção. Estes membros estão isentos de quotização.

4 — São associados benfeitores as pessoas ou entidades que satisfa-
çam anualmente uma quotização igual ou superior ao triplo do mon-
tante da quotização dos associados efectivos.

5 — Só os associados efectivos são elegíveis para os corpos geren-
tes da associação.

6 — A admissão dos associados far-se-á através de proposta apre-
sentada à direcção que sobre ela se pronunciará.

ARTIGO 4.º

Os associados efectivos contribuirão com uma quota anual cujo
montante será fixado pela assembleia geral sob proposta da direcção.

CAPÍTULO III

Deveres e direitos dos associados

ARTIGO 5.º

Os associados efectivos são obrigados:
a) A observar os estatutos e regulamentos e a concorrer para o

prestígio e o progresso da associação;
b) A desempenhar os cargos para que forem eleitos pela assem-

bleia geral, salvo em caso de escusa justificada;
c) A pagar pontualmente as suas quotas.

ARTIGO 6.º

Os associados efectivos têm direito
a) A eleger e a serem eleitos para os corpos directivos da associa-

ção e a tomarem parte nas assembleias gerais;
b) A usufruir das regalias que a associação possa conceder aos seus

associados;
c) A propor à direcção quaisquer providências que entendam ne-

cessárias para o seu melhor funcionamento ou para uma mais correc-
ta prossecução dos seus fins.

ARTIGO 7.º

A exclusão de associados é da competência da assembleia geral, sob
proposta da direcção devidamente fundamentada e depois de ouvidos
os associados em causa.

CAPÍTULO IV

Órgãos associativos

ARTIGO 8.º

São órgãos da CISCO — Associação Cultural Juvenil:
a) A assembleia geral;
b) A direcção;
c) O conselho fiscal.

ARTIGO 9.º

1 — Na assembleia geral tomarão parte todos os associados efecti-
vos no pleno gozo dos seus direitos.

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

ARTIGO 10.º

Compete à assembleia geral:
a) Interpretar os estatutos e aprovar os regulamentos considerados

necessários;
b) Eleger bianualmente, por escrutínio secreto, os corpos associa-

tivos;
c) Discutir e votar as contas dos órgãos;
d) Deliberar sobre todos os assuntos que lhe forem apresentados

pela direcção, pelo conselho fiscal ou pelos associados, com base nas
disposições estatutárias e regulamentares;

e) Deliberar sobre todos os actos não compreendidos nas atribui-
ções legais estatutárias dos outros órgãos da Associação.
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ARTIGO 11.º

A assembleia geral ordinária reunirá obrigatoriamente uma vez por
ano para exercer as atribuições previstas nas alíneas a) e c) do arti-
go 10.º, e de dois em dois anos para exercer as atribuições previstas
na alínea b) do mesmo artigo.

§ 1.º A assembleia geral poderá reunir, em sessão extraordinária,
por iniciativa do presidente da mesa, por solicitação da direcção ou
por requerimento de um terço dos associados efectivos.

§ 2.º A assembleia geral não pode deliberar, em primeira convoca-
ção, sem a presença de pelo menos um quarto dos associados, e as
suas deliberações são tomadas por maioria absoluta dos associados
presentes.

§ 3.º As deliberações sobre alteração dos estatutos exigem o voto
favorável de, pelo menos, três quartos dos associados presentes, em
assembleia expressamente convocada para o efeito.

ARTIGO 12.º

A direcção é constituída por um presidente, dois vice-presidentes,
um secretário, um tesoureiro e quatro vogais, eleitos em assembleia
geral.

ARTIGO 13.º

1 — Compete à direcção:
a) Representar a Associação;
b) Administrar a Associação e executar as decisões da associação, ze-

lando sempre pelo rigoroso cumprimento dos estatutos e regulamentos;
c) Decidir sobre a admissão de novos associados;
d) Apresentar as contas da sua gerência;
e) Aceitar ou recusar donativos, legados e doações feitos à asso-

ciação;
f) Promover e coordenar todas as acções tendentes à consecução

dos objectivos da Associação.
2 — O órgão da direcção é convocado pelo respectivo presidente,

só pode deliberar com a presença da maioria dos seus titulares e as
deliberações são tomadas por maioria dos votos dos titulares presen-
tes, tendo o presidente, além do seu voto, direito a voto de desempate.

ARTIGO 14.º

O conselho fiscal compõe-se de um presidente e de dois vogais.

ARTIGO 15.º

1 — O conselho fiscal é convocado pelo respectivo presidente e
só pode deliberar por maioria dos votos dos seus titulares, tendo o
presidente, além do seu voto, direito ao voto de desempate.

2 — São atribuições do conselho fiscal:
a) Exercer a fiscalização das contas;
b) Formular parecer prévio sobre o relatório e contas apresenta-

dos pela direcção.

CAPÍTULO V

Receitas e despesas

ARTIGO 16.º

As receitas da associação serão constituídas:
a) Pelas quotas dos associados;
b) Por subsídios, legados e doações;
c) Pelo produto da venda de publicações/edições ou quaisquer ou-

tras receitas decorrentes de actividades da Associação.

ARTIGO 17.º

Constituem despesas da associação:
a) Os gastos de instalação, secretaria e expediente;
b) Os encargos com as actividades da associação, com as relações com

outros organismos e com a divulgação da associação e seus objectivos;
c) Todas as que a direcção aprovar, ouvido o conselho fiscal, e que

justificará no seu relatório anual.

CAPÍTULO VI

Alteração dos estatutos, dissolução e liquidação
da Associação

ARTIGO 18.º

Os presentes estatutos só poderão ser alterados em assembleia ge-
ral expressamente convocada para o efeito, sob proposta da direc-
ção, ou de, pelo menos, um terço dos associados.

ARTIGO 19.º

A associação só pode dissolver-se mediante resolução da assem-
bleia geral, expressamente convocada para esse fim, com voto favo-
rável de três quartos do número de todos os associados.

ARTIGO 20.º

No caso de ser resolvida a dissolução, a assembleia geral nomeará
uma comissão liquidatária que procederá à venda de todos os haveres
da Associação, revertendo o produto líquido para o fim determinado
pela assembleia.

5 de Dezembro de 2005. — A Advogada, Lara Correia Oliveira.
3000189476

SOL DO AVE — ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO
INTEGRADO DO VALE DO AVE

Certifico que, por escritura outorgada hoje no Cartório Notarial de
Antónia Manuel Fernandes Novais Silva, notária, exarada de fl. 90 a
fl. 91 do livro de notas para escrituras diversas n.º 16-A, foi alterado
o artigo 4.º dos estatutos da associação Sol do Ave — Associação para
o Desenvolvimento Integrado do Vale do Ave, respeitante ao fim,
objectivos e actividades , no sentido de nele ser incluída a promoção
da igualdade de oportunidades entre mulheres e homens, o qual passa
a ter a seguinte nova redacção:

A Sol do Ave tem por finalidade promover as actividades necessá-
rias ao desenvolvimento integrado do Vale do Ave através de: elabo-
ração de estudos, realização de campanhas, seminários, conferências,
e colóquios; realização e promoção de formação profissional; imple-
mentação de programas e projectos de âmbito económico, social e
cultural; implementação de equipamentos sociais e serviços; promo-
ção de melhoria das condições de habitação; cooperação inter-regio-
nal e internacional e promoção da igualdade de oportunidades entre
mulheres e homens.

Está conforme o original.

2 de Janeiro de 2006. — A Notária, Antónia Manuela Fernandes
Novais Silva. 3000189814

CENTRO CULTURAL VALADENSE

Certifico que, por escritura de hoje, lavrada a fl. 104 do livro de
notas para escrituras diversas n.º 28-A do 1.º Cartório Notarial de
Competência Especializada de Aveiro, foi constituída uma associa-
ção, que adopta a denominação em epígrafe e tem a sua sede na Rua
da Chaparra, 12, cave, lugar de Costa do Valado, freguesia de Olivei-
rinha, concelho de Aveiro, cujo objecto constitui a produção e reali-
zação de actividades nas áreas da música, teatro, cinema, áudio, vídeo
e artes plásticas, bem como desenvolver formação profissional nes-
tas áreas. Visa também promover, defender e perpetuar os usos, cos-
tumes e tradições locais a nível cultural e recreativo.

Está conforme.

6 de Janeiro de 2006. — A Ajudante, Ana Maria de Sousa Bastos.
3000190014

ASSOCIAÇÃO DE CAÇA E PESCA DO ROQUE

Certifico que, por escritura de 10 de Janeiro de 2006, exarada a
fl. 31 do livro de notas para escrituras diversas n.º 37-P do notário
privado José Carlos Travassos Relva, sito na Rua de Vasco da
Gama, 12-A, na Guarda, foi constituída uma associação com a de-
nominação de Associação de Caça e Pesca do Roque, com sede no
Roque, freguesia de Gouveias, concelho de Pinhel, tem por objecto a
caça e a pesca, e são órgãos da mesma a assembleia geral, a direcção
e o conselho fiscal.

Está conforme.

10 de Janeiro de 2006. — O Notário, José Carlos Travassos Relva.
3000190271

ASSOCIAÇÃO DE CAÇADORES DA FREGUESIA
DE AVEIRAS DE CIMA

Certifico, narrativamente, que, no dia 9 de Janeiro de 2006, a fl. 7
do livro de notas para escrituras diversas n.º 27-A do Cartório Nota-
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rial da Azambuja, a cargo da notária licenciada Ana Margarida Jacob
Moreira, foram alterados os estatutos da associação sem fins lucrati-
vos denominada Associação de Caçadores da Freguesia de Aveiras de
Cima, com sede na Rua de Joaquim Gomes Loureiro, 45, na vila e
freguesia de Aveiras de Cima, concelho da Azambuja, pessoa colecti-
va n.º 507161440, quanto ao artigo 2.º dos respectivos estatutos, nos
termos que adiante ficarão consignados:

ARTIGO 2.º

A Associação tem por objecto o fomento, ordenamento e explo-
ração da caça, gerir zonas de caça associativa ou participar na gestão
de zonas de caça nacionais ou municipais, promoção de actividades
recreativas, visando sempre a protecção conservação e fomento dos
recursos cinegéticos e para a prática ordenada e melhoria do exercí-
cio da caça. Zelar pelas normas legais sobre a caça.

Está de conformidade com o original.

4 de Fevereiro de 2006. — A Adjunta da Notária, Maria do Céu
Lambéria de Sousa Coito Vitorino da Costa. 3000190356

CENTRO SOCIAL DE CABANELAS

Certifico que, por escritura outorgada hoje no Cartório a cargo do
notário Joaquim Manuel Seco de Faria Carneiro, exarada de fl. 51 a
fl. 52 do livro de notas para escrituras diversas n.º 20-A, foi consti-
tuída uma associação com a denominação de Centro Social de Caba-
nelas, com sede na Avenida da Igreja, 1, freguesia de Cabanelas, con-
celho de Vila Verde, que tem por fim fomentar o apoio social à
comunidade e associados nos vários níveis etários, especialmente,
infância, juventude, terceira idade e a valorização dos seus associados
sob o ponto de vista humano; o seu âmbito abrange a freguesia de
Cabanelas e as freguesias circundantes.

Podem ser associados pessoas singulares maiores de dezoito anos e
pessoas colectivas. Perdem a qualidade de associados os que pedirem
a exoneração; os que deixarem de pagar as suas quotas durante doze
meses; os que forem demitidos nos termos nos termos do n.º 2 do
artigo 11.º dos estatutos, considerando-se eliminado o sócio que ten-
do sido notificado pela direcção para efectuar o pagamento das quo-
tas em atraso, o não faça no prazo de 30 dias a contar da data da
notificação. São demitidos os sócios que por actos dolosos tenham
prejudicado moral ou materialmente a associação. A demissão é san-
ção da exclusiva competência da assembleia geral, sob proposta da
direcção.

Nada consta quanto à duração da associação.

Está conforme o original na parte transcrita.

12 de Janeiro de 2006. — O Colaborador do Notário, Luís Alberto
Cerqueira da Silva Dantas. 3000190458

HUMPAR — ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA
PELA HUMANIZAÇÃO DO PARTO

Certifico que, por escritura de 17 de Janeiro de 2006, lavrada a
fl. 65 do livro C-28 do Cartório Notarial de Almada de Maria Luísa
Elvas, sito na Rua da Quinta de São Marcos, 2-C, Charneca de Capa-
rica, Almada, a cargo da notária, licenciada Maria Luísa Vieira Elvas
da Silva, foi constituída uma associação com a denominação em epí-
grafe e sede na Rua de Trindade Coelho, 3, Vale de Milhaços, fregue-
sia de Corroios, concelho do Seixal.

A Associação tem como objecto mobilizar e aglomerar todos os
indivíduos, instituições e organismos à volta da problemática da hu-
manização do parto em Portugal e do seu efeito na sociedade através
dos núcleos familiares, alertando para as recomendações da Organiza-
ção Mundial de Saúde e da necessidade de devolver à mãe, ao pai e ao
bebé o protagonismo na gravidez, parto e puerpério.

Podem ser associados as pessoas de várias concepções filosóficas,
científicas e religiosas que não estejam em oposição com os princípi-
os e objectivos da associação.

A Associação admitirá como sócios todas as pessoas singulares ou
colectivas após o preenchimento da respectiva ficha de inscrição e
após o pagamento da quota respectiva.

A Associação tem três categorias de sócios: honorários, efectivos
e beneméritos:

a) São sócios honorários, as pessoas singulares ou colectivas que
tenham prestado serviços relevantes à associação e, como tal, sejam
reconhecidos pela assembleia geral de sócios;

b) São sócios efectivos, as pessoas singulares ou colectivas, e que
identificados com os fins da associação, se obriguem ao pagamento
da quota mínima fixada pela direcção, gozando da plenitude dos direi-
tos sociais;

c) São sócios beneméritos, as pessoas singulares ou colectivas que,
a favor da associação, efectuem liberalidades, deixas testamentárias
ou contribuam com uma quotização significativa para a prossecução
dos fins estatutários, sendo a quotização fixada pela direcção.

Constituem direitos exclusivos dos sócios efectivos:
Eleger e ser eleito para os órgãos sociais da associação;
Convocar e participar na assembleia geral;
Participar nas comissões que vierem a ser criadas pela direcção ou

pela assembleia geral;
Utilizar os serviços que vierem a ser criados pela Associação, nas

condições estabelecidas.
Perdem a qualidade de sócio:
1) Os que se exonerarem;
2) Os que deixaram de pagar a sua quota e não satisfaçam o pagamen-

to das quotas em atraso, no prazo que lhes for assinalado pela direcção;
3) Os que forem demitidos, designadamente por actos que afectem

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

selho fiscal.
A direcção é composta por sete membros, sendo um presidente,

um vice-presidente, um tesoureiro, um secretário geral e três vogais.

É certidão narrativa que fiz extrair e vai conforme.

17 de Janeiro de 2006. — O Colaborador da Notária, António José
Curto Elvas. 3000190850

ABRIGO SEGURO — ASSOCIAÇÃO
DE SOLIDARIEDADE SOCIAL

Certifico que, por escritura realizada em 11 de Janeiro de 2006,
iniciada a fl. 60 do livro de notas n.º 12-A do Cartório do notário
licenciado Alberto da Costa Santos, foi constituída uma associação,
sem fins lucrativos, denominada Abrigo Seguro — Associação de So-
lidariedade Social, com sede na Rua de 5 de Outubro, 193, freguesia de
Avintes, concelho de Vila Nova de Gaia, por tempo indeterminado,
apartidária liberta de qualquer tutela religiosa, racial ou outro tipo e
tem por objectivo:

1) O combate à fome e à pobreza, ajuda à terceira idade, crianças,
sem abrigo e apoio a indivíduos em situação de vulnerabilidade social
e o seu âmbito de acção abrange o distrito do Porto;

2) Criar e manter actividades, tais como, distribuir bens de primei-
ra necessidade, nomeadamente, alimentos, medicamentos, materiais
de apoio a deficiências de idosos e crianças, vestuário, material esco-
lar, brinquedos e proporcionar actividades de ocupação de tempos li-
vres a crianças e jovens em situação de risco social.

Poderão ser associados, pessoas singulares e colectivas que se iden-
tifiquem com os objectivos da associação e cumpram os estatutos e
regulamento interno.

A admissão dos associados é da competência da assembleia geral,
sob proposta da direcção. A deliberação da assembleia geral deverá
definir a categoria de associado a atribuir ao candidato.

Podem ser associados pessoas singulares maiores de 18 anos e pes-
soas colectivas.

A Associação terá duas categorias de sócios:
a) Honorários — pessoas que através de serviços ou donativos, dêem

contribuição especial relevância para a realização dos fins da institui-
ção, como tal reconhecida e proclamada pela assembleia geral;

b) Efectivos — as pessoas que se proponham colaborar na realiza-
ção dos fins da associação, obrigando-se ao pagamento da cota men-
sal dos montantes fixados pela assembleia geral.

Perdem a qualidade de associado:
a) Os que pedirem a sua exoneração;
b) Os que deixarem de pagar a suas quotas durante 12 meses;
c) Os sócios que por actos dolosos tenham prejudicado material-

mente a Associação.

Está conforme.

11 de Janeiro de 2006. — A Colaboradora Autorizada, Maria
Amélia de Mesquita Magalhães. 3000191131

OMEGA IGREJA CRISTÃ

Certifico que, por escritura de 12 de Dezembro de 2005, exarada a
fl. 3 do livro de notas para escrituras diversas n.º 29-L do Cartório
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Notarial Privado do Barreiro, a cargo da notária Luísa Maria Martinho
de Almeida Antunes de Sousa, foi feita uma alteração aos estatutos de
uma associação sem fins lucrativos com a denominação em epígrafe,
com sede na Avenida de Santa Maria, 17, 2.º, direito, freguesia do Alto
do Seixalinho, concelho do Barreiro, da qual consta o seguinte:

Denominação — Omega Igreja Cristã.
Sede social — Rua de João Dias Correia Pimenta, 18 e 22, fregue-

sia do Alto do Seixalinho, concelho do Barreiro.
Fins — a associação tem como objecto:
a) Prestar culto ao Deus Trino segundo o ensino de Jesus Cristo na

Bíblia Sagrada, sua regra de fé instruindo os seus membros na religião evan-
gélica para difusão do evangelho por todos os meios e a palavra de Deus;

b) Distribuir a Bíblia Sagrada;
c) Promover actividades sociais, culturais, recreativas e beneficentes.
Admissão — podem ser membros da igreja as pessoas que declarem acei-

tar e vivam em conformidade com a declaração de fé aceite pela igreja.

Está conforme o original.

2 de Janeiro de 2006. — A Notária, Luísa Maria Martinho de
Almeida Antunes de Sousa. 3000191135

ASSOCIAÇÃO DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS
DE ODIVELAS

Cópia da escritura lavrada em 21 de Dezembro de 2005, a fls. 92
e 92 v.º do livro n.º 20-A do Cartório Notarial de Odivelas.

Alteração de estatutos

No dia 21 de Dezembro de 2005, no Cartório Notarial de Odive-
las, sito na Rua de Alfredo Roque Gameiro, 20-A, em Odivelas, pe-
rante mim, Catarina Sofia Martins da Costa Silva, respectiva notária,
compareceram como outorgantes:

Salvador de Jesus Alegria, viúvo, natural da freguesia de Penela da
Beira, concelho de Penedono, residente na Avenida de 25 de Abril,
lote 94, 4.º, esquerdo, Ramada, em Odivelas, Eugénio Manuel Gon-
çalves Marques, casado, natural da freguesia de Freixianda, concelho
de Ourém, residente na Rua do Padre Américo Monteiro de Aguiar,
lote 276, 2.º, esquerdo, Encosta da Luz, Pontinha, em Odivelas, e
Henrique Moreira Rodrigues, solteiro, maior, natural da freguesia e
concelho de Ansião, com domicílio profissional na Rua Guilherme
Gomes Fernandes, 30, 1.º, esquerdo, em Odivelas, portadores dos bi-
lhetes de identidade, respectivamente, n.os 559002, de 19 de Janeiro
de 2001, 5391755, de 7 de Junho de 1999 e 4383994, de 5 de Junho
de 2003, todos emitidos pelos Serviços de Identificação Civil de Lis-
boa, os quais outorgam na qualidade de membros da direcção em re-
presentação da Associação dos Bombeiros Voluntários de Odivelas,
número de identificação de pessoa colectiva 501129413, com sede
na Rua dos Bombeiros Voluntários, 43, freguesia e concelho de Odi-
velas, matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Odive-
las sob o n.º 7, qualidade e suficiência de poderes que verifiquei por
uma certidão emitida pela competente conservatória, pela acta n.º 67
da assembleia geral de 4 de Junho de 2005, termo de posse, emitido
em 30 de Novembro de 2004 e acta n.º 141, de 6 de Dezembro de
2005, documentos que arquivo.

Verifiquei a identidade dos outorgantes pela exibição, neste acto,
dos seus bilhetes de identidade.

E por eles foi dito que, pela presente escritura e dando execução à
dita deliberação, alteram os estatutos da referida Associação, os quais
passam a constar de um documento complementar elaborado nos
termos do n.º 2 do artigo 64.º do Código do Notariado, que fica a fazer
parte integrante desta escritura.

Assim outorgaram.
Esta escritura foi lida aos outorgantes e aos mesmos explicado o

seu conteúdo, em voz alta e na presença de todos.

(Assinaturas ilegíveis.) — A Notária, Catarina Sofia Martins da
Costa Silva.

Documento complementar elaborado nos termos do n.º 2 do arti-
go 64.º do Código do Notariado.

CAPÍTULO I

Da denominação, natureza, sede, fins e insígnias

ARTIGO 1.º

Denominação, natureza e sede

A Associação dos Bombeiros Voluntários de Odivelas, adiante de-
signada por associação, é uma pessoa colectiva de utilidade pública

administrativa e de carácter humanitário, e tem sede no lugar, fregue-
sia e concelho de Odivelas.

ARTIGO 2.º

Fins

A Associação tem por fim criar e manter um corpo de bombeiros
voluntários, para o combate e a prevenção a todo o tipo de incên-
dios, o socorro e transporte de feridos e doentes e a protecção, por
qualquer forma ao seu alcance, de vidas humanas e bens.

ARTIGO 3.º

Insígnias

1 — A Associação tem como símbolo a fénix saindo de um fei-
xe de lenha a arder. No centro figurará, sobre dois machados cru-
zados, um brasão de cinco castelos em coroa, com o escudo divi-
dido por uma linha vertical na sua parte central, a metade esquerda
dividida ao meio por uma linha horizontal e com o bordo e divi-
sões do escudo em branco. Na metade direita do escudo figurará o
escudo nacional e, na metade esquerda do escudo figurará, em cima,
o cruzeiro ou memorial de Odivelas e, em baixo, a data da funda-
ção da associação ladeada por dois ramos entrelaçados. Por baixo
do brasão terá, sobre o feixe de lenha a arder, a designação «Odi-
velas».

2 — O emblema da Associação é constituído pelo símbolo, cunha-
do em metal prateado, para uso dos associados em geral, e em metal
dourado destinado ao uso dos associados que fazem ou fizeram parte
dos órgãos sociais ou do comando.

3 — A Associação tem estandarte nacional, com o qual se faz re-
presentar em actos oficiais, acompanhado de guarda de honra, tem
inscrita, por baixo da esfera armilar, em legenda branco, a legenda
«Esta é a ditosa Pátria minha amada e, por baixo desta, a designação
Bombeiros Voluntários de Odivelas».

4 — A Associação tem, também, estandarte privativo, de cor bran-
ca, o emblema da Associação ao centro e inscrita, por cima do em-
blema, a designação «Associação dos Bombeiros Voluntários» e, por
baixo do emblema, a designação «Odivelas».

5 — A Associação tem bandeira privativa, de cor branca, o emble-
ma da Associação ao centro e inscrita, por cima do emblema, a desig-
nação Bombeiros Voluntários e, por baixo do emblema, a designação
Odivelas.

CAPÍTULO II

Das actividades, organização e âmbito de acção

ARTIGO 4.º

Actividades

1 — A Associação, para prosseguir o seu objectivo principal e como
complemento da sua acção, poderá, também, desenvolver actividades
desportivas, recreativas, culturais e de serviços de saúde, bem como
prosseguir outras actividades de reconhecimento e interesse comuni-
tário no domínio da solidariedade social.

2 — A Associação poderá promover qualquer outra actividade le-
gal para angariação de fundos em benefício da própria Associação, no
âmbito da prossecução dos seus fins.

ARTIGO 5.º

Regulamentos

1 — A organização e funcionamento das diversas actividades cons-
tarão, sempre que necessário, de regulamentos internos elaborados e
aprovados pela direcção e em conformidade com as normas técnicas
e legais aplicáveis.

2 — A actividade do corpo de bombeiros constará de regulamento
interno específico, elaborado e aprovado nos termos da legislação em
vigor.

3 — As condecorações da Associação constarão de regulamento
interno aprovado em assembleia geral, sob proposta da direcção.

ARTIGO 6.º

Âmbito de acção

A Associação exerce a sua actividade na área das freguesias de Odi-
velas, Famões, Póvoa de Santo Adrião, Olival Basto e Ramada, e das
freguesias que nesta área se venham a criar.



DIÁRIO DA REPÚBLICA — III SÉRIEN.º 35 — 17 de Fevereiro de 2006 3702-(13)

CAPÍTULO III

Dos sócios

ARTIGO 7.º

Sócios

1 — Podem ser sócios da Associação, em número ilimitado:
a) Os indivíduos de ambos os sexos com bom comportamento moral

e cívico;
b) As pessoas colectivas legalmente constituídas.
2 — Os sócios serão inscritos em livro próprio e em ficheiro in-

formático, por ordem de inscrição.

ARTIGO 8.º

Categoria de sócios

Existem as seguintes categorias de sócios:
a) Fundadores: os associados à data da assembleia geral fundadora;
b) Efectivos: os sócios de maior idade ou emancipados;
c) Activos: os sócios que prestem serviço voluntário no corpo de

bombeiros;
d) Auxiliares: os menores, até à maioridade ou emancipação;
e) De mérito: os sócios que se notabilizem em ajuda ou em traba-

lhos em benefício da Associação;
e) Beneméritos: os sócios ou quaisquer outras pessoas singulares ou

colectivas, que tenham prestado serviços relevantes à Associação ou
tenham contribuído com donativos valiosos;

f) Honorários: os cidadãos em nome individual ou em representa-
ção de instituições ou outras pessoas colectivas que possuam reco-
nhecido mérito em algum dos objectivos a que a Associação se dedi-
que ou relacionado com a Associação noutras condições notoriamente
reconhecidas, e ainda os que se notabilizem por feitos excepcionais
em prol do país, da protecção dos cidadãos ou da Associação;

g) Sócios-empresa: as pessoas colectivas legalmente constituídas.

ARTIGO 9.º

Admissão de sócios

1 — A inscrição para sócio deve ser feita em impresso próprio,
em modelo aprovado pela direcção.

2 — As propostas dos candidatos a sócios devem estar patentes na
sede da Associação ou em local habitualmente frequentado pelos só-
cios, durante um período de oito dias.

3 — A admissão de sócios efectivos, auxiliares e empresa compete
à direcção, sendo a admissão de sócios de mérito, de sócios benemé-
ritos e de sócios honorários da competência da assembleia geral, sob
proposta da direcção.

4 — A admissão de menores carece de autorização escrita, nas
propostas, dos pais ou tutores.

ARTIGO 10.º

Sócios fundadores e activos

Os sócios fundadores e os sócios activos têm os mesmos direitos e
deveres dos sócios efectivos, sendo cumulativamente considerados
sócios efectivos.

ARTIGO 11.º

Sócios de mérito, beneméritos e honorários

Os sócios de mérito e os sócios beneméritos e honorários podem
acumular essa qualidade, nos termos estatutários, com a de sócio efec-
tivo, se o desejarem, acumulando assim os correspondentes direitos e
deveres.

ARTIGO 12.º

Recompensas

1 — Para os sócios que hajam patenteado exemplar dedicação à
Associação, através de assinaláveis serviços merecedores de público
testemunho de reconhecimento em razão do grau de serviços presta-
dos à Associação, haverá as seguintes distinções:

a) Louvor da direcção;
b) Louvor da assembleia geral;
c) Condecoração.
2 — As distinções a que se referem as alíneas a) e b) do n.º 1 são

atribuídas, respectivamente, por deliberação da direcção ou da assem-
bleia geral, sob proposta da direcção.

3 — A distinção a que se refere a alínea c) do n.º 1 será atribuída
por deliberação da assembleia geral, sob proposta da direcção, nos
termos da regulamentação a que se refere o n.º 3 do artigo 5.º

4 — As condecorações a propor à Liga dos Bombeiros Portugueses
serão atribuídas nos termos da regulamentação aprovada pela Liga,
depois de aprovadas pela direcção.

CAPÍTULO IV

Dos direitos e deveres dos sócios

SECÇÃO I

Princípios gerais

ARTIGO 13.º

Associados, direitos e deveres

1 — Considera-se dever fundamental dos associados contribuir para
a realização dos fins a que se propõe a Associação, por meio de quo-
tas, donativos ou serviços.

2 — A qualidade de associado não é transmissível, quer por acto
entre vivos, quer por sucessão.

3 — O associado que por qualquer forma deixar de pertencer à
Associação não tem o direito de reaver as quotizações que haja pago
e perde o direito ao património social, sem prejuízo da sua responsa-
bilidade por todas as prestações relativas ao tempo em que foi mem-
bro da Associação.

4 — Os associados não podem ser limitados nos seus direitos por
critérios que contrariem as disposições constitucionais.

5 — Os associados não podem ser limitados nos seus direitos pelo
facto de serem também trabalhadores ou beneficiários da Associação,
salvo no que respeita ao voto nas deliberações respeitantes a retribui-
ções de trabalho, regalias sociais ou quaisquer benefícios que lhes res-
peitem ou incompatibilidades estatutárias.

ARTIGO 14.º

Votações

Os associados não poderão votar nas matérias que directamente
lhes digam respeito ou nas quais sejam interessados os respectivos
cônjuges, ascendentes, descendentes e equiparados.

SECÇÃO II

Dos direitos dos sócios

ARTIGO 15.º

Direitos dos sócios

São direitos dos sócios:
a) Possuir o cartão de identificação de sócio da Associação;
b) Colaborar com a Associação e tomar parte nas reuniões da as-

sembleia geral, e também nas reuniões para que for solicitado;
c) Eleger e ser eleito para os corpos gerentes, desde que tenha mais

de seis meses de associado como sócio efectivo;
d) Requerer a convocação extraordinária da assembleia geral, nos

termos e condições previstos nos estatutos;
e) Apresentar à direcção ou à assembleia geral sugestões e propos-

tas que julgue úteis para melhorar e prestigiar a Associação, incluindo
alterações aos estatutos;

f) Examinar os livros, relatórios e contas da gerência, em local
como tal considerado pela direcção, nos 15 dias anteriores à data da
reunião da assembleia geral convocada para discussão e votação do
relatório e contas de gerência;

g) Reclamar da deliberação dos órgãos directivos que possam ofen-
der ou prejudicar, de algum modo, os seus interesses de associado;

h) Ser previamente ouvido quanto a decisões que possam afectar a
sua qualidade de sócio;

i) Propor a admissão de sócios efectivos, auxiliares e empresa;
j) Visitar as instalações da Associação e utilizá-las, com observân-

cia dos estatutos e respectivos regulamentos;
l) Beneficiar das iniciativas, serviços, realizações ou regalias con-

cedidas aos associados;

SECÇÃO III

Dos deveres dos sócios

ARTIGO 16.º

Deveres dos sócios

São deveres dos sócios:
a) Exercer com a maior dedicação os cargos para que forem eleitos;
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b) Pagar pontualmente as quotas, durante o ano a que respeitam, e
a jóia quando for caso disso;

e) Cumprir e fazer cumprir as disposições legais, estatutárias e re-
gulamentares em vigor e, na medida das suas possibilidades, prestar a
colaboração que pela Associação lhe for solicitada;

d) Portar-se com civismo e correcção nas instalações a que tiver
acesso;

e) Utilizar com civismo e de acordo com os fins para que são des-
tinados, os bens e equipamentos postos à sua disposição;

f) Pedir, por escrito, a sua demissão quando não pretenda continu-
ar a ser sócio da Associação e participar o novo endereço sempre que
transfira a sua residência;

g) Respeitar os corpos gerentes, os seus membros e os restantes
associados, e respeitar as directrizes dos directores;

h) Comprovar a qualidade de associado sempre que tal lhe seja re-
querido pelos directores ou por pessoa para o efeito designado pela
direcção;

i) Participar nas reuniões da assembleia geral para que tenha sido
convocado, de acordo com as disposições estatutárias;

j) Honrar a Associação em todas as circunstâncias e contribuir,
quanto possível, para o seu prestígio.

CAPÍTULO V

Da disciplina

ARTIGO 17.º

Sanções

1 — Aos sócios que infrinjam os deveres consignados nos estatu-
tos ou as determinações dos corpos gerentes, cometam ou provoquem
actos que afectem a dignidade ou os interesses da Associação podem
ser aplicadas, consoante a gravidade da infracção, as seguintes san-
ções:

a) Advertência;
b) Repreensão verbal ou por escrito;
c) Suspensão até dois anos;
d) Eliminação por falta de pagamento de quotas;
e) Expulsão.
2 — A aplicação de sanções disciplinares não exonera o sócio in-

fractor da responsabilidade pelo pagamento de eventuais indemniza-
ções devidas por prejuízos causados à Associação.

ARTIGO 18.º

Aplicação das sanções

1 — A aplicação das sanções referidas nas alíneas a), b), c) e d) do
n.º 1 do artigo 17.º são da competência da direcção, que adequará a
sanção à gravidade da infracção conforme o seu critério.

2 — A aplicação da sanção de expulsão é da exclusiva competên-
cia da assembleia geral.

3 — As sanções indicadas nas alíneas b), c) e e) do n.º 1 do arti-
go 17.º só podem ser aplicadas mediante elaboração prévia de proces-
so disciplinar pela direcção ou instrutor por ela nomeado.

4 — A sanção de eliminação por falta de pagamento de quotas é
apenas aplicável aos sócios que deixem de pagar quotas pelo período
de dois anos consecutivos, sem motivo considerado justificado e que
após aviso da direcção não satisfaçam o seu pagamento no prazo
concedido pela direcção.

5 — Sempre que a direcção, após a elaboração do processo disci-
plinar, decidir propor à assembleia geral a aplicação da sanção de
expulsão a qualquer sócio, poderá aplicar desde logo a sanção de sus-
pensão ao sócio infractor até à realização da assembleia geral que tiver
lugar imediatamente a seguir.

ARTIGO 19.º

Efeitos da suspensão

A sanção de suspensão implica para o infractor a cessação ime-
diata de todos os direitos previstos nos estatutos, mantendo-se po-
rém, a obrigatoriedade de cumprimento dos deveres não incompatí-
veis com a situação de suspensão, designadamente, os referidos nas
alíneas b), c), f), g), h) e j) do artigo 16.º

ARTIGO 20.º

Readmissão

1 — Nenhum sócio expulso poderá ser readmitido sem que a as-
sembleia geral aprove a sua admissão, em escrutínio secreto, por uma
maioria de quatro quintos do número de votantes.

2 — Podem ser readmitidos como sócios as pessoas que tenham
sido eliminadas a seu pedido, desde que liquidem as quotas em atraso.

3 — O sócio que for eliminado por falta de pagamento das quotas,
só poderá ser readmitido na qualidade de sócio desde que pague as quotas
em débito.

4 — A readmissão do sócio expulso implica o pagamento de todas
as quotas correspondentes ao período em que durou a expulsão.

CAPÍTULO VI

Das receitas e despesas

ARTIGO 21.º

Receitas

1 — As receitas da Associação classificam-se em ordinárias e ex-
traordinárias.

2 — Constituem receitas ordinárias:
a) O produto das quotas, jóias e cartões de identificação de sócio;
b) Quaisquer outras receitas com carácter de regularidade.
3 — Constituem receitas extraordinárias:
a) Subsídios oficiais;
b) Donativos;
c) Quaisquer outras receitas de carácter eventual.
4 — As quotas reportam-se sempre a cada ano civil.

ARTIGO 22.º

Despesas

Constituem despesas da Associação os dispêndios efectuados com
o regular funcionamento e desenvolvimento da actividade associativa
decorrente do cumprimento dos seus objectivos e fins.

ARTIGO 23.º

Contabilidade

A escrituração das receitas e despesas obedecerá às normas técni-
cas e legais aplicáveis.

CAPÍTULO V

Dos corpos gerentes

SECÇÃO I

Princípios gerais

ARTIGO 24.º

Órgãos da Associação

1 — São corpos gerentes da Associação os seguintes órgãos:
a) A assembleia geral;
b) A direcção;
c) O conselho fiscal.
2 — Os corpos gerentes são constituídos por associados da Asso-

ciação.
ARTIGO 25.º

Funcionamento dos órgãos em geral

1 — As deliberações dos corpos gerentes são tomadas por maioria
de votos dos titulares presentes, tendo o presidente, além do seu voto,
direito a voto de desempate.

2 — Os membros dos corpos gerentes não podem abster-se de votar
nas deliberações tomadas em reuniões a que estejam presentes, e são
responsáveis pelos prejuízos delas decorrentes, salvo se houverem
manifestado a sua discordância.

2 — As votações respeitantes a eleições dos órgãos sociais ou a
assuntos de incidência pessoal dos seus membros serão feitas por es-
crutínio secreto.

3 — Serão sempre lavradas actas das reuniões de qualquer órgão da
Associação, que serão obrigatoriamente assinadas por todos os mem-
bros presentes, ou, quando respeitem a reuniões da assembleia geral,
pelos membros da respectiva mesa.

ARTIGO 26.º

Funcionamento da direcção e do conselho fiscal

A direcção e o conselho fiscal são convocados pelos respectivos
presidentes ou, nas suas faltas ou impedimentos, por quem os substi-
tua e só podem deliberar com a presença da maioria dos seus titulares.
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ARTIGO 27.º

Condições de exercício dos cargos

1 — O exercício de qualquer cargo nos corpos gerentes da Associ-
ação é gratuito, mas pode justificar o pagamento de despesas dele
derivadas.

2 — Quando o volume do movimento financeiro ou a complexi-
dade da administração da Associação exijam a presença prolongada
de um ou mais membros dos corpos gerentes, podem estes ser com-
pensados monetariamente, desde que deliberado em assembleia geral
por maioria qualificada de dois terços.

ARTIGO 28.º

Forma de a Associação se obrigar

1 — A Associação obriga-se em todos os actos e contratos:
a) Com as assinaturas conjuntas do presidente e do tesoureiro;
b) Com as assinaturas conjuntas do vice-presidente e do tesourei-

ro, nas faltas ou impedimentos do presidente.
2 — Nos actos de mero expediente bastará a assinatura do presi-

dente ou do vice-presidente.

ARTIGO 29.º

Responsabilidade dos corpos gerentes

1 — Os membros dos corpos gerentes são responsáveis civil e cri-
minalmente pelas faltas ou irregularidades cometidas no exercício do
mandato.

2 — Além dos motivos previstos na lei geral, os membros dos corpos
gerentes ficam exonerados de responsabilidade se:

a) Não tiverem tomado parte na respectiva resolução e a reprova-
rem com declaração na acta da sessão imediata em que se encontrem
presentes;

b) Tiverem votado contra essa resolução e o fizerem consignar na
acta respectiva.

ARTIGO 30.º

Incapacidades e impedimentos

1 — Não podem ser reeleitos ou novamente designados os mem-
bros de corpos gerentes que, mediante processo judicial, tenham sido
declarados responsáveis por irregularidades cometidas no exercício
dessas funções ou tenham sido removidos dos cargos que desempe-
nhavam, nesta ou em qualquer outra Associação de qualquer natureza.

2 — Os membros dos corpos gerentes não poderão votar em assun-
tos que directamente lhes digam respeito, ou nos quais sejam interessa-
dos os respectivos cônjuges, ascendentes, descendentes e equiparados.

3 — Aos membros dos corpos gerentes não é permitido o desem-
penho simultâneo de mais de um cargo ou função na Associação, ex-
cepto:

a) Quando no desempenho de funções de comandante, em que
poderá exercer qualquer cargo de eleição na direcção ou na mesa da
assembleia geral;

b) Quando no desempenho de funções de segundo comandante ou
de adjunto de comando, em que poderão exercer qualquer cargo de
eleição na mesa da assembleia geral.

4 — Os membros dos corpos gerentes não podem contratar direc-
ta ou indirectamente com a Associação, salvo se do contrato resultar
manifesto benefício para a instituição.

5 — Os fundamentos das deliberações sobre os contratos referidos
no número anterior deverão constar das actas das reuniões dos res-
pectivos órgãos.

ARTIGO 31.º

Eleição dos corpos gerentes

1 — A eleição dos membros dos corpos gerentes é realizada por
sufrágio directo, secreto e universal de listas nominativas completas,
com indicação dos cargos a desempenhar pelos candidatos, tendo o
mandato a duração de três anos.

2 — As listas deverão ser entregues na secretaria da Associação até
às 15 horas do 8.º dia anterior à data das eleições, para afixação na
sede social.

3 — No caso de não ter sido apresentada qualquer lista até final do
prazo referido no número anterior, serão válidas todas as listas que se
apresentem a sufrágio até ao momento da votação.

4 — Na contagem do prazo referido no n.º 2 anterior, inclui-se o
próprio dia das eleições.

5 — São elegíveis os sócios efectivos no pleno gozo dos seus direi-
tos cívicos e estatutários.

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

7 — O mandato inicia-se com a tomada de posse perante o presi-
dente da mesa da assembleia geral cessante ou seu substituto, que de-
verá ter lugar na 1.ª quinzena imediata ao dia das eleições.

8 — Os membros suplentes substituirão os efectivos no caso de
abandono, renúncia ou demissão destes.

9 — Em caso de demissão, renúncia ou de abandono dos elementos
da mesa da assembleia geral, da direcção ou do conselho fiscal que
implique uma situação minoritária dos respectivos membros, será
convocada uma assembleia geral extraordinária, para eleição de no-
vos corpos gerentes, no prazo máximo de um mês, salvo se as vagas
forem ocupadas pelos membros suplentes.

10 — Se da demissão, renúncia ou abandono dos membros dos cor-
pos gerentes não resultar uma situação minoritária nos respectivos
órgãos, e na ausência de suplentes, as vagas poderão ser preenchidas
por nomeação do presidente da mesa da assembleia geral, sob propos-
ta da direcção, pelo tempo complementar do período do mandato em
curso.

SECÇÃO II

Assembleia geral

ARTIGO 32.º

Composição

1 — A assembleia geral é composta por todos os sócios, no pleno
gozo dos seus direitos, reunidos mediante convocação e nela reside o
poder soberano da Associação.

2 — Só podem votar nas assembleias gerais da Associação os sóci-
os efectivos com o mínimo de seis meses de associado e a quotização
paga até ao ano imediatamente anterior ao da realização da assem-
bleia geral.

ARTIGO 33.º

Sessões da assembleia geral

1 — A assembleia geral reunirá em sessões ordinárias e extraordi-
nárias e delas se lavrará acta em livro próprio.

2 — A assembleia geral reunirá, em sessão ordinária:
a) Até 31 de Março de cada ano, para apreciação e votação do

relatório e contas de gerência do ano anterior e do parecer do conse-
lho fiscal e, no final de cada mandato, para a eleição dos corpos ge-
rentes;

b) No mês de Dezembro de cada ano, para apreciação e votação
do orçamento e do programa de acção para o ano seguinte.

3 — A assembleia geral reunirá, em sessão extraordinária:
a) A pedido da mesa da assembleia geral, da direcção ou do conse-

lho fiscal;
b) A requerimento escrito, de um conjunto de associados não infe-

rior a 150, no pleno gozo dos seus direitos, dirigido ao presidente da
mesa da assembleia geral, devendo especificar-se no pedido os moti-
vos da convocação.

4 — A assembleia geral quando reunida em sessão ordinária pode
ainda deliberar acerca de quaisquer outros assuntos constantes da con-
vocatória.

ARTIGO 34.º

Convocação da assembleia geral

1 — A assembleia geral deve ser convocada com, pelo menos,
15 dias de antecedência, pelo presidente da mesa ou seu substituto,
nos termos do artigo anterior e nas circunstâncias fixadas nos estatu-
tos.

2 — A convocatória é feita por meio de aviso postal expedido para
cada um dos associados ou através de anúncio publicado num dos ór-
gãos da comunicação social escrita de maior circulação na área onde
se situe a sede da Associação e deverá ser afixada na sede e noutros
locais de acesso público, dela constando obrigatoriamente o dia, a hora,
o local e a ordem de trabalhos.

ARTIGO 35.º

Funcionamento da assembleia geral

1 — A assembleia geral reunirá à hora marcada na convocatória,
se estiver presente mais de metade dos associados com direito de voto,
ou meia hora depois, com qualquer número de presenças.

2 — Na falta de qualquer dos membros da mesa da assembleia ge-
ral, competirá a esta eleger os respectivos substitutos de entre os
associados presentes, os quais cessarão as suas funções no termo da
reunião.

3 — A assembleia geral extraordinária que seja convocada a reque-
rimento dos associados, nos termos da alínea b) do n.º 3 do artigo 33.º,
só poderá reunir se estiverem presentes três quartos dos requerentes,
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resultando da sua falta a impossibilidade de realização da assembleia
geral e a obrigatoriedade do pagamento, pelos sócios subscritores, das
despesas com a convocação.

ARTIGO 36.º

Competência da assembleia geral

1 — Competem à assembleia geral todas as deliberações não com-
preendidas nas atribuições legais ou estatutárias da direcção ou do
conselho fiscal e, necessariamente:

a) Definir as linhas fundamentais de actuação da Associação;
b) Eleger e destituir, por votação secreta, os membros da mesa da

assembleia geral, da direcção e do conselho fiscal;
e) Apreciar e votar anualmente o orçamento e o programa de acção

para o exercício seguinte, bem como o relatório e contas de gerência
e o parecer do conselho fiscal, relativo a cada ano;

d) Deliberar sobre a alteração dos estatutos, bem como resolver os
casos neles omissos;

e) Deliberar sobre a criação de secções do corpo de bombeiros, nas
freguesias da sua área de intervenção;

f) Deliberar sobre a cisão ou fusão da Associação;
g) Deliberar sobre a extinção da Associação;
h) Fixar ou alterar a importância da jóia na admissão dos sócios e

o valor das quotas;
i) Deliberar sobre a aquisição onerosa e a alienação, a qualquer tí-

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

j) Aprovar a adesão à liga, a uniões, federações ou confederações;
l) Aprovar a regulamentação de distinções da Associação;
m) Deliberar sobre a atribuição de distinções da Associação e, ad-

mitir ou proclamar, conforme os casos, os sócios de mérito, benemé-
ritos ou honorários;

n) Aplicar a sanção de expulsão;
o) Deliberar sobre a readmissão de sócios que tenham sido expulsos;
p) Autorizar a Associação a demandar os membros dos corpos ge-

rentes por factos praticados no exercício das suas funções, mesmo
que a respectiva proposta não conste da ordem de trabalhos;

q) Fixar a compensação monetária dos membros dos corpos ge-
rentes, nos termos do n.º 2 do artigo 27.º;

r) Deliberar sobre a realização de empréstimos, quando superiores
a 5 % do valor aprovado no relatório e contas do ano anterior;

s) Deliberar sobre quaisquer matérias da competência da direcção
que esta entenda submeter à sua apreciação.

ARTIGO 37.º

Deliberações da assembleia geral

1 — Salvo o disposto nos números seguintes, as deliberações da
assembleia geral são tomadas por maioria absoluta dos votos dos só-
cios efectivos presentes.

2 — As deliberações sobre matérias constantes das alíneas j), p) e
q) do artigo 36.º exigem o voto favorável de dois terços do número
dos associados presentes.

3 — As deliberações sobre matérias constantes das alíneas d) e f)
do artigo 36.º exigem o voto favorável de três quartos do número dos
associados presentes.

4 — As deliberações sobre a matéria constante da alínea o) do ar-
tigo 36.º exigem o voto favorável de quatro quintos do número dos
associados presentes.

5 — As deliberações sobre a matéria constante da alínea g) do ar-
tigo 36.º exigem o voto favorável de três quartos do número de todos
os associados com direito a voto.

6 — São anuláveis todas as deliberações contrárias à lei e aos esta-
tutos, seja pelo seu objecto, seja por virtude de irregularidades havidas
na convocação dos associados ou no seu funcionamento, e também
as que forem tomadas sobre matérias que não constem da ordem de
trabalhos fixada na convocatória, salvo se estiverem presentes todos
os associados no pleno gozo dos seus direitos, e todos concordarem
com o aditamento.

7 — As deliberações tomadas com infracção do disposto no arti-
go 14.º são anuláveis se o voto do associado impedido for essencial à
existência da maioria necessária.

8 — A assembleia geral não tomará deliberações que envolvam o
aumento de despesas ou a diminuição de receitas sem que, simultane-
amente, assegure à direcção os necessários recursos para exercer as
suas competências.

ARTIGO 38.º

Composição da mesa da assembleia geral

1 — A mesa da assembleia geral é constituída por um número ím-
par de membros, sendo:

a) Um presidente;

b) Um vice-presidente;
c) Um secretário.
2 — Com os membros efectivos podem ser eleitos suplentes, até

igual número dos efectivos.

ARTIGO 39.º

Competências dos membros da mesa da assembleia geral
1 — Compete, em especial, ao presidente da mesa:
a) Convocar as reuniões da assembleia geral e dirigir os seus traba-

lhos;
b) Decidir sobre os protestos e reclamações respeitantes aos actos

eleitorais, sem prejuízo de recurso nos termos legais;
c) Investir nos respectivos cargos da Associação, os sócios eleitos,

assinando com eles os autos de posse que mandará lavrar;
d) Designar os sócios para os lugares vagos nos corpos gerentes,

quando necessário, nos termos do n.º 10 do artigo 31.º
2 — Ao vice-presidente compete substituir o presidente nas suas

faltas ou impedimentos.
3 — Ao 1.º secretário compete substituir o vice-presidente nas suas

faltas ou impedimentos.
4 — Ao vice-presidente e 1.º secretário compete, ainda, designa-

damente, promover o expediente da mesa, lavrar os autos de posse,
efectuar as chamadas, leitura e redacção das actas.

SECÇÃO III

Direcção

ARTIGO 40.º

Composição da Direcção

1 — A direcção é o órgão de administração da Associação e é cons-
tituída por um número ímpar de membros, sendo:

a) Um presidente;
b) Um vice-presidente;
d) Um tesoureiro;
c) Um secretário;
e) Um vogal.
2 — Com os membros efectivos podem ser eleitos suplentes, até

igual número dos efectivos.

ARTIGO 41.º

Reuniões da direcção

A direcção reúne ordinariamente uma vez por mês e extraordina-
riamente sempre que o presidente julgue conveniente, e de todas as
reuniões se lavrará acta em livro próprio, a qual será assinada pelos
titulares presentes.

ARTIGO 42.º

Competências da direcção

Compete à direcção, em geral, gerir, administrar e representar a
Associação, zelando pela sua organização e pelos seus interesses e
impulsionando o progresso das suas actividades, incumbindo-lhe, de-
signadamente:

a) Garantir a efectivação dos direitos dos associados;
b) Assegurar a organização e o funcionamento dos serviços, bem

como a escrituração dos livros, nos termos da lei, podendo delegar
estas funções em profissionais qualificados ao serviço da Associação;

c) Cumprir e zelar pelo cumprimento das disposições legais, dos
estatutos, dos regulamentos e das deliberações dos órgãos da Associ-
ação e resolver os casos omissos no âmbito da sua competência;

d) Propor à assembleia geral a fixação ou alteração do valor da
jóia e das quotas;

e) Determinar a importância a pagar pelos cartões de identificação
de sócio e de quaisquer outros documentos ou contribuições de inte-
resse para a Associação;

f) Determinar a suspensão ou isenção do pagamento de jóia e de
quotas, quando e pelo período que julgue conveniente;

g) Aprovar ou rejeitar a admissão e readmissão de sócios, sem
prejuízo do n.º 1 do artigo 20.º;

h) Aplicar as sanções previstas nas alíneas a), b), c) e d) do n.º 1
do artigo 17.º;

i) Solicitar, quando entender necessário, a convocação da assem-
bleia geral Extraordinária;

j) Propor à assembleia geral a resolução de casos omissos nos esta-
tutos;

l) Atribuir distinções e deliberar sobre a atribuição de distinções da
liga e propor, no âmbito da competência da assembleia geral, distin-
ções e a admissão ou proclamação de sócios de mérito, beneméritos
ou honorários;
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m) Propor à assembleia geral a expulsão de qualquer sócio, poden-
do decidir previamente a suspensão;

n) Elaborar os regulamentos internos que se mostrem necessários
ao funcionamento da Associação, de acordo com as normas técnicas,
legais e estatutárias;

o) Solicitar pareceres ao conselho fiscal, e facultar-lhe os elemen-
tos necessários ao cumprimento das suas competências;

p) Gerir e contratar os trabalhadores da Associação de acordo com
os termos legais, e exercer em relação a eles o competente poder
disciplinar e organizar o respectivo quadro do pessoal;

q) Deliberar sobre a aceitação de heranças, legados e doações com
respeito pela legislação aplicável;

r) Pedir a convocação de reuniões conjuntas dos corpos gerentes;
s) Elaborar anualmente o orçamento e o programa de acção para

o exercício seguinte.
t) Elaborar anualmente o relatório e contas de gerência, facultá-los

aos sócios, pelo menos, nos 15 dias anteriores à data da reunião da
assembleia geral convocada para a sua apreciação e votação, subme-
tê-los a parecer do conselho fiscal e a apreciação e votação da as-
sembleia geral e elaborar, mensalmente, o balancete de gestão da
Associação;

u) Celebrar acordos de cooperação, ou outros, com os serviços do
Estado, designadamente, a câmara municipal e juntas de freguesia;

v) Representar a Associação em juízo e fora dele;
x) Propor à assembleia geral a criação de secções do corpo de bom-

beiros, nas freguesias da sua área de intervenção;
z) Elaborar o seu próprio regimento interno de distribuição de com-

petências pelos elementos que compõem a direcção;

SECÇÃO IV

Conselho fiscal

ARTIGO 43.º

Composição do conselho fiscal

1 — O conselho fiscal é o órgão de fiscalização e é composto por
um número ímpar de membros, sendo:

a) Um presidente;
b) Um secretário;
c) Um relator.
2 — Com os membros efectivos podem ser eleitos suplentes, até

igual número dos efectivos.

ARTIGO 44.º

Reuniões do conselho fiscal

1 — O conselho fiscal reúne ordinariamente uma vez por mês e,
extraordinariamente, por determinação do seu presidente, a pedido
da maioria dos respectivos titulares ou por solicitação da direcção.

2 — De todas as reuniões do conselho fiscal se lavrará acta em
livro próprio, a qual será assinada pelos titulares presentes.

ARTIGO 45.º

Competências do conselho fiscal

1 — Compete ao conselho fiscal vigiar pelo cumprimento da lei e
dos estatutos, incumbindo lhe, designadamente:

a) Exercer a fiscalização sobre a escrituração e os documentos da
Associação;

b) Exercer a fiscalização sobre os actos administrativos e financei-
ros da direcção;

c) Dar parecer sobre o relatório e contas de gerência, relativas a
cada ano social, e sobre o orçamento e programa de acção que a di-
recção apresentar à assembleia geral, para o ano seguinte;

d) Emitir parecer sobre todos os assuntos que lhe sejam apresenta-
dos pela direcção;

e) Solicitar, quando entender necessário, a convocação da assem-
bleia geral extraordinária;

f) Pedir, quando entenda necessário e em matérias da sua compe-
tência, a convocação de reuniões conjuntas com a direcção.

2 — Compete, em especial, ao seu presidente, solicitar à direcção
os elementos que considere necessários ao cumprimento das compe-
tências do conselho fiscal.

CAPÍTULO VIII

Da dissolução

ARTIGO 46.º

Dissolução

1 — Para além de outras causas gerais ou legais, a Associação só
poderá ser dissolvida por motivos de tal forma graves e insuperáveis
que tomem impossíveis a realização dos seus fins.

2 — A dissolução somente poderá ser deliberada em assembleia geral
especialmente convocada para esse efeito.

3 — Na mesma reunião, a assembleia geral estabelecerá as disposições
necessárias à distribuição do património social liquido, se o houver.

4 — Dissolvida a Associação, os poderes conferidos aos seus ór-
gãos ficam limitados à prática de actos meramente conservatórios e
dos necessários à liquidação do património social e à ultimação das
actividades pendentes.

5 — Pelos restantes actos e pelos danos que deles advenham para
a Associação, respondem solidariamente, os sócios que os praticarem.

CAPÍTULO IX

Das disposições gerais

ARTIGO 47.º

Disposições gerais

1 — A Associação dos Bombeiros Voluntários de Odivelas, é uma
pessoa colectiva de utilidade pública administrativa e de carácter hu-
manitário, fundada em 29 de Junho de 1897, por tempo indetermina-
do, com estatutos aprovados pelo Governo Civil de Lisboa, em 7 de
Maio de 1902, e com o correspondente alvará emitido em 3 de Ju-
nho do mesmo ano de 1902.

2 — O ano social corresponderá ao ano civil e a ele devem ser
referidas as contas de gerência.

3 — O tesoureiro será sempre o responsável pela tesouraria da
Associação e de comissões, grupos de trabalho, ou outras formas de
actividade que impliquem o movimento de fundos pertencentes ou
destinados à Associação.

4 — Os actuais estatutos entram em vigor imediatamente após a
sua aprovação, nos termos legais, ficando revogadas todas as disposi-
ções regulamentares anteriores.

5 — Os casos omissos serão resolvidos pela direcção ou pela as-
sembleia geral, conforme a legislação em vigor e os princípios gerais
de direito, mas as resoluções só adquirem o valor da norma estatutá-
ria ou regulamentar quando aprovadas pela assembleia geral.

(Assinaturas ilegíveis.) — A Notária, Catarina Sofia Martins da
Costa Silva.

Está conforme o original.

21 de Dezembro de 2005. — A Colaboradora, Joana Azevedo.
3000192127
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4. Empresas — Registo comercial

AVEIRO
ÁGUEDA

VITRAFIP — VITRAIS E PERFIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 2025/
960524; identificação de pessoa colectiva n.º 503639893.

Certifico que, em 14 de Julho de 2005 e em relação à sociedade em
epígrafe, foram depositados os documentos respeitantes ao registo de
prestação de contas referente ao ano de 2004, as quais foram apro-
vadas.

10 de Outubro de 2005. — A Adjunta do Conservador, Ana
Margarida da Cruz Afonso. 2010304020

FAJOTA — FERRAGENS E ACESSÓRIOS
PARA INDÚSTRIA DE FRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 694/
780905; identificação de pessoa colectiva n.º 500780463.

Certifico que, em 4 de Julho de 2005 e em relação à sociedade em
epígrafe, foram depositados os documentos respeitantes ao registo de
prestação de contas referente ao ano de 2004, as quais foram apro-
vadas.

6 de Outubro de 2005. — A Adjunta do Conservador, Ana
Margarida da Cruz Afonso. 2010315553

SOCIEDADE COMERCIAL DO VOUGA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 44/
490615; identificação de pessoa colectiva n.º 500264988.

Certifico que, em 5 de Agosto de 2005 e em relação à sociedade
em epígrafe, foram depositados os documentos respeitantes ao regis-
to de prestação de contas referente ao ano de 2004, as quais foram
aprovadas.

11 de Outubro de 2005. — A Adjunta do Conservador, Ana
Margarida da Cruz Afonso. 2010304039

PEREIRA & CARINA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 2844/
020424; identificação de pessoa colectiva n.º 506023338.

Certifico que, em 4 de Agosto de 2005 e em relação à sociedade
em epígrafe, foram depositados os documentos respeitantes ao regis-
to de prestação de contas referente ao ano de 2004, as quais foram
aprovadas.

10 de Outubro de 2005. — A Adjunta do Conservador, Ana
Margarida da Cruz Afonso. 2010315766

A. M. FERREIRA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 527/
770302; identificação de pessoa colectiva n.º 500629331.

Certifico que, em 5 de Agosto de 2005 e em relação à sociedade
em epígrafe, foram depositados os documentos respeitantes ao regis-
to de prestação de contas referente ao ano de 2004, as quais foram
aprovadas.

10 de Outubro de 2005. — A Adjunta do Conservador, Ana
Margarida da Cruz Afonso. 2010304012

SUPERMERCADO CANTINHO BRASILEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 2339/
990122; identificação de pessoa colectiva n.º 504329316.

Certifico que, em 4 de Agosto de 2005 e em relação à sociedade
em epígrafe, foram depositados os documentos respeitantes ao regis-
to de prestação de contas referente ao ano de 2004, as quais foram
aprovadas.

10 de Outubro de 2005. — A Adjunta do Conservador, Ana
Margarida da Cruz Afonso. 2010315774

MAFIROL — INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 178/
650616; identificação de pessoa colectiva n.º 500194300.

Certifico que, em 3 de Agosto de 2005 e em relação à sociedade
em epígrafe, foram depositados os documentos respeitantes ao regis-
to de prestação de contas referente ao ano de 2004, as quais foram
aprovadas.

10 de Outubro de 2005. — A Adjunta do Conservador, Ana
Margarida da Cruz Afonso. 2010315758

BRANTIFER — INDÚSTRIA DE FERRAGENS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 2917/
020926; identificação de pessoa colectiva n.º 506293254.

Certifico que, em 6 de Julho de 2005 e em relação à sociedade em
epígrafe, foram depositados os documentos respeitantes ao registo de
prestação de contas referente ao ano de 2004, as quais foram apro-
vadas.

7 de Outubro de 2005. — A Adjunta do Conservador, Ana
Margarida da Cruz Afonso. 2010315669

NACOTÉCNICA — INDÚSTRIAS METALOMECÂNICAS
DAS ALMAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 1512/
910219; identificação de pessoa colectiva n.º 502501677.

Certifico que, em 15 de Julho de 2005 e em relação à sociedade em
epígrafe, foram depositados os documentos respeitantes ao registo de
prestação de contas referente ao ano de 2004, as quais foram apro-
vadas.

10 de Outubro de 2005. — A Adjunta do Conservador, Ana
Margarida da Cruz Afonso. 2010315740

FERREIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 161/
640731; identificação de pessoa colectiva n.º 500352500.

Certifico que, em 4 de Julho de 2005 e em relação à sociedade em
epígrafe, foram depositados os documentos respeitantes ao registo de
prestação de contas referente ao ano de 2004, as quais foram apro-
vadas.

6 de Outubro de 2005. — A Adjunta do Conservador, Ana
Margarida da Cruz Afonso. 2010315561

SAVIPAVE SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 2273/
980724; identificação de pessoa colectiva n.º 504194054.

Certifico que, em 21 de Setembro de 2005 e em relação à socie-
dade em epígrafe, foram depositados os documentos respeitantes ao
registo de prestação de contas referente ao ano de 2004, as quais foram
aprovadas.

13 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Ferreira do Pomar. 2010304446
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VIRIATO & VIRIATO — ARTES FINAIS
PARA IMPRESSÃO E FOTOGRAFIA DIGITAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 2384/
990506; identificação de pessoa colectiva n.º 504437674.

Certifico que, em 14 de Julho de 2005 e em relação à sociedade em
epígrafe, foram depositados os documentos respeitantes ao registo de
prestação de contas referente ao ano de 2004, as quais foram apro-
vadas.

10 de Outubro de 2005. — A Adjunta do Conservador, Ana
Margarida da Cruz Afonso. 2010315731

ALICENO — COMÉRCIO DE PRODUTOS
ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 2807/
020225; identificação de pessoa colectiva n.º 505928205.

Certifico que, em 8 de Julho de 2005 e em relação à sociedade em
epígrafe, foram depositados os documentos respeitantes ao registo de
prestação de contas referente ao ano de 2004, as quais foram apro-
vadas.

7 de Outubro de 2005. — A Adjunta do Conservador, Ana
Margarida da Cruz Afonso. 2010315685

RAUL ALBERTO SANTOS FERREIRA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 2738/
011122; identificação de pessoa colectiva n.º 505832267.

Certifico que, em 12 de Julho de 2005 e em relação à sociedade em
epígrafe, foram depositados os documentos respeitantes ao registo de
prestação de contas referente ao ano de 2004, as quais foram apro-
vadas.

10 de Outubro de 2005. — A Adjunta do Conservador, Ana
Margarida da Cruz Afonso. 2010315707

BRUNO MATOS — SOLUÇÕES INFORMÁTICAS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 3172/
20041209; identificação de pessoa colectiva n.º 507088573.

Certifico que, em 6 de Julho de 2005 e em relação à sociedade em
epígrafe, foram depositados os documentos respeitantes ao registo de
prestação de contas referente ao ano de 2004, as quais foram apro-
vadas.

7 de Outubro de 2005. — A Adjunta do Conservador, Ana
Margarida da Cruz Afonso. 2011205158

ENSERTÉCNICA — EMPRESA DE SERRALHARIA
TÉCNICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 1406/
070390; identificação de pessoa colectiva n.º 502304219.

Certifico que, em 8 de Julho de 2005, e em relação à sociedade em
epígrafe, foram depositados os documentos respeitantes ao registo de
prestação de contas referente ao ano de 2004, as quais foram apro-
vadas.

7 de Outubro de 2005. — A Adjunta do Conservador, Ana
Margarida da Cruz Afonso. 2010315677

2R+2M — ENGENHARIA CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 2279/
980811; identificação de pessoa colectiva n.º 504201450.

Certifico que, em 5 de Julho de 2005 e em relação à sociedade em
epígrafe, foram depositados os documentos respeitantes ao registo de

prestação de contas referente ao ano de 2004, as quais foram apro-
vadas.

7 de Outubro de 2005. — A Adjunta do Conservador, Ana
Margarida da Cruz Afonso. 2010315650

CAVES DOM POLICARPO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 1029/
820618; identificação de pessoa colectiva n.º 501291644.

Certifico que, em 5 de Julho de 2005 e em relação à sociedade em
epígrafe, foram depositados os documentos respeitantes ao registo de
prestação de contas referente ao ano de 2004, as quais foram apro-
vadas.

7 de Outubro de 2005. — A Adjunta do Conservador, Ana
Margarida da Cruz Afonso. 2004917687

BAIRRANORTE — DESTILARIA VINÍCOLA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 2565/
20001115; identificação de pessoa colectiva n.º 504755790.

Certifico que, em 5 de Julho de 2005 e em relação à sociedade em
epígrafe, foram depositados os documentos respeitantes ao registo de
prestação de contas referente ao ano de 2004, as quais foram apro-
vadas.

7 de Outubro de 2005. — A Adjunta do Conservador, Ana
Margarida da Cruz Afonso. 2004917750

SOCIEDADE HOTELEIRA DO VALE DO GROU, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 00789/
800123; identificação de pessoa colectiva n.º 500937044.

Certifico que, em 1 de Julho de 2005 e em relação à sociedade em
epígrafe, foram depositados os documentos respeitantes ao registo de
prestação de contas referente ao ano de 2004, as quais foram apro-
vadas.

6 de Outubro de 2005. — A Adjunta do Conservador, Ana
Margarida da Cruz Afonso. 2010315510

AROUCA

PAULO SÉRGIO SANTOS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arouca. Matrícula n.º 750/
011127; identificação de pessoa colectiva n.º 505621452.

Certifico terem sido depositados na pasta da sociedade comercial
por quotas com a firma em epígrafe os documentos relativos à pres-
tação de contas referentes ao ano de 2002.

2 de Julho de 2003. — A Conservadora, Maria Carla Gomes
Ferreira Martins. 1000229475

ÍLHAVO

COSTA, ALMEIDA & SILVA, S.  A.

Conservatória do Registo Comercial de Ílhavo. Matrícula n.º 1307/
010417; identificação de pessoa colectiva n.º 504329502; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 01/171002.

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

Apresentação n.º 01/171002.
Dissolução de sociedade.
Prazo para liquidação:
No prazo de três anos a partir de 18 de Setembro de 2002.

Conferi e está conforme.

17 de Outubro de 2002. — O Primeiro-Ajudante, Elmano Mendes
da Cruz. 2001531907
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OLIVEIRA DE AZEMÉIS

CARLA DANIELA CARDOSO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrí-
cula n.º 4630/041217; identificação de pessoa colectiva
n.º 506123154; data da apresentação: 30062005.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
do Código do Registo Comercial, que foram depositados na pasta res-
pectiva os documentos de prestação de contas do ano de 2004 (acta
da aprovação donde consta a aplicação dos resultados, relatório de
gestão, balanço, demonstração dos resultados líquidos e anexo ao ba-
lanço e à demonstração dos resultados).

Está conforme.

10 de Outubro de 2005. — A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles Oliveira. 2010461690

HENRIQUE VIEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrí-
cula n.º 3243/970623; identificação de pessoa colectiva
n.º 503915939; data da apresentação: 30062005.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
do Código do Registo Comercial, que foram depositados na pasta res-
pectiva os documentos de prestação de contas do ano de 2004 (acta
da aprovação donde consta a aplicação dos resultados, relatório de
gestão, balanço, demonstração dos resultados líquidos e anexo ao ba-
lanço e à demonstração dos resultados).

Está conforme.

6 de Outubro de 2005. — A Adjunta da Conservadora, Sónia
Catarina Alves Pinho. 2010461762

N. LEITE, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrí-
cula n.º 4555/040422; identificação de pessoa colectiva
n.º 506846784; data da apresentação: 30062005.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
do Código do Registo Comercial, que foram depositados na pasta res-
pectiva os documentos de prestação de contas do ano de 2004 (acta
da aprovação donde consta a aplicação dos resultados, relatório de
gestão, balanço, demonstração dos resultados líquidos e anexo ao ba-
lanço e à demonstração dos resultados).

Está conforme.

6 de Outubro de 2005. — A Adjunta da Conservadora, Sónia
Catarina Alves Pinho. 2010461975

H. G. L. — INDÚSTRIA CALÇADO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrí-
cula n.º 4132/011205; identificação de pessoa colectiva
n.º 505717743; data da apresentação: 30062005.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
do Código do Registo Comercial, que foram depositados na pasta res-
pectiva os documentos de prestação de contas do ano de 2004 (acta
da aprovação donde consta a aplicação dos resultados, relatório de
gestão, balanço, demonstração dos resultados líquidos e anexo ao ba-
lanço e à demonstração dos resultados).

Está conforme.

6 de Outubro de 2005. — A Adjunta da Conservadora, Sónia
Catarina Alves Pinho. 2010461983

MANTAPOLIS — COMPRA E VENDA IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrí-
cula n.º 3562/990326; identificação de pessoa colectiva
n.º 504323059; data da apresentação: 30062005.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
do Código do Registo Comercial, que foram depositados na pasta res-
pectiva os documentos de prestação de contas do ano de 2004 (acta
da aprovação donde consta a aplicação dos resultados, relatório de
gestão, balanço, demonstração dos resultados líquidos e anexo ao ba-
lanço e à demonstração dos resultados).

Está conforme.

6 de Outubro de 2005. — A Adjunta da Conservadora, Sónia
Catarina Alves Pinho. 2010461940

FELICONTA — CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrí-
cula n.º 2303/901128; identificação de pessoa colectiva
n.º 502481161; data da apresentação: 30062005.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
do Código do Registo Comercial, que foram depositados na pasta res-
pectiva os documentos de prestação de contas do ano de 2004 (acta
da aprovação donde consta a aplicação dos resultados, relatório de
gestão, balanço, demonstração dos resultados líquidos e anexo ao ba-
lanço e à demonstração dos resultados).

Está conforme.

6 de Outubro de 2005. — A Adjunta da Conservadora, Sónia
Catarina Alves Pinho. 2010461827

ESTRELA DO CÉU & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrí-
cula n.º 3965/010606; identificação de pessoa colectiva
n.º 505549921; data da apresentação: 30062005.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
do Código do Registo Comercial, que foram depositados na pasta res-
pectiva os documentos de prestação de contas do ano de 2004 (acta
da aprovação donde consta a aplicação dos resultados, relatório de
gestão, balanço, demonstração dos resultados líquidos e anexo ao ba-
lanço e à demonstração dos resultados).

Está conforme.

6 de Outubro de 2005. — A Adjunta da Conservadora, Sónia
Catarina Alves Pinho. 2005257451

METALINSUA — EMPRESA DE CONSTRUÇÕES
METÁLICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrí-
cula n.º 3045/960612; identificação de pessoa colectiva
n.º 503149314; data da apresentação: 30062005.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
do Código do Registo Comercial, que foram depositados na pasta res-
pectiva os documentos de prestação de contas do ano de 2004 (acta
da aprovação donde consta a aplicação dos resultados, relatório de
gestão, balanço, demonstração dos resultados líquidos e anexo ao ba-
lanço e à demonstração dos resultados).

Está conforme.

6 de Outubro de 2005. — A Adjunta da Conservadora, Sónia
Catarina Alves Pinho. 2010451376

GOMAR — SOCIEDADE TIPOGRÁFICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrí-
cula n.º 2688/931104; identificação de pessoa colectiva
n.º 503083500; data da apresentação: 30062005.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
do Código do Registo Comercial, que foram depositados na pasta res-
pectiva os documentos de prestação de contas do ano de 2004 (acta
da aprovação donde consta a aplicação dos resultados, relatório de
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gestão, balanço, demonstração dos resultados líquidos e anexo ao ba-
lanço e à demonstração dos resultados).

Está conforme.

6 de Outubro de 2005. — A Adjunta da Conservadora, Sónia
Catarina Alves Pinho. 2010450035

LEONEL & LOPES — SOLDADURA TÉCNICA
PARA MOLDES E OUTROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrí-
cula n.º 2128/890829; identificação de pessoa colectiva
n.º 502212195; data da apresentação: 30062005.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
do Código do Registo Comercial, que foram depositados na pasta res-
pectiva os documentos de prestação de contas do ano de 2004 (acta
da aprovação donde consta a aplicação dos resultados, relatório de
gestão, balanço, demonstração dos resultados líquidos e anexo ao ba-
lanço e à demonstração dos resultados).

Está conforme.

6 de Outubro de 2005. — A Adjunta da Conservadora, Sónia
Catarina Alves Pinho. 2005255653

CENTRO DE ENFERMAGEM GERAL LIMALUFI, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrí-
cula n.º 2595/930201; identificação de pessoa colectiva
n.º 502917547; data da apresentação: 29062005.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
do Código do Registo Comercial, que foram depositados na pasta res-
pectiva os documentos de prestação de contas do ano de 2004 (acta
da aprovação donde consta a aplicação dos resultados, relatório de
gestão, balanço, demonstração dos resultados líquidos e anexo ao ba-
lanço e à demonstração dos resultados).

Está conforme.

6 de Outubro de 2005. — A Adjunta da Conservadora, Sónia
Catarina Alves Pinho. 2007578883

A. COUTO & MOREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrí-
cula n.º 4175/020121; identificação de pessoa colectiva
n.º 505921995; data da apresentação: 30062005.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
do Código do Registo Comercial, que foram depositados na pasta res-
pectiva os documentos de prestação de contas do ano de 2004 (acta
da aprovação donde consta a aplicação dos resultados, relatório de
gestão, balanço, demonstração dos resultados líquidos e anexo ao ba-
lanço e à demonstração dos resultados).

Está conforme.

10 de Outubro de 2005. — A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles Oliveira. 2010461843

CONSTRUÇÕES ALBERTO TAVARES DE ALMEIDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrí-
cula n.º 3613/990705; identificação de pessoa colectiva
n.º 503667048; data da apresentação: 30062005.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
do Código do Registo Comercial, que foram depositados na pasta res-
pectiva os documentos de prestação de contas do ano de 2004 (acta
da aprovação donde consta a aplicação dos resultados, relatório de
gestão, balanço, demonstração dos resultados líquidos e anexo ao ba-
lanço e à demonstração dos resultados).

Está conforme.

10 de Outubro de 2005. — A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles Oliveira. 2010461924

FERNANDO J. S. ALMEIDA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrí-
cula n.º 4755/050922; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 01/050922.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71° e 72°, ambos do
Código do Registo Comercial, que por Fernando José da Silva Almei-
da, casado com Cristina Maria Sá Pereira, na comunhão de adquiri-
dos, residente na Rua de Fundões, São João da Madeira, foi constituída
a sociedade em epígrafe, que se rege pelo contrato integrado por seis
cláusulas e que a seguir se reproduz:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Fernando J. S. Almeida,
Unipessoal, L.da, e tem a sede na Rua do Abade Melchior, sem núme-
ro, lugar da Gândara, freguesia de São Roque, concelho de Oliveira de
Azeméis.

2 — A sociedade poderá, mediante deliberação da gerência, deslo-
car a sede dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
bem como criar sucursais, agências, delegações ou outras formas de
representação social no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

1 — A sociedade tem por objecto o fabrico, importação, exporta-
ção, representação e comércio por grosso e a retalho de calçado e
acessórios de calçado e componentes de calçado.

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

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, pertence aos gerentes nomeados
em assembleia geral, ficando desde já nomeado gerente o sócio Fer-
nando José da Silva Almeida.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme.

3 de Outubro de 2005. — A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles Oliveira. 2008984400

CONSTRUÇÕES PREZAS DE SOARES DA SILVA
& IRMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrí-
cula n.º 840/730419; identificação de pessoa colectiva
n.º 500073392; data da apresentação: 29062005.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
do Código do Registo Comercial, que foram depositados na pasta res-
pectiva os documentos de prestação de contas do ano de 2004 (acta
da aprovação donde consta a aplicação dos resultados, relatório de
gestão, balanço, demonstração dos resultados líquidos e anexo ao ba-
lanço e à demonstração dos resultados).

Está conforme.

6 de Outubro de 2005. — A Adjunta da Conservadora, Sónia
Catarina Alves Pinho. 2006878280
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CLÍNICA VETERINÁRIA DE OLIVEIRA DE AZEMÉIS
COMÉRCIO E VENDA DE PRODUTOS E ANIMAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrí-
cula n.º 3336/980115; identificação de pessoa colectiva
n.º 504045750; data da apresentação: 29062005.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
do Código do Registo Comercial, que foram depositados na pasta res-
pectiva os documentos de prestação de contas do ano de 2004 (acta
da aprovação donde consta a aplicação dos resultados, relatório de
gestão, balanço, demonstração dos resultados líquidos e anexo ao ba-
lanço e à demonstração dos resultados).

Está conforme.

6 de Outubro de 2005. — A Adjunta da Conservadora, Sónia
Catarina Alves Pinho. 2006878212

CAPRUL — CENTRO AGRO-PECUÁRIO RURAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrí-
cula n.º 1152/780223; identificação de pessoa colectiva
n.º 500771723; data da apresentação: 29062005.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
do Código do Registo Comercial, que foram depositados na pasta res-
pectiva os documentos de prestação de contas do ano de 2004 (acta
da aprovação donde consta a aplicação dos resultados, relatório de
gestão, balanço, demonstração dos resultados líquidos e anexo ao ba-
lanço e à demonstração dos resultados).

Está conforme.

6 de Outubro de 2005. — A Adjunta da Conservadora, Sónia
Catarina Alves Pinho. 2006878182

BRANDÃO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrí-
cula n.º 1592/821215; identificação de pessoa colectiva
n.º 501336940; data da apresentação: 29062005.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
do Código do Registo Comercial, que foram depositados na pasta res-
pectiva os documentos de prestação de contas do ano de 2004 (acta
da aprovação donde consta a aplicação dos resultados, relatório de
gestão, balanço, demonstração dos resultados líquidos e anexo ao ba-
lanço e à demonstração dos resultados).

Está conforme.

6 de Outubro de 2005. — A Adjunta da Conservadora, Sónia
Catarina Alves Pinho. 2006878131

ANTERO HENRIQUES MARTINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrí-
cula n.º 947/750424; identificação de pessoa colectiva
n.º 500312117; data da apresentação: 29062005.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
do Código do Registo Comercial, que foram depositados na pasta res-
pectiva os documentos de prestação de contas do ano de 2004 (acta
da aprovação donde consta a aplicação dos resultados, relatório de
gestão, balanço, demonstração dos resultados líquidos e anexo ao ba-
lanço e à demonstração dos resultados).

Está conforme.

6 de Outubro de 2005. — A Adjunta da Conservadora, Sónia
Catarina Alves Pinho. 2006878018

AGRODINÂMICA — IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO
E COMÉRCIO ALIMENTAR, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrí-
cula n.º 2410/911031; identificação de pessoa colectiva
n.º 502642653; data da apresentação: 29062005.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
do Código do Registo Comercial, que foram depositados na pasta res-
pectiva os documentos de prestação de contas do ano de 2004 (acta
da aprovação donde consta a aplicação dos resultados, relatório de
gestão, balanço, demonstração dos resultados líquidos e anexo ao ba-
lanço e à demonstração dos resultados).

Está conforme.

6 de Outubro de 2005. — A Adjunta da Conservadora, Sónia
Catarina Alves Pinho. 2005249491

ADELINO PEREIRA DUARTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrí-
cula n.º 1213/780803; identificação de pessoa colectiva
n.º 500783101; data da apresentação: 29062005.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
do Código do Registo Comercial, que foram depositados na pasta res-
pectiva os documentos de prestação de contas do ano de 2004 (acta
da aprovação donde consta a aplicação dos resultados, relatório de
gestão, balanço, demonstração dos resultados líquidos e anexo ao ba-
lanço e à demonstração dos resultados).

Está conforme.

6 de Outubro de 2005. — A Adjunta da Conservadora, Sónia
Catarina Alves Pinho. 2005249483

SACRAMENTO TAVARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrí-
cula n.º 1771/860505; identificação de pessoa colectiva
n.º 501669167; data da apresentação: 29062005.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
do Código do Registo Comercial, que foram depositados na pasta res-
pectiva os documentos de prestação de contas do ano de 2004 (acta
da aprovação donde consta a aplicação dos resultados, relatório de
gestão, balanço, demonstração dos resultados líquidos e anexo ao ba-
lanço e à demonstração dos resultados).

Está conforme.

6 de Outubro de 2005. — A Adjunta da Conservadora, Sónia
Catarina Alves Pinho. 2010451260

TALHO MODERNO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrí-
cula n.º 2381/910618; identificação de pessoa colectiva
n.º 502574054; data da apresentação: 30062005.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
do Código do Registo Comercial, que foram depositados na pasta res-
pectiva os documentos de prestação de contas do ano de 2004 (acta
da aprovação donde consta a aplicação dos resultados, relatório de
gestão, balanço, demonstração dos resultados líquidos e anexo ao ba-
lanço e à demonstração dos resultados).

Está conforme.

10 de Outubro de 2005. — A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles Oliveira. 2010461789

L. M. OLIVEIRA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrí-
cula n.º 4039/010822; identificação de pessoa colectiva
n.º 505684411; data da apresentação: 30062005.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
do Código do Registo Comercial, que foram depositados na pasta res-
pectiva os documentos de prestação de contas do ano de 2004 (acta
da aprovação donde consta a aplicação dos resultados, relatório de
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gestão, balanço, demonstração dos resultados líquidos e anexo ao ba-
lanço e à demonstração dos resultados).

Está conforme.

10 de Outubro de 2005. — A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles Oliveira. 2010461908

MANUEL SANTOS SOUSA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrí-
cula n.º 4065/010921; identificação de pessoa colectiva
n.º 505687720; data da apresentação: 30062005.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
do Código do Registo Comercial, que foram depositados na pasta res-
pectiva os documentos de prestação de contas do ano de 2004 (acta
da aprovação donde consta a aplicação dos resultados, relatório de
gestão, balanço, demonstração dos resultados líquidos e anexo ao ba-
lanço e à demonstração dos resultados).

Está conforme.

10 de Outubro de 2005. — A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles Oliveira. 2010461746

VIDROLÂNDIA — COMÉRCIO DE VIDROS
PARA AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrí-
cula n.º 3743/000404; identificação de pessoa colectiva
n.º 504861689; data da apresentação: 30062005.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
do Código do Registo Comercial, que foram depositados na pasta res-
pectiva os documentos de prestação de contas do ano de 2004 (acta
da aprovação donde consta a aplicação dos resultados, relatório de
gestão, balanço, demonstração dos resultados líquidos e anexo ao ba-
lanço e à demonstração dos resultados).

Está conforme.

10 de Outubro de 2005. — A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles Oliveira. 2010461703

PADARIA DO PARQUE DE AZEVEDOS & OLIVEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrí-
cula n.º 2106/890612; identificação de pessoa colectiva
n.º 502175591; data da apresentação: 030602.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
do Código do Registo Comercial, que foram depositados na pasta res-
pectiva os documentos de prestação de contas do ano de 2004 (acta
da aprovação donde consta a aplicação dos resultados, relatório de
gestão, balanço, demonstração dos resultados líquidos e anexo ao ba-
lanço e à demonstração dos resultados).

Está conforme.

3 de Julho de 2005. — A Conservadora, Maria da Conceição Maia
Meireles Oliveira. 2003373780

PAVIMENTAÇÕES — TORCATO & SOUSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrí-
cula n.º 4003/010807; identificação de pessoa colectiva
n.º 505590743; data da apresentação: 30062005.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
do Código do Registo Comercial, que foram depositados na pasta res-
pectiva os documentos de prestação de contas do ano de 2004 (acta
da aprovação donde consta a aplicação dos resultados, relatório de
gestão, balanço, demonstração dos resultados líquidos e anexo ao ba-
lanço e à demonstração dos resultados).

Está conforme.

10 de Outubro de 2005. — A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles Oliveira. 2010461681

TURDISPÃO — INDÚSTRIA DE BISCOITOS, PÃO
E DOCE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrí-
cula n.º 3172/970212; identificação de pessoa colectiva
n.º 503830941; data da apresentação: 30062005.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
do Código do Registo Comercial, que foram depositados na pasta res-
pectiva os documentos de prestação de contas do ano de 2004 (acta
da aprovação donde consta a aplicação dos resultados, relatório de
gestão, balanço, demonstração dos resultados líquidos e anexo ao ba-
lanço e à demonstração dos resultados).

Está conforme.

10 de Outubro de 2005. — A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles Oliveira. 2010461860

NOGALU, SERRALHARIA DE CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrí-
cula n.º 2969/960105; identificação de pessoa colectiva
n.º 503558729; data da apresentação: 30062005.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
do Código do Registo Comercial, que foram depositados na pasta res-
pectiva os documentos de prestação de contas do ano de 2004 (acta
da aprovação donde consta a aplicação dos resultados, relatório de
gestão, balanço, demonstração dos resultados líquidos e anexo ao ba-
lanço e à demonstração dos resultados).

Está conforme.

10 de Outubro de 2005. — A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles Oliveira. 2010461991

CONSTRUÇÕES MANUEL JESUS DA COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrí-
cula n.º 3810/001012; identificação de pessoa colectiva
n.º 505173808; data da apresentação: 30062005.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
do Código do Registo Comercial, que foram depositados na pasta res-
pectiva os documentos de prestação de contas do ano de 2004 (acta
da aprovação donde consta a aplicação dos resultados, relatório de
gestão, balanço, demonstração dos resultados líquidos e anexo ao ba-
lanço e à demonstração dos resultados).

Está conforme.

10 de Outubro de 2005. — A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles Oliveira. 2010461770

JOAQUIM PAIVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrí-
cula n.º 3969/010607; identificação de pessoa colectiva
n.º 505439719; data da apresentação: 30062005.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
do Código do Registo Comercial, que foram depositados na pasta res-
pectiva os documentos de prestação de contas do ano de 2004 (acta
da aprovação donde consta a aplicação dos resultados, relatório de
gestão, balanço, demonstração dos resultados líquidos e anexo ao ba-
lanço e à demonstração dos resultados).

Está conforme.

10 de Outubro de 2005. — A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles Oliveira. 2010461800

CALÇADO MARISEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrí-
cula n.º 1746/860109; identificação de pessoa colectiva
n.º 501582746; data da apresentação: 30062005.
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Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
do Código do Registo Comercial, que foram depositados na pasta res-
pectiva os documentos de prestação de contas do ano de 2004 (acta
da aprovação donde consta a aplicação dos resultados, relatório de
gestão, balanço, demonstração dos resultados líquidos e anexo ao ba-
lanço e à demonstração dos resultados).

Está conforme.

10 de Outubro de 2005. — A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles Oliveira. 2010461959

CONSTRUÇÕES RODA & PAIVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrí-
cula n.º 3122/961122; identificação de pessoa colectiva
n.º 503772313; data da apresentação: 30062005.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
do Código do Registo Comercial, que foram depositados na pasta res-
pectiva os documentos de prestação de contas do ano de 2004 (acta
da aprovação donde consta a aplicação dos resultados, relatório de
gestão, balanço, demonstração dos resultados líquidos e anexo ao ba-
lanço e à demonstração dos resultados).

Está conforme.

10 de Outubro de 2005. — A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles Oliveira. 2010461819

ABÍLIO FERNANDO BASTOS SOARES,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrí-
cula n.º 3914/010406; identificação de pessoa colectiva
n.º 505388650; data da apresentação: 30062005.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
do Código do Registo Comercial, que foram depositados na pasta res-
pectiva os documentos de prestação de contas do ano de 2004 (acta
da aprovação donde consta a aplicação dos resultados, relatório de
gestão, balanço, demonstração dos resultados líquidos e anexo ao ba-
lanço e à demonstração dos resultados).

Está conforme.

10 de Outubro de 2005. — A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles Oliveira. 2010461711

CLÁUDIA & PINTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrí-
cula n.º 4306/020710; identificação de pessoa colectiva
n.º 506143007; data da apresentação: 30062005.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
do Código do Registo Comercial, que foram depositados na pasta res-
pectiva os documentos de prestação de contas do ano de 2004 (acta
da aprovação donde consta a aplicação dos resultados, relatório de
gestão, balanço, demonstração dos resultados líquidos e anexo ao ba-
lanço e à demonstração dos resultados).

Está conforme.

10 de Outubro de 2005. — A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles Oliveira. 2010461886

AGUIAR & MOTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrí-
cula n.º 2190/900308; identificação de pessoa colectiva
n.º 502307331; data da apresentação: 30062005.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
do Código do Registo Comercial, que foram depositados na pasta res-
pectiva os documentos de prestação de contas do ano de 2004 (acta
da aprovação donde consta a aplicação dos resultados, relatório de

gestão, balanço, demonstração dos resultados líquidos e anexo ao ba-
lanço e à demonstração dos resultados).

Está conforme.

10 de Outubro de 2005. — A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles Oliveira. 2010461894

PALMIFORRA — COMPONENTES PARA A INDÚSTRIA
DE CALÇADO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrí-
cula n.º 4035/010810; identificação de pessoa colectiva
n.º 505672693; data da apresentação: 30062005.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
do Código do Registo Comercial, que foram depositados na pasta res-
pectiva os documentos de prestação de contas do ano de 2004 (acta
da aprovação donde consta a aplicação dos resultados, relatório de
gestão, balanço, demonstração dos resultados líquidos e anexo ao ba-
lanço e à demonstração dos resultados).

Está conforme.

10 de Outubro de 2005. — A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles Oliveira. 2010461720

SOLAS VIMABRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrí-
cula n.º 2452/920203; identificação de pessoa colectiva
n.º 502695307; data da apresentação: 30062005.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
do Código do Registo Comercial, que foram depositados na pasta res-
pectiva os documentos de prestação de contas do ano de 2004 (acta
da aprovação donde consta a aplicação dos resultados, relatório de
gestão, balanço, demonstração dos resultados líquidos e anexo ao ba-
lanço e à demonstração dos resultados).

Está conforme.

10 de Outubro de 2005. — A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles Oliveira. 2010461797

TRANSPORTES ANTÓNIO MANUEL FIGUEIREDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrí-
cula n.º 2262/900904; identificação de pessoa colectiva
n.º 502441224; data da apresentação: 30062005.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
do Código do Registo Comercial, que foram depositados na pasta res-
pectiva os documentos de prestação de contas do ano de 2004 (acta
da aprovação donde consta a aplicação dos resultados, relatório de
gestão, balanço, demonstração dos resultados líquidos e anexo ao ba-
lanço e à demonstração dos resultados).

Está conforme.

10 de Outubro de 2005. — A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles Oliveira. 2010461738

TORMETAIS — SOCIEDADE DE COMERCIALIZAÇÃO
DE METAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrí-
cula n.º 2762/940512; identificação de pessoa colectiva
n.º 503194395; inscrição n.º 14; número e data da apresentação: 05/
050921.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
do Código do Registo Comercial, que:

a) Foi aumentado o capital social na quantia de 125 180,32, reali-
zado por incorporação de reservas livres e subscrito por ambos os
sócios na proporção das suas quotas, sendo Luís Alberto Soares Go-
mes de Pinho para aumento do valor nominal da sua quota de
67 908,64 resultante da unificação das quotas de 37 908,64 e 30 000
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de que era titular e Cristina Goreti Fernandes Neves para aumento do
valor nominal da sua quota de 6911,04;

b) Foram alterados os artigos 1.° e 3.° do pacto social cuja redac-
ção se segue:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma TORMETAIS — Sociedade de Comer-
cialização de Metais, L.da, com sede na Zona Industrial de Nogueira
do Cravo, 3701-905 Nogueira do Cravo OAZ, freguesia de Nogueira
do Cravo, concelho de Oliveira de Azeméis.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
por incorporação de reservas livres e demais valores constantes da
escrituração social, é de duzentos mil euros, representado por duas
quotas, uma no valor nominal de cento e oitenta e um mil quinhen-
tos e vinte e seis euros e catorze cêntimos pertencente ao sócio Luís
Alberto Soares Gomes de Pinho e outra do valor nominal de dezoito
mil quatrocentos e setenta e três euros e oitenta e seis cêntimos per-
tencente à sócia Cristina Goreti Fernandes Neves.

Foi depositado na pasta respectiva o texto completo do contrato
alterado, na sua redacção actualizada.

Está conforme.

3 de Outubro de 2005. — A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles Oliveira. 2008984389

OLIVEIRA DO BAIRRO

LUÍS OLIVEIRA & OLIVEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Bairro. Matrícula
n.º 558; identificação de pessoa colectiva n.º 503871524; data do
depósito: 20030630.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas referentes ao ano de 2002.

29 de Agosto de 2003. — A Segunda-Ajudante, Virgínia Maria
Martinho Aires Montenegro. 2000349633

SANTA MARIA DA FEIRA

CORTIÇAS SÉRGIO & ROCHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 06395/000420; identificação de pessoa colectiva
n.º 504950444; número e data do depósito: 1965/28062003.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe
os documentos referentes à prestação de contas do ano de exercício
de 2001.

Conferida.

28 de Junho de 2003. — O Segundo-Ajudante, José Oliveira Santos.
1000238742

CRISFILSOL — COMPONENTES PARA CALÇADO, L.DA

Sede: Estrada Real, Escapães, Santa Maria da Feira

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 06732/010213; identificação de pessoa colectiva
n.º 505188295; número e data do depósito: 2030/020628.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do exercício de 2001.

26 de Julho de 2003. — O Primeiro-Ajudante, João Soares
Figueiredo. 2003862889

SÉRGIO OLIVEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 02847/890912; identificação de pessoa colectiva
n.º 502216867; número e data do depósito: 1963/28062003.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe
os documentos referentes à prestação de contas do ano de exercício
de 2001.

Conferida.

28 de Junho de 2003. — O Segundo-Ajudante, José Oliveira Santos.
1000238720

CORTICEIRA FERREIRA & LEAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 06767/010320; identificação de pessoa colectiva n.º 505320983;
número e data do depósito: 1971/28062003.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe
os documentos referentes à prestação de contas do ano de exercício
de 2001.

Conferida.

28 de Junho de 2003. — O Segundo-Ajudante, José Oliveira Santos.
1000238733

CONSTRUÇÕES URBIFEIRA, EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, L.DA

Sede: Rua de Ferreira de Castro, 17, cave esquerda,
Santa Maria da Feira

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 03431/920211; identificação de pessoa colectiva n.º 502708379;
número e data do depósito: 2111/020701.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do exercício de 2001.

13 de Setembro de 2003. — O Segundo-Ajudante, Albano Dias dos
Santos. 1000239594

VIMAR — INDÚSTRIA DE ARTIGOS DE VIAGEM, L.DA

Sede: Palhaça, Milheiros de Poiares, Santa Maria da Feira

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 04792/960726; identificação de pessoa colectiva n.º 503711438;
número e data do depósito: 1758/020628.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do exercício de 2001.

14 de Junho de 2003. — O Primeiro-Ajudante, João Soares
Figueiredo. 2000171184

MADEIFEIRA — AGENTES, IMPORTAÇÃO,
EXPORTAÇÃO DE MADEIRAS, L.DA

Sede: Edifício Além do Rego à Rua do Comendador Sá Couto,
Santa Maria da Feira

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 03634/921106; identificação de pessoa colectiva n.º 502899239;
número e data do depósito: 1777/020628.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do exercício de 2001.

14 de Junho de 2003. — O Primeiro-Ajudante, João Soares
Figueiredo. 2000171222

BRAGA
BARCELOS

DIAS & LOUREIRO FÁBRICA DE MALHAS, L.DA

Sede: Carrapatoso, Aborim, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 2772/
960408; identificação de pessoa colectiva n.º 503748064;
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averbamento n.º 1 à inscrição n.º 6; número e data da apresenta-
ção: 38/20021212.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, Carlos Alber-
to Araújo de Magalhães Dias cessou as funções de gerente, por renún-
cia, sendo a data da comunicação de 18 de Novembro de 2002.

11 de Junho de 2003. — A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 2000452400

B. A. L. — CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Rua de João Macedo Correia, 116 e 122, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 1777/
900920; identificação de pessoa colectiva n.º 502415134;
averbamento n.º 1 às inscrições n.os E7 e E-13 e inscrição E-14;
números e data das apresentações: 07/20021213, of. 10/20020607
e 13/20020607.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi efectuado
um aumento de 1202,09 euros, em dinheiro, subcrito por Carlos Manuel
Ferreira Azevedo, ficando com o capital de 500 000 euros, sendo
164 603,31 de HOCOLU — Construção e Engenharia Civil,
Unipessoal, L.da, 165 505,40 euros de Carlos Manuel Ferreira Azeve-
do, e 169 591,29 euros de Aurora Fernandes Araújo Azevedo.

Certifico, ainda, que Carlos Manuel Ferreira Azevedo cessou as
funções de gerente, por renúncia, sendo a data da comunicação de 4
de Junho de 2002 e que foram alterados o n.º 1 do artigo 1.º, o arti-
go 3.º e os n.os 1 e 2 do artigo 5.º, do pacto social, os quais ficam
com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma B. A. L. — Construções, L.da, e tem
a sua sede no lugar da CEPA, freguesia de Gamil, concelho de Barce-
los, podendo criar filiais, sucursais ou delegações por mera delibera-
ção da assembleia geral.

2 — (Mantém-se.)
ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos diver-
sos bens e valores do activo, é de quinhentos mil euros, dividido em
duas quotas iguais do valor nominal de duzentos e cinquenta mil euros
cada, pertencendo uma a cada um dos sócios José António Simões de
Oliveira e Vítor Manuel Simões de Oliveira.

ARTIGO 5.º

1 — A gerência da sociedade dispensada de caução e remunerada
ou não, conforme for deliberado em assembleia geral, pertence a
ambos os sócios, que desde já, são nomeados gerentes.

2 — Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos,
é suficiente a assinatura de qualquer um dos gerentes.

Foi depositado o texto actualizado do contrato.

11 de Junho de 2003. — A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 2000453210

MANUEL FERNANDO CORREIA PINHEIRO & C.A,  L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 1857/
910227; identificação de pessoa colectiva n.º 502507373; inscri-
ção n.º E-6; número e data da apresentação: 05/22112001.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o registo seguinte:

Reforço com redenominação do capital.
Aumento: 2410$, por incorporação de reservas, subscrito pelo sócio

Manuel Fernando Correia Pinheiro, 1284$, e pela sócia Felicidade
Pereira da Mota Pinheiro, 1126$.

Capital: 5000 euros.
sócios e quotas: Manuel Fernando Correia Pinheiro, 3000 euros, e

Felicidade Pereira da Mota Pinheiro, 2000 euros.
E-6 — Averbamento n.º 1, apresentação n.º 06/20020521.
Convertida.
Aumento: 2410$ por incorporação de reservas livres, subscrito por

ambos os sócios, na proporção das suas quotas.

11 de Junho de 2003. — A Primeira-Ajudante, Maria Isabel de
Sousa Carvalho. 1000228038

PINTO & EIRA — CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS
PÚBLICAS, L.DA

Sede: Crasto, Ucha, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3298/
980909; identificação de pessoa colectiva n.º 504235958;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 2 e inscrição n.º 8.

Certifico que cessou as funções de gerente, por renúncia, sendo a
data da comunicação de 4 de Março de 2002 e foram alterados o
n.º 1.º do artigo 3.º do pacto social que ficam com a seguinte redac-
ção:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Pinto & Eira — Construção Civil
e Obras Públicas, L.da, com sede na Rua Dr. José António Peixoto
Pereira Machado, 213 de polícia, 2.º, sala 8,cidade de Barcelos;

2 — (Mantém-se.)
ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos diversos
bens e valor do activo, é de duzentos e quarenta e nove mil trezentos
e noventa e oito euros e noventa e quatro cêntimos, dividido em qua-
tro quotas, sendo uma de setenta e quatro mil oitocentos e dezanove
euros e sessenta e oito cêntimos e outra de oito mil trezentos e treze
euros e trinta cêntimos ambas pertencentes ao sócio Bruno Ricardo da
Eira Pinto, e duas iguais de oitenta e três mil cento e trinta e dois euros
e noventa e oito cêntimos cada, pertencendo uma a cada uma das só-
cias Lisete Sofia da Eira Pinto e Maria Filomena da Eira Pinto.

Foi depositado o texto actualizado do contrato.

11 de Junho de 2003. — A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 1000228046

BRAGA

CONSTRUÇÕES MANUEL JOAQUIM TEIXEIRA,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Loteamento de Ferreiros, Lote 9, Adaúfe, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 8509/
020528; identificação de pessoa colectiva n.º 505855283; data do
depósito: 20030627.

Certifico que, em relação sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na respectiva pasta os documentos referentes à prestação de con-
tas do exercício do ano de 2002.

Está conforme.

22 de Setembro de 2003. — O Ajudante Principal, Hermógenes
Agostinho da Silva Martins Machado. 2002038066

RICARDO JORGE FERRAZ, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua das Regadinhas, 40, 4705-186 Lomar, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 0277;
identificação de pessoa colectiva n.º 506750876; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 12/050927.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
contrato de sociedade celebrado por Ricardo Jorge Ferraz, solteiro,
maior que se rege pelo seguinte pacto:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma de Ricardo Jorge Ferraz, Uni-
pessoal, L.da, com sede na Rua das Regadinhas, 40, freguesia de Lo-
mar, concelho de Braga.

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

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste em actividade de instituto de beleza,
nomeadamente massagens faciais; consultas e tratamentos; comércio
de próteses dentárias e actividades similares.
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ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

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

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

ARTIGO 5.º

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

§ único. Os negócios jurídicos entre o sócio único e a sociedade
obedecem à forma legalmente prescrita; e em todos os casos, devem
observar a forma escrita.

ARTIGO 6.º

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

Está conforme.

30 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2010255186

EMBALBRAGA — EMBALAGENS E DERIVADOS, L.DA

Sede: Rua de Cónego Luciano Afonso dos Santos, 17-A e
18-B, (São Vicente) Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 5788/
980217; identificação de pessoa colectiva n.º 504074237;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e
data das apresentações: 02 e 03/040115.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
cessação de funções de gerente de José Mário Macedo de Abreu Dias,
por renúncia, em 5 de Janeiro de 2004 e a alteração do contrato
quanto ao corpo do artigo 1.º e artigos 3.º, 5.º e 6.º, que ficam com
a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade continua com a denominação EMBALBRAGA — Em-
balagens e Derivados, L.da, de passa a ter a sua sede na Rua de José
Afonso, 60, 1.º, freguesia de Braga (São Vicente), cidade de Braga.

§ único.
ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cento e
cinquenta mil euros, dividido em duas quotas, uma do valor nominal
de cento e quarenta e dois mil e quinhentos euros, pertencente ao
sócio João Manuel e outra do valor nominal de sete mil e quinhentos
euros, pertencente à sócia Ana Francisca Peixoto de Meneses de Abreu
Dias.

ARTIGO 5.º

1 — A sociedade é administrada e representada por um ou mais
gerentes nomeados em assembleia geral.

2 — Porém, fica desde já designado gerente o sócio João Manuel,
com ou sem remuneração conforme for deliberado em assembleia,
geral.

3 — Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos é
suficiente a assinatura de um gerente.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas é livre entre sócios; porém, a favor de estra-
nhos depende sempre do consentimento da sociedade, que terá o di-
reito de preferência em primeiro lugar, e os sócios não cedentes em
segundo lugar.

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

Está conforme.

19 de Janeiro de 2004. — A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2005663212

ROUDIERE PT — SERVIÇOS E CRIAÇÃO TÊXTIL, S. A.

Sede: Lugar dos Carvalhos, Padim da Graça, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 5508/
970701; identificação de pessoa colectiva n.º 503936472; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 06/050929.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada o
reforço do capital social. Montante do aumento: € 1 834 810, sendo
€ 1 834 809,95 mediante reservas de reavaliação e € 0,05 mediante
incorporação de reservas livres e a alteração do contrato quanto ao
n.º 1 do artigo 4.º que fica com a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

1 — O capital social é de dois milhões oitocentos e trinta e quatro
mil oitocentos e dez euros, encontra-se integralmente subscrito e
realizado e é dividido e representado por quinhentas e sessenta e seis
mil novecentas e sessenta e duas acções ordinárias no valor nominal
de cinco euros cada uma.

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

Está conforme.

6 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2010255267

TALHO ALVES, L.DA

Sede: Mercado Municipal, Talho 24, Praça do Comércio, 4700
(São Vicente) Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 5610/
971002; identificação de pessoa colectiva n.º 503967211; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 09/051004.

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

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

Está conforme.

10 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2010255380

TASQUINHA BRAGALANDIA — CAFÉ, CERVEJARIA
E RESTAURANTE, L.DA

Sede: Rua de Monsenhor Ferreira, 149 e 153 (São Vítor) Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 10 283;
identificação de pessoa colectiva n.º 507416953; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 04/050930.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
contrato de sociedade celebrado entre Fernando Alberto Simões Du-
arte de Macedo e mulher Brígida Marques Machado, casados na co-
munhão de adquiridos e Ruben Daniel Machado Simões, solteiro,
maior, que se rege pelo seguinte pacto:

1.º

A sociedade adopta a firma Tasquinha Bragalandia Café, Cerveja-
ria e Restaurante L.da

A sede social é na Rua Monsenhor Ferreira, 149 e 153, freguesia
de Braga (S. Vítor), concelho de Braga.

§ único. A gerência pode deslocar a sede social para qualquer outro
local dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem
como criar filiais, sucursais ou outras formas locais de representação.

3.º

O objecto social é: restaurante do tipo tradicional; restaurantes com
lugares ao balcão; cafés; cervejaria; fornecimento de refeições ao
domicilio; fabrico de pão.

4.º

O capital social, integralmente realizado, é de cinco mil euros e
corresponde à soma de três quotas: uma no montante de três mil e
quinhentos euros, pertencente ao sócio Fernando Alberto Simões
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Duarte de Macedo e duas de valor igual no montante de setecentos e
cinquenta euros, pertencentes uma a cada um dos sócios Brígida Mar-
ques Machado e Ruben Daniel Machado Simões.

5.º

A administração e a representação da sociedade incumbem a sócios
ou não, eleitos em assembleia geral, ficando desde já nomeado geren-
te o sócio Fernando Alberto Simões Duarte de Macedo;

1 — Para obrigar a sociedade é suficiente a assinatura de um gerente;
2 — Estão compreendidos nos poderes de gerência os poderes para

comprar, vender e ou permutar veículos automóveis, podendo cele-
brar contratos de locação financeira para a sua aquisição ou aluguer
de longa duração.

6.º

1 — A divisão e a cessão de quotas são livremente permitidas en-
tre sócios; nos restantes casos, dependem do prévio consentimento
da sociedade, sendo reservado em primeiro lugar o direito de prefe-
rência aos restantes sócios e em segundo à sociedade.

2 — O sócio que pretender ceder a sua quota a estranhos, deverá
comunicar essa pretensão à sociedade e aos outros sócios, através de
carta registada, com aviso de recepção, indicando o nome do adqui-
rente, o preço oferecido e as condições de pagamento;

3 — Se nem os outros sócios nem a sociedade usarem do direito de
preferência que lhes assiste, ou se nada for comunicado ao cedente no
prazo máximo de trinta dias a contar da data da expedição da sua
carta, poderá a sua quota ser cedida nos termos da sua comunicação.

7.º

Os sócios podem deliberar, por unanimidade, a obrigação de efec-
tuar suprimentos sempre que tal for necessário ou conveniente à socie-
dade e podem ser exigidas aos sócios, também por deliberação unâni-
me dos mesmos, prestações suplementares de capital, até ao montante
global de dez mil euros.

8.º

Por falecimento de qualquer dos sócios, a sociedade não se dissol-
verá, devendo os herdeiros do sócio falecido nomear um de entre si
ou um estranho que a todos represente na sociedade enquanto a quota
se mantiver indivisa, procedendo-se da mesma forma se ela for adju-
dicada em comum.

9.º

Os balanços serão anuais e encerrados com referencia a trinta e uni
de Dezembro, podendo a assembleia geral deliberar, por maioria sim-
ples dos votos correspondentes ao capital social, que os lucros nele
apurados, depois de retirada a percentagem fixada por lei para fundo
de reserva legal, não sejam distribuídos no todo ou em parte.

Está conforme.

4 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2010255283

TTM — TRADUÇÕES TÉCNICAS DO MINHO, L.DA

Sede: Largo de São Paulo, 3.º Frente, 4700-042 (Cividade)
Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 4918/
960125; identificação de pessoa colectiva n.º 503564915;
averbamento n.os 1 e 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números
e data das apresentações: 04, 05 e 06/051003.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado a
cessação de funções de gerente de Pedro Manuel Duarte Cerqueira Dinis
e Joaquim da Silva, por renúncia em 27 de Julho de 2001 o aumento
de capital. Montante do aumento: € 7 506,01, em dinheiro e a alte-
ração do contrato quanto aos artigo 3.º e 4.º que ficam com a seguin-
te redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integramente realizado em dinheiro, é de dez mil
euros, dividido em duas quotas, urna de nove mil euros, pertencente
ao sócio Manuel Norberto Cerqueira Dinis e outra de mil euros, per-
tencente à sócia Ana Maria Agapito Duarte Cerqueira Dinis.

ARTIGO 4.º

1 — A administração e a representação da sociedade ficam afectas
ao sócio Manuel Roberto Cerqueira Dinis, que desde já fica nomeado
gerente.

2 — A sociedade fica vinculada em todos os seus actos e contratos
com a intervenção de um só gerente.

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

Está conforme.

10 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2010220102

CAPITAL POSITIVO — CONSULTORES
FINANCEIROS, L.DA

Sede: Rua de Feliciano Ramos, 41, 4700-378, (São Vicente)
Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 10 278;
identificação de pessoa colectiva n.º 507459423; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 01/050928.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
contrato de sociedade celebrado entre João Filipe Paredes Ferreira
Pinto, solteiro, maior e António José de Jesus Martins Alves, divor-
ciado, que se rege pelo seguinte pacto:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a denominação Capital Positivo — Con-
sultores Financeiros, L.da, de tem a sua sede na Rua Feliciano Ramos,
41, freguesia de Braga (S. Vicente), 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 o exercício de actividades exclusivas das
instituições de crédito ou sociedades financeiras. Consultoria estraté-
gica e de investimento na área financeira dentro dos limites permiti-
dos por lei.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros, dividido em duas quotas, uma do valor nominal de quatro
mil e novecentos euros, pertencente ao sócio João Filipe Paredes
Ferreira Pinho, outra do valor nominal de cem euros, pertencente ao
sócio António José de Jesus Martins Alves.

ARTIGO 4.º

1 — A administração da sociedade, bem como a sua representação,
cabem aos gerentes que vierem a ser designados em assembleia geral,
na qual será ainda deliberado se os mesmos auferirão ou não qualquer
remuneração, ficando desde já nomeado gerente o sócio João Filipe
Paredes Ferreira Pinho, a quem é conferido um direito especial à
gerência.

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

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

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

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

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.
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ARTIGO 7.º

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

Está conforme.

3 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2010270592

DOLCE FARE, L.DA

Sede: Centro Comercial Minho Center, sem número, Avenida
de Robert Smith, loja 47, 4715-249 Fraião, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 10 274;
identificação de pessoa colectiva n.º 507470788; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 09/050927.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
contrato de sociedade celebrado entre José Manuel Barbosa Pinto,
casado com Cármen José Arantes da Rocha Vinagreiro, na separação
de bens e Cristina Barbosa Pinto Ferreira Dias, casada com, Manuel
Agostinho Costa Ferreira Dias, na separação de bens, que se rege pelo
seguinte pacto:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a denominação de Dolce Fare, L.da, e vai
ter a sua sede no Centro Comercial Minho Center, sem número,
Avenida Robert Smith, loja 47, freguesia de Fraião, concelho de Bra-
ga.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em comércio, importação e ex-
portação de acessórios de moda, bijutaria, acessórios e matérias pri-
mas e acabadas para o fabrico de bijutaria.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de vinte 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.

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 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.

30 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2010270550

DELARTE 2 — CORTINADOS E DECORAÇÕES, L.DA

Sede: Parque Industrial de Adaúfe, 714-A, Adaúfe, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 9303/
031024; identificação de pessoa colectiva n.º 506734706; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 09/050929.

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

Data da aprovação das contas: 31 de Agosto de 2005.

Está conforme.

7 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2010270622

COSTA NORTE — CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS
PÚBLICAS, L.DA

Sede: Praça de Camilo Castelo Branco, 24, (Maximinos) Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 10 285;
identificação de pessoa colectiva n.º 507485505; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 17/050930.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
contrato de sociedade celebrado entre Guilherme Alfredo Vieira Ma-
chado, e mulher Joaquina de Jesus Alvão de Carvalho, casados na
comunhão geral, que se rege pelo seguinte pacto:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a denominação Costa Norte — Construção
Civil e Obras Públicas, L.da, de tem a sua sede na Praça Camilo Castelo
Branco, 24, 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 2.º

O objecto da sociedade consiste na indústria da construção civil e
empreitadas de obras públicas. Construção de estradas, vias férreas,
aeroportos e instalações desportivas. Instalação de canalizações e de
climatização. Obras de isolamento. Instalações eléctricas. Preparação
dos locais de construção nomeadamente demolições e terraplenagens.
Exploração de gabinete de engenharia designadamente engenharia civil
e hidráulica.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, subscrito em dinheiro, é de cinquenta e oito
mil euros, dividido em duas quotas, uma do valor nominal de cinquenta
e seis mil oitocentos e quarenta euros, pertencente ao sócio Guilherme
Alfredo Vieira Machado e outra do valor nominal de mil cento e ses-
senta euros, pertencente à sócia Joaquina de Jesus Alvão Carvalho.

2 — Os sócios realizaram somente trinta mil euros, devendo dar
entrada com os restantes vinte e oito mil euros no prazo de cinco
anos a contar de hoje.

3 — A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementa-
res ao capital até ao montante global de cento e vinte mil euros.

ARTIGO 4.º

1 — A administração da sociedade, remunerada ou não conforme
for deliberado em assembleia geral, bem como a sua representação,
cabem aos gerentes que vierem a ser designados em assembleia geral,
ficando desde já nomeado gerente o sócio Guilherme Alfredo Vieira
Machado.

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.

7 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2010270673
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ESTRUTURA ETERNA — MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Praça de Manuel Fernandes da Silva, 24, rés-do-chão,
esquerdo, trás, 4715-244 Lamaçães, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 10 280;
identificação de pessoa colectiva n.º 507382030; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 12/050928.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
contrato de sociedade celebrado entre Maria da Conceição da Silva de
Carvalho Teixeira, casado com José Fernando Teixeira e Maria Este-
la da Silva Almeida Pimenta, casado com Afonso Manuel Sousa Pi-
menta, na comunhão de adquiridos, que se rege pelo seguinte pacto:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a denominação Estrutura Eterna — Medi-
ação Imobiliária, L.da, e tem a sua sede na Praça Manuel Fernandes da
Silva, 24, rés-do-chão, esquerdo, trás, freguesia de Lamaçães, conce-
lho 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 mediação imobiliária e admi-
nistração de imóveis por conta de outrem.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
cinco mil euros, dividido em duas quotas, uma do valor nominal de
três mil euros, pertencente à sócia Maria da Conceição da Silva de
Carvalho Teixeira, outra do valor nominal de dois mil euros, perten-
cente à sócia Maria Estela da Silva Almeida Pimenta.

2 — A sociedade poderá exigir das sócias prestações suplementares
ao capital até ao montante global de dez 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 sócia Maria da Conceição da Silva de Carvalho Teixeira e a
Afonso Manuel Sousa Pimenta, casado, residente na Rua Dr. Francis-
co Mendes, 32, 1.º, esquerdo, desta cidade, que desde já ficam nomea-
dos gerentes.

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

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A amortização de quotas será permitida nos seguintes casos:
a) Por 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.

Está conforme.

4 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2010270576

FLUXUS — ENGENHARIA, L.DA

Sede: Lugar de Moimenta, Priscos, 4705-565, Priscos, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 10 288;
identificação de pessoa colectiva n.º 507395298; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 12/051004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado a
contrato de sociedade celebrado entre Fernando Manuel da Costa

Gonçalves, casado com Lucília Paula Gomes e Silva, na comunhão de
adquiridos e António da Costa Gonçalves, casado com Maria de Lur-
des Araújo Martins, na comunhão de adquiridos, que se rege pelo se-
guinte pacto:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a denominação FLUXUS — Engenha-
ria, L.da

2 — A sede da sociedade é no lugar de Moimenta, freguesia de
Priscos, concelho de Braga.

3 — Por simples deliberação da gerência, poderá a sede social ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou concelho limítrofe, bem como
podem ser criadas agências, filiais ou outras formas locais de repre-
sentação, no território nacional ou estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em indústria da construção civil e
empreitadas de obras públicas. Exploração de gabinete de engenharia.
Elaboração de estudos e projectos de engenharia civil. Comércio,
importação, exportação e representação de materiais de construção
civil e de material e equipamento para jardim.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente subscrito e realizado em di-
nheiro, é de cinco mil euros, e corresponde à soma de duas quotas,
uma do valor nominal de três mil setecentos e cinquenta euros, per-
tencente ao sócio Fernando Manuel da Costa Gonçalves, e outra do
valor nominal de mil duzentos e cinquenta euros, pertencente ao sócio
António da Costa Gonçalves.

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

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

ARTIGO 4.º

1 — A administração da sociedade, bem como a sua representação,
cabem aos gerentes que vierem a ser designados em assembleia geral,
sócios ou não, 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 actos e contratos até ao mon-
tante de vinte e cinco mil euros e em propostas de empreitadas ou
serviços de obras públicas ou privadas, é suficiente a intervenção de
um só gerente, nos restantes casos é necessária a intervenção de dois
gerentes.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

Está conforme.

10 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2010270711

FDO — INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S. A.

Sede: Rua de Fautino Ferrador, 3, (São Vítor) Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 3461/
910729; identificação de pessoa colectiva n.º 501489720; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 02/050930.

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

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a denominação FDO — Imobiliária, S. A.
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Foi feito o depósito do pacto social actualizado na pasta respectiva.

Está conforme.

7 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2010270649

MAPA KYOTO, L.DA

Sede: Rua de Custódio Vilas Boas, 47, 1.º, esquerdo, 4700-374
(São Vicente) Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 10 289;
identificação de pessoa colectiva n.º 507488881; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 13/051004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
contrato de sociedade celebrado entre Marta Filipa de Miranda Maga-
lhães Beltrão Coelho e marido Adelino José Areias da Costa Pereira,
casados na comunhão de adquiridos, Ana Patrícia Malheiro de Moura
Ribeiro, divorciada e Paulo Jorge da Silva Aires, divorciado, que se
rege pelo seguinte pacto:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a denominação Mapa Kyoto, L.da e tem a
sua sede na Rua de Custódio Vilas Boas, 47, 1.º, esquerdo, freguesia de
Braga (S. Vicente), 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 repre-
sentação de artigos de vestuário, acessórios de moda, calçado, artigos
de marroquinaria, bijutaria, livros, revistas, CD, artigos de decoração
e brinquedos.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros, dividido em quatro quotas, duas iguais do valor nominal de
mil e quinhentos ouros, pertencentes uma a cada uma das sócias Marta
Filipa de Miranda Magalhães Beltrão Coelho e Ana Patrícia Malheiro
de Moura Ribeiro, e duas iguais do valor nominal de mil euros, per-
tencentes uma a cada um dos sócios Paulo Jorge da Silva Aires e
Adelino José Areias da Costa Pereira.

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, fi-
cando desde já nomeadas gerentes as sócias Marta Filipa de Miranda Ma-
galhães Beltrão Coelho e Ana Patrícia Malheiro de Moura Ribeiro.

2 — Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contratos,
é necessário 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

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.

ARTIGO 7.º

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

Está conforme.

11 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2010270878

MANUEL GRAÇA & FILHOS, L.DA

Sede: Lugar da Torre, Aveleda, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 6853/
000512; identificação de pessoa colectiva n.º 504997416; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 14/051004.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi feito o
registo da alteração do contrato quanto ao n.º 1 dos artigos 1.º e 2.º,
que ficam com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Manuel Graça & Filhos, L.da, e
tem a sua sede na Rua de Senhora do Parto, 76, freguesia de Aveleda,
concelho de Braga.

ARTIGO 2.º

1 — O objecto da sociedade consiste no fabrico e comércio de
mobiliário e artigos de iluminação e comércio a retalho de têxteis
para o lar, artigos de decoração e utilidades domésticas.

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

11 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2010270703

LP VIP,  L.DA

Sede: Rua de Nossa Senhora da Luz, 7, 1.º, direito, 4700-398
(São Vicente) Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 10 286;
identificação de pessoa colectiva n.º 507448197; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 01/051004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
contrato de sociedade celebrado entre Paulo Jorge Duarte Ribeiro e
Luís Filipe Oliveira de Sousa, solteiros, maiores, que se rege pelo se-
guinte pacto:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a denominação LP VIP, L.da, e tem a sua
sede na Rua de Nossa Senhora da Luz, 7, 1.º, direito, freguesia de Braga
(S. Vicente), 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 motas.

ARTIGO 3.º

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

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

ARTIGO 4.º

1 — A administração da sociedade, 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.
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ARTIGO 7.º

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

Está conforme.

10 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2010270690

LOOK HOME — CENTRAL RECEPTORA
DE ALARMES, L.DA

Sede: Rua de Santo Adrião, 126, 4715-048 (São José de São
Lázaro) Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 10 284;
identificação de pessoa colectiva n.º 507395395; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 01/050929.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
contrato de sociedade celebrado entre João Armindo Macedo Gomes,
casado com Maria de Fátima Camelo Simões Gomes, na comunhão
de adquiridos, Mário Augusto Bernardo, casado com Matilde de Mou-
ra Barros, na separação de bens, Orlando José de Carvalho, casado
com Sónia Marisa Ribeiro de Carvalho, na comunhão de adquiridos,
José Fernando Campos Neves, casado com Cristina Clara da Silva
Moreira Neves, na comunhão de adquiridos e Vítor Manuel de Carva-
lho, solteiro, maior, que se rege pelo seguinte pacto:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a denominação LOOK HOME — Central
Receptora de Alarmes, L.da, e tem a sua sede na Rua de Santo Adrião,
126, freguesia de Braga (S. José de S. 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 e gestão de cen-
trais de recepção e monitorização de alarmes contra roubo, intrusão
e incêndio. Fabrico, comércio, instalação, manutenção, gestão e ex-
ploração de sistemas de segurança. Controlo de entrada, presença e
saída de pessoas, de frotas de viaturas bem como a prevenção da entrada
de armas, substâncias, engenhos e objectos de uso e porte legalmente
proibidos em edifícios e recintos de acesso vedado ou condicionado
ao público, vigilância e televigilância de bens móveis e imóveis.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
cento e vinte e seis mil euros, dividido em cinco quotas, uma do valor
nominal de quarenta e dois mil euros, pertencente ao sócio João
Armindo Macedo Gomes, e quatro iguais do valor nominal de vinte e
um mil euros, pertencentes uma a cada um dos restantes sócios.

2 — A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementa-
res ao capital até ao montante global de um milhão duzentos e ses-
senta 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 os sócios João
Armindo Macedo Gomes, Mário Augusto Bernardo e Orlando José de
Carvalho.

2 — Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contratos,
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

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 quinze dias, em três prestações trimestrais e iguais, vencendo se a
primeira sessenta 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 legitimários;
f) Partilha judicial ou extrajudicial de quota, na parte em que não

for adjudicada ao seu titular;
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 doze prestações iguais, com vencimentos sucessivos
a dois meses após a fixação definitiva da contrapartida, salvo se o
critério referido no n.º 2 do artigo 235.º do Código das Sociedades
Comerciais se revelar mais favorável para o titular da quota.

ARTIGO 7.º

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

Está conforme.

7 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2010270630

JOMEG — BRICOLAGE, L.DA

Sede: Rua de Monsenhor Airosa, 54-A, (São José de São
Lázaro) Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 9809/
041105; identificação de pessoa colectiva n.º 507001290; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 16/050930.

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 comércio de artigos de brico-
lage, nomeadamente materiais de soldadura e acessórios de canaliza-
ção e rega. Comércio de materiais para a construção civil, nomeada-
mente torneiras e azulejos. Comércio, importação e exportação de
produtos alimentares, bebidas e tabaco.

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

Está conforme.

7 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2010270665

VIEIRA & LOPES, L.DA

Sede: Rua da Professora Alda Brandão, 24, Real, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 6112/
981113; identificação de pessoa colectiva n.º 504280848; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 15/050928.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada o
reforço do capital social. Montante do aumento: € 100 120,21, sen-
do € 31 050,00 mediante incorporação de reservas livres,
€ 64 750,00, mediante incorporação de resultados transitados (reser-
vas livres), € 2 160,11 em dinheiro, pelo sócio Álvaro Martins Viei-
ra e € 2 160,10 em dinheiro pelo sócio Marco André Soares Pinhei-
ro Lopes, que acresce à sua quota de natureza de bem comum e a
alteração do contrato quanto ao n.º 1 dos artigos 1.º e 3.º que ficam
com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Vieira & Lopes, L.da e tem a sua
sede na Rua da Quintã, 8 e 10, freguesia de Frossos, concelho de Braga.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social integralmente realizado em dinheiro é de cento
e cinquenta mil euros, dividido em três quotas, uma do valor nominal
de setenta e cinco mil euros, pertencente ao sócio Álvaro Martins
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Vieira, uma do valor nominal de trinta e oito mil quinhentos e oiten-
ta euros e cinco cêntimos (bem comum) e outra do valor nominal de
trinta e seis mil quatrocentos e dezanove euros e noventa e cinco
cêntimos (bem próprio), ambas pertencentes ao sócio Marco André
Soares Pinheiro Lopes.

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

Está conforme.

6 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2010270614

PALIGOLD — LAZER, HOTELARIA E TURISMO, S. A.

Sede: Praça de Camilo Castelo Branco, 31, 2.º, sala 45,
4700-209, (Maximinos) Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 10 287;
identificação de pessoa colectiva n.º 507473876; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 02/051004.

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

ARTIGO 1.º

Firma e sede

1 — A sociedade adopta a denominação PALIGOLD — Lazer,
Hotelaria e Turismo, S. A. e rege-se pelos presentes estatutos e pela
legislação aplicável.

2 — A sociedade tem a sua sede na Praça de Camilo Castelo Bran-
co, 31, 2.º, sala 45, da freguesia de Braga (Maximinos), do concelho
de Braga.

3 — Por deliberação do conselho de administração, poderá a socie-
dade transferir a sua sede para qualquer outro local, dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe, podendo ainda, nos mesmos
termos, criar ou extinguir filiais, sucursais, delegações, agências ou
quaisquer outras formas locais de representação, no território nacio-
nal ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

Objecto

O objecto da sociedade consiste em; criação, planificação, gestão,
investimentos e exploração de hotéis, turismo, nomeadamente o cul-
tural histórico e arquitectónico, turismo em espaço rural, lazer, des-
porto e animação, bem como a gestão e criação de espaços na área
da saúde e acção social, nomeadamente a geriátrica.

ARTIGO 3.º

Participações

A sociedade, mediante deliberação do conselho de administração e
após ratificação da assembleia geral, pode livremente adquirir e alie-
nar participações de toda a espécie, incluindo participações em socie-
dades com objecto diverso do referido no artigo anterior, em socie-
dades reguladas por leis especiais e em sociedades de responsabilidade
ilimitada, bem como associar-se, por qualquer forma, com quaisquer
outras pessoas jurídicas, nomeadamente para formar agrupamentos
complementares de empresas, agrupamentos europeus de interesse
económico, novas sociedades, consórcios e associações em participa-
ção.

CAPÍTULO II

Capital social, acções e obrigações

ARTIGO 4.º

Capital social e representação do mesmo

1 — O capital social, integralmente subscrito e realizado em di-
nheiro é de cinquenta mil euros, representado por dez mil acções,
com o valor nominal de cinco euros cada uma.

2 — As acções serão tituladas, nominativas ou ao portador, reci-
procamente convertíveis.

3 — Poderão existir títulos de uma, cinco, dez, vinte, cem e mil
acções, sendo permitida a sua divisão ou concentração por conta dos
accionistas que as solicitem.

4 — Nos termos da legislação aplicável, é permitida a emissão de
acções escriturais ou a conversão das acções tituladas em acções es-
criturais.

5 — Os aumentos de capital que, no futuro, se tornem necessários
à equilibrada expansão da sociedade, e as modalidades da respectiva
realização, serão deliberados em assembleia geral, sem prejuízo da
obtenção das autorizações impostas por lei e pelo número seguinte.

6 — Na subscrição de acções emergentes de qualquer aumento de
capital, os accionistas gozam do direito de preferência na subscrição
de novas acções na proporção das que, na altura possuírem.

7 — Na hipótese de haver accionistas que não queiram exercer o
direito de preferência que lhes cabe, as acções que lhes competiriam
serão rateadas pelos accionistas subscritores do aumento que decla-
rem pretendê-las até dez dias a contar da comunicação feita pela socie-
dade, por meio de carta registada, com aviso de recepção, do número
de acções não subscritas, rateio que deve ser efectuado entre esses
accionistas de acordo com a proporção das acções que possuírem.

8 — Até ao limite de um milhão de euros, poderá o conselho de
administração, por uma ou mais vezes e por entradas em dinheiro,
deliberar o aumento do capital social, respeitando o consignado no
n.º 6 deste artigo.

9 — Os títulos, definitivos ou provisórios, representativos das ac-
ções, são assinados pelo conselho de administração, podendo a assi-
natura ser de chancela por ele autorizada, ou por dois mandatários
designados para o efeito.

ARTIGO 5.º

Acções preferências sem direito a voto

1 — Sob proposta do conselho de administração, a assembleia ge-
ral poderá decidir a emissão de acções preferenciais sem direito a voto,
que confiram direito a um dividendo prioritário, fixando a forma da
sua determinação, acções essas cujo montante não poderá exceder
metade do capital social.

2 — Nos aumentos de capital por incorporação de reservas pode-
rão, por decisão da assembleia geral, ser emitidas acções preferenciais
sem direito a voto, proporcionais às acções desta categoria já exis-
tentes, a distribuir exclusivamente por titulares destas.

3 — As acções preferenciais sem direito a voto podem ficar sujei-
tas a remissão na data que for deliberada pela assembleia geral.

4 — As acções remíveis sê-lo-ão pelo valor nominal ou com o
prémio que for fixado pela assembleia geral.

ARTIGO 6.º

Amortizações

1 — A sociedade poderá amortizar acções nos seguintes casos:
a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando, por qualquer motivo, as mesmas sejam retiradas da dispo-

nibilidade do respectivo titular, em virtude de arresto, penhora, arrola-
mento ou qualquer outro acto que venha a implicar venda ou arremata-
ção judicial em qualquer processo e em qualquer Tribunal, desde que o
respectivo titular, e no prazo de noventa dias contados da notificação da
diligência judicial, não liberte as acções do ónus dela resultante.

2 — No caso referido na alínea b) o valor da amortização será o
correspondente ao valor que resultar de um balanço especialmente
elaborado para o efeito, sendo o respectivo pagamento fraccionado
em duas prestações iguais a efectuar dentro de seis meses e um ano,
após a deliberação de amortização.

ARTIGO 7.º

Obrigações

1 — A sociedade poderá emitir obrigações nos termos legalmente
previstos e em conformidade com o que for deliberado pela assem-
bleia geral.

2 — As obrigações poderão ser convertíveis ou não em acções.
3 — Na subscrição das obrigações que forem emitidas gozam os

accionistas do direito de preferência na proporção do número de ac-
ções de que forem titulares.

4 — A sociedade poderá, nos termos da lei, adquirir obrigações
próprias.

CAPÍTULO III

Órgãos sociais

ARTIGO 8.º

Estrutura

1 — A sociedade adopta a estrutura orgânica de assembleia geral,
conselho de administração e conselho fiscal.

2 — Os membros dos órgãos sociais serão eleitos para mandatos
de quatro anos, sem prejuízo de se manterem em funções até à nomea-
ção dos seus substitutos, nos termos legais.
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3 — No caso de ser eleita uma pessoa colectiva esta deverá proce-
der à nomeação de uma pessoa singular para, nos termos legais, exer-
cer o cargo em nome próprio em representação daquela sociedade
colectiva.

4 — Nos termos em que a lei o permita, as funções de administra-
ção e de fiscalização podem ser confiadas, respectivamente, a um
administrador único e a um fiscal único por simples decisão da assem-
bleia geral, que se considera implicitamente tomada se tal resultar do
número de membros eleitos para os respectivos cargos.

5 — Caso seja adoptada qualquer das soluções previstas no número
anterior e conforme o caso, as referências feitas nestes estatutos ao
conselho de administração ou ao conselho fiscal aplicam-se, com as
necessárias adaptações, ao administrador único e ao fiscal único, res-
pectivamente.

ARTIGO 9.º

Assembleia geral

1 — A assembleia geral, regularmente constituída, representa a
universalidade dos accionistas, sendo as suas deliberações vinculativas
para todos eles, quando tomadas nos termos da lei e dos presentes
estatutos.

2 — A assembleia geral é constituída por todos os accionistas com
direito a voto.

3 — A prova da sua titularidade será feita pelo averbamento no com-
petente livro de registos da sociedade ou pela prova de depósito em ins-
tituição autorizada, com a antecedência prevista no número seguinte.

4 — A prova da qualidade de accionista referida no número ante-
rior, deverá ser efectuada na sede social, até dez dias antes da data
marcada para a reunião da assembleia geral.

5 — O conselho de administração e o conselho fiscal devem estar
presentes nas reuniões da assembleia geral, mesmo que não sejam
accionistas.

ARTIGO 10.º

Representação na assembleia geral

1 — Os accionistas que sejam pessoas singulares podem fazer-se
representar nas reuniões da assembleia geral por outros accionistas,
pelo cônjuge ou por um membro do conselho de administração.

2 — Os accionistas que sejam pessoas colectivas serão representa-
dos nos termos dos respectivos estatutos.

3 — Os instrumentos de representação previstos nos números an-
teriores deverão ser dirigidos ao presidente da assembleia geral e en-
tregues na sociedade com pelo menos cinco dias úteis de antecedência
em relação à data marcada para a respectiva reunião.

ARTIGO 11.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 12.º

Competência

Para além da competência que lhe é atribuída por lei ou pelos pre-
sentes estatutos, compete à assembleia geral:

a) Eleger a respectiva mesa;
b) Eleger o conselho de administração e o conselho fiscal;
c) Pronunciar-se sobre qualquer assunto que lhe seja submetido pelo

conselho de administração ou conselho fiscal.

ARTIGO 13.º

Votos

A cada acção corresponde um voto.

ARTIGO 14.º

Convocação e funcionamento

1 — A assembleia geral será convocada pelo presidente da respec-
tiva mesa ou por quem o substitua, sempre que a lei o determine, o
conselho de administração ou o conselho fiscal entendam convenien-
te ou, ainda, quando tal for requerido por um ou mais accionistas que
possuam acções correspondentes a, pelo menos, 5 % do capital social,
nos termos e segundo a tramitação legalmente aplicáveis.

2 — A assembleia geral poderá funcionar independentemente de
convocação feita nos termos do número anterior, desde que estejam
presentes todos os accionistas com direito a nela participar e todos
eles manifestem a vontade de que a assembleia se constitua e delibere
sobre determinado assunto.

3 — A assembleia geral será convocada nos termos e na forma
prevista na lei.

4 — Em reunião ordinária, a assembleia geral deliberará sobre o
relatório de gestão do conselho de administração, o balanço e as con-
tas do exercício findo, com o respectivo parecer do conselho fiscal,
e ainda quanto à aplicação de resultados, procederá à apreciação geral
da administração e fiscalização da sociedade, e elegerá, quando for
caso disso, os membros da sua mesa, e dos órgãos sociais, podendo
ainda tratar de quaisquer assuntos de interesse para a sociedade, desde
que sejam expressamente indicados na respectiva convocatória.

5 — Em reunião extraordinária, a assembleia geral tratará dos as-
suntos para que tenha sido convocada e que deverão constar expres-
samente da respectiva convocatória.

ARTIGO 15.º

Quórum

1 — A assembleia geral poderá funcionar em primeira reunião des-
de que se encontrem presentes ou representados accionistas possuido-
res de acções que titulem mais de cinquenta por cento do capital social.

2 — A assembleia geral poderá funcionar e deliberar validamente,
em segunda convocação, qualquer que seja o número de accionistas
presentes ou representados.

3 — Para o caso em que a lei exija maioria qualificada devem estar
presentes ou representados os accionistas que detenham acções cor-
respondentes a dois terços do capital social.

4 — As deliberações são tomadas, salvo diversa disposição legal ou
deste contrato social, por maioria de votos emitidos.

ARTIGO 16.º

Derrogação

As deliberações dos accionistas poderão derrogar as normas dispo-
sitivas da lei.

CAPÍTULO IV

Estrutura da administração

ARTIGO 17.º

Composição

1 — A administração da sociedade é exercida por um conselho de
administração, composto por três membros ou, quando a lei o admi-
tir e assim for decidido nos termos do n.º 4 do artigo 8.º, por um
administrador único.

2 — A assembleia geral elegerá com indicação, no primeiro caso,
do respectivo presidente, o conselho de administração ou o adminis-
trador único, por um período de quatro anos, podendo ser reeleitos,
os quais caucionarão a sua responsabilidade pelo limite mínimo pre-
visto na lei, salvo deliberação da assembleia geral que dispense a pres-
tação de caução.

3 — Poderão ser ou não eleitos membros suplentes.
4 — Ao conselho de administração ou administrador único cabe em

geral orientar as actividades da sociedade em conformidade com a lei,
os presentes estatutos e as deliberações da assembleia geral.

5 — Aos sócios ou grupos de sócios que pretendam apresentar pro-
posta para designação do conselho de administração da sociedade, é
exigida a detenção de, pelo menos, vinte por cento do respectivo
capital social.

ARTIGO 18.º

Competência

1 — Compete ao conselho de administração, sem prejuízo das de-
mais atribuições que lhe confere a lei e os presentes estatutos:

a) Gerir todos os negócios sociais e efectuar todas as operações
relativas ao objecto social;

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, dar ou tomar de arrendamento ou alu-
guer, incluindo a locação financeira, bem assim como permutar quais-
quer bens móveis ou imóveis, incluindo quotas, quinhões, acções e
obrigações;

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) Designar quaisquer pessoas, singulares ou colectivas, para o exer-

cício de cargos sociais noutras empresas;
g) Contrair empréstimos em Portugal ou no estrangeiro;
h) Aprovar o orçamento e plano da empresa;
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i) Praticar todos os actos e contratos necessários à gestão da socie-
dade, nomeadamente a emissão de letras, livranças, cheques e extrac-
tos de factura;

j) Aplicar os fundos disponíveis da sociedade de acordo com os
interesses desta, após deliberação unânime de todos os seus membros;

l) Afiançar e prestar garantias a sociedades em cujo capital social
tenha, de algum modo, participação;

m) Elaborar propostas de alteração do contrato social, de fusão,
cisão, transformação e dissolução da sociedade;

2 — O conselho de administração reunirá pelo menos uma vez em
cada trimestre, e sempre que seja convocado nos termos da lei e dos
estatutos.

ARTIGO 19.º

Delegação de poderes e mandatários

1 — O conselho de administração poderá delegar numa comissão
executiva, poderes e competências de gestão corrente e de represen-
tação social.

2 — O conselho de administração poderá nomear como procura-
dores da sociedade, com ou sem faculdade de substabelecimento, para
a prática de certos e determinados actos, com o âmbito que for fixa-
do no respectivo mandato, uma ou mais pessoas, accionistas ou não.

ARTIGO 20.º

Forma de a sociedade se obrigar

1 — A sociedade obriga-se validamente pelas assinaturas do:
a) Administrador único;
b) Presidente do conselho de administração, juntamente com ou-

tro administrador;
c) Um ou mais procuradores com poderes para o acto.
2 — Nos recibos, memorandos e outros impressos ou documentos

emitidos pela sociedade em volume considerável poderá a assinatura
de quem obrigue a sociedade ser posta por chancela ou por meios
mecanográficos.

CAPÍTULO V

Fiscalização

ARTIGO 21.º

Fiscalização dos negócios sociais

1 — A fiscalização dos negócios sociais será exercida por um con-
selho fiscal composto por três membros efectivos, e pelo menos um
suplente, ou por um fiscal único efectivo e um suplente, eleitos pela
assembleia geral, por um período de quatro anos.

2 — Em qualquer caso, pelo menos um dos membros efectivos e
um dos suplentes será Revisor Oficial de Contas ou Sociedades de
Revisores Oficiais de Contas.

ARTIGO 22.º

Poderes e deveres

O conselho fiscal terá os poderes e deveres enumerados na lei.

CAPÍTULO VI

Disposições gerais, finais e transitórias

ARTIGO 23.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 membros do conselho de administração
poderá consistir em ordenado fixo, numa percentagem dos lucros lí-
quidos do exercício, ou em outros benefícios, em conjunto ou apenas
em alguma ou algumas dessas modalidades.

ARTIGO 24.º

Aplicação dos lucros

1 — Os lucros líquidos do exercício que sejam legalmente distribuí-
veis terão a aplicação que a assembleia geral determinar, tendo esta
total liberdade para deliberar no sentido de os afectar, total ou parcial-
mente, à formação de reservas ou de os distribuir pelos accionistas,
sem prejuízo do disposto no número um do artigo 26.º

2 — A sociedade poderá, no decurso de um exercício, fazer aos ac-
cionistas adiantamentos sobre os lucros, desde que observadas as re-
gras consignadas na lei.

ARTIGO 25.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 26.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 tí-
tulos 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 27.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.

ARTIGO 28.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 da sede, com ex-
pressa renúncia a qualquer outro.

ARTIGO 29.º

Órgãos sociais

1 — É permitida a reeleição dos membros dos corpos sociais por
uma ou mais vezes.

2 — Os membros dos corpos sociais consideram-se empossados logo
que tenham sido eleitos e permanecerão em funções até serem devi-
damente substituídos.

ARTIGO 30.º

Representação

Se a sociedade for eleita ou nomeada para a mesa da assembleia
geral, conselho de administração ou conselho fiscal de qualquer socie-
dade, será representada pelo seu administrador único ou pelo presi-
dente do conselho de administração ou por procurador ou mandatário
especialmente constituído para esse efeito.

ARTIGO 31.º

Designação dos órgãos sociais

São desde já designados os membros dos órgãos sociais, a seguir
indicados, para o quadriénio de dois mil e cinco a dois mil e oito,
sendo os administradores dispensados de caução:

Mesa da assembleia geral: presidente — Eduardo de Melo Peixoto;
secretário — Luís Jorge Moreira Pinto Silveira.

Conselho de administração: presidente — José Manuel dos Santos
Henriques; vice-presidente — Roberto Paulo de Oliveira; vogal — Al-
bino Manuel Amaro da Costa.

Fiscalização: fiscal único efectivo — Gaspar Castro e Romeu Silva
SROC inscrita da respectiva lista sob o numero 153, titular do núme-
ro de identificação de pessoa colectiva 504078500, com sede no
Edifício Parque das Hortas, 220, fracções M e N, da cidade de Guima-
rães, representado pelo Dr. Gaspar Vieira de Castro, casado (Roc
n.º 557), titular do número de identificação fiscal 156805944; fiscal
único suplente — Dr. Romeu José Fernandes da Silva (Roc n.º 812),
titular do número de identificação fiscal 151973997, com escritório
no mesmo lugar da sociedade.

Está conforme.

10 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2010255321
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MIRANDA & CORTEZ, L.DA

Sede: Parque Industrial de Sequeira, Pavilhão 11, A/B,
4705-629, Sequeira, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 5163/
961004; identificação de pessoa colectiva n.º 503936740; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 03/051004.

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

Data da aprovação das contas: 15 de Setembro de 2005.

Está conforme.

10 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2010255372

JOMEG — BRICOLAGE, L.DA

Sede: Rua de Monsenhor Airosa, 54-A, (São José de São
Lázaro) Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 9809/
041105; identificação de pessoa colectiva n.º 507001290;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 13/050902.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
cessação de funções de gerente de Francisco da Costa Alves, por re-
núncia, em 10 de Setembro de 2005.

Está conforme.

2 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2010254074

JOAQUIM & CLARA, L.DA

Sede: Centro Comercial dos Granjinhos, à Rua 25 de Abril, 536,
(São José de São Lázaro) Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 10 237/
050902; identificação de pessoa colectiva n.º 507023340;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 07/050929.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado a
cessação de funções de gerente de António Joaquim de Jesus Ribeiro,
por renúncia, em 3 de Julho de 2004.

Está conforme.

3 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2010255240

INDÚSTRIAS FITA, SUCURSAL PORTUGAL, S. A.

Sede: Rua de Cónego Constantino Sotto Mayor, n.os 31 e 33,
(São Vítor) Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 9229/
030808; identificação de pessoa colectiva n.º 980280028;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 2; números e
data das apresentações: 05 e 06/050927.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe foi registado
cessação de funções de representante de Luís Fita Alegre, por desti-
tuição em 16 de Junho de 2005 e a designação de representante de
Xavier Campsolinas Aguilera.

Data da deliberação: 16 de Junho de 20005.

Está conforme.

30 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2010255151

IMOCARSIL — IMOBILIÁRIA, S. A.

Sede: Lugar da Cachada, Espinho, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 6466/
990914; identificação de pessoa colectiva n.º 504439650; inscri-
ção n.º 7; número e data da apresentação: 15/050926.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
aumento de capital. Montante do aumento: € 100 000 em dinheiro e
a alteração do contrato quanto ao artigo 2.º e o n.º 1 do artigo 3.º que
ficam com a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na compra, venda e revenda de
bens imóveis, compra, venda e revenda de bens móveis assim como
bens moveis sujeitos a registo, loteamento e construção de imóveis,
promoção imobiliária.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente subscrito e realizado é de du-
zentos mil e duzentos euros, representado por vinte mil e vinte ac-
ções do valor nominal de dez euros cada.

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

Está conforme.

30 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2010255143

EUROEXPOR — EQUIPAMENTOS METÁLICOS E NÃO
METÁLICOS PARA A CONSTRUÇÃO CIVIL, S. A.

Sede: Parque Industrial de Celeirós, 2.ª Fase, Avenida
Engenheiro J. Rolo, Lote 1, Aveleda, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 2089/
850215; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 4 e inscrição n.º 1; nú-
meros e data das apresentações: 09 e 10/050928.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado a
designação, por cooptação, de António Manuel Freitas Ferreira, vo-
gal do conselho de administração, residente na Rua dos Sombreirei-
ros, 52, Braga (São Vítor), para completar o mandato 2003-2006.

Data da deliberação: 18 de Julho de 2005 e a cessação de funções
de vogal do conselho de administração de Vasco Jácome de Sousa
Amorim Correia, por renúncia, em 31 de Agosto de 2005.

Está conforme.

7 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2010255208

DUARTE & PEREIRA, L.DA

Sede: Rua de São Vítor, 24 e 32 (São Vítor), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 9280/
031006; identificação de pessoa colectiva n.º 506716805;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 2; números e
data das apresentações: 02 e 03/050928.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
cessação de funções de gerente de Maria Manuela de Araújo Pereira,
por renúncia em 24 de Maio de 2005 e a designação de gerente de
Marco Paulo Leite Pereira Meneses Pacheco.

Data da deliberação: 24 de Maio de 2005.

Está conforme.

3 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2010255178

COOPERATIVA DE SERVIÇOS CULTURAIS
DE ATALAIA, C. R. L.

Sede: Rua de São Gonçalo, 47, Braga (São Vicente) Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 25/011016;
identificação de pessoa colectiva n.º 501689516; averbamento n.º 1
à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 02/051003.
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Certifico que, em relação à cooperativa em epígrafe, foi registada
a recondução dos órgãos sociais.

Gerência e conselho fiscal.
Prazo para a duração dos mandatos: triénio de 2005-2007.
Data da deliberação: 29 de Março de 2005.

Está conforme.

10 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2010254910

CONSTRUÇÕES TEIXEIRA LEITE & IRMÃOS, L.DA

Sede: Rua do Dr. Aníbal Araújo de Esmoriz, 51, 2.º, esquerdo,
Trás (São Vítor), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 5153/
960925; identificação de pessoa colectiva n.º 503729000;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 5; números e
data das apresentações: 07 e 10/050922.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
cessação de funções de gerente de Francisco Lourenço Teixeira Lei-
te, por renúncia em 5 de Julho de 2005 e a designação de gerente de
José António Romão da Silva.

Data da deliberação: 5 de Julho de 2005.

Está conforme.

27 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2010254783

CONFECÇÕES SOL NASCENTE, L.DA

Sede: Lugar de Regadinhas, Lomar, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 2630/
880407; identificação de pessoa colectiva n.º 501960414;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 07/051003.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi feito o
registo da deslocação da sede para a Rua de João Castro, 20, 3.º, di-
reito, 4715-130 Lomar, Braga.

3 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2010255313

BRAXICOM — PROJECTOS DE ENGENHARIA, L.DA

Sede: Rua de José António Cruz, 88, 1.º, direito
(São Vítor), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 7988/
011203; identificação de pessoa colectiva n.º 505855976;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 10/051004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
mudança de sede para o lugar da Ribeira, Ribeira, 4710-577 Adaúfe,
Braga.

Está conforme.

11 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2010255364

BILHARES LUSITANO — COMÉRCIO
DE BILHARES, L.DA

Sede: Lugar de São Miguel, Figueiredo, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 9411/
040121; identificação de pessoa colectiva n.º 505597659; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 05/051004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram regista-
dos a dissolução e o encerramento da liquidação.

Data da aprovação das contas: 27 de Setembro de 2005.

Está conforme.

10 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2010255348

ASSISELEVA — ASSISTÊNCIA A ELEVADORES, L.DA

Sede: Rua de José Inácio Peixoto, 181, rés-do-chão (Sé), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 4578/
950328; identificação de pessoa colectiva n.º 503404594;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 07/051004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
deslocação da sede para o lugar da Goja, Rio Torto ou Lameiro, lote 11,
4700-155 Frossos, Braga.

Está conforme.

10 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2010255356

ALVES & CUNHA — RESTAURANTES, L.DA

Sede: Quinta dos Órfãos, blocos A3 e A4, loja 3, rés-do-chão,
(São Vítor), 4700 Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 10 279;
identificação de pessoa colectiva n.º 507482247; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 08/050928.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
contrato de sociedade celebrado entre Rui Manuel Carneiro da Cunha,
divorciado, e Manuel da Costa Pires Alves, divorciado, que se rege
pelo seguinte pacto:

1.º

A sociedade adopta a firma Alves & Cunha — Restaurantes, L.da

2.º

A sociedade tem a sua sede na Quinta dos Órfãos, blocos A3 e A4,
loja 3, rés-do-chão, na freguesia de Braga (S. Vítor), na cidade e con-
celho de Braga.

§ único. Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser trans-
ferida para outro local dentro do mesmo concelho ou para concelho
limítrofe, bem como serem criadas filiais, sucursais, agências ou ou-
tras formas locais de representação.

3.º

A sociedade tem por objecto a actividade de restauração, cafetaria
e actividades afins.

§ único. A sociedade poderá participar em outras sociedades, mes-
mo que tenham objecto diferente do seu, em sociedades reguladas por
leis especiais e em agrupamentos complementares de empresas.

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros e corresponde à soma de duas quotas iguais de dois mil e
quinhentos euros, uma de cada sócio, Rui Manuel Carneiro da Cunha
e Manuel da Costa Pires Alves.

§ único. A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplemen-
tares ao capital, não podendo, no entanto, as prestações serem supe-
riores, no seu conjunto, até dez vezes o capital social.

5.º

1 — A administração e representação da sociedade ficam a cargo
de um ou mais gerentes, conforme deliberado em assembleia geral,
sendo desde já nomeado gerente o sócio Manuel da Costa Pires Al-
ves.

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

3 — A gerência será ou não remunerada, conforme for deliberado
em assembleia geral.

6.º

1 — A divisão e cessão de quotas é livre entre sócios;
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2 — A divisão e cessão de quotas a favor de estranhos, carecem do
consentimento da sociedade, à qual cabe em primeiro lugar, e aos sócios
não cedentes em segundo, direito de preferência na cessão.

7.º

1 — A sociedade poderá amortizar quotas nos seguintes casos:
a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando tenham sido arrestadas, arroladas, penhoradas, apreen-

didas para massa falida, ou por insolvência, ou por qualquer outra forma
sujeitas a venda judicial ou subtraídas ao poder de disposição do seu
titular;

c) Quando o respectivo titular deixar de comparecer ou de se fazer
representar nas assembleias gerais por mais de três anos consecuti-
vos.

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.

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.

3 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2010255194

A REGIONAL — ARTES GRÁFICAS
E PUBLICIDADE, L.DA

Sede: Rua dos Congregados, 25-27, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 2722/
880826; identificação de pessoa colectiva n.º 502026383;
averbamentos n.os 1 e 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 7; números
e data das apresentações: 08, 10 e 11/050930.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
cessação de funções de gerente de Carlos Alberto Moura e Sá Pena-
fort e Fernando José de Moura e Sá Penafort, por renúncia em 21 de
Setembro de 2005 e a alteração do contrato quanto ao artigo 3.º e ao
n.º 2 do artigo 6.º que ficam com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de cento e vinte e qua-
tro mil seiscentos e noventa e nove euros e quarenta e oito cênti-
mos, e encontra-se dividido em duas quotas: uma do valor nominal de
cento e doze mil duzentos e vinte e nove euros e cinquenta e três
cêntimos, pertencente à sócia Ilda Maria Martins Teixeira Marques,
e outra do valor nominal de doze mil quatrocentos e sessenta e nove
euros e noventa e cinco cêntimos, pertencente à sócia Cláudia Sofia
Marques.

ARTIGO 6.º

1 — ...............................................................................................
2 — Fica desde já nomeada gerente a sócia Ilda Maria Martins

Teixeira Marques.
3 — ...............................................................................................

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

Está conforme.

4 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2010259378

AQUABRAGA — INSTALAÇÕES SANITÁRIAS, L.DA

Sede: Rua do Cónego Rafael Álvares da Costa, 62, 2.º, sala 1,
4715-288 Braga (São Vítor), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 10 259/
050913; identificação de pessoa colectiva n.º 507443039; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 04/050913.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi registado o
contrato de sociedade celebrado entre António César Barbosa Ferrei-
ra Araújo, casado com Elizabete Pereira Ribeiro de Araújo, na comu-

nhão de adquiridos, e José Miranda da Costa, casado com Paula Maria
dos Santos Andrade, na comunhão de adquiridos, que se rege pelo se-
guinte pacto:

1.º

A sociedade adopta a firma AQUABRAGA — Instalações Sanitá-
rias, L.da, e tem a sua sede na Rua do Cónego Rafael Álvares da Cos-
ta, 62, 2.º, sala 1, da freguesia de Braga (São Vítor), da cidade de Braga,
podendo ser transferida para outro local dentro do mesmo concelho
ou concelho limítrofe por deliberação da gerência.

2.º

A sociedade tem por objecto o exercício da actividade de instala-
ções sanitárias.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de quatro-
centos mil escudos, dividido em duas quotas iguais de duzentos mil
escudos pertencentes uma a cada um dos sócios.

4.º

1 — A gerência da sociedade, dispensada de caução, e com ou sem
remuneração, de acordo com o que vier a ser deliberado em assem-
bleia geral, compete a ambos os sócios, que desde já são nomeados
gerentes.

2 — A sociedade obriga-se com a assinatura conjunta dos dois ge-
rentes, salvo nos actos de mero expediente, onde é suficiente a assi-
natura de um dos gerentes.

3 — Incluem-se nos poderes da gerência:
a) Compra, venda, aluguer (incluindo de longa duração) e locação

financeira de veículos automóveis e quaisquer outros bens móveis;
b) Dar ou tomar de arrendamento quaisquer locais;
c) Dar ou tomar de trespasse quaisquer estabelecimentos.
4 — É vedado aos gerentes obrigar a sociedade em actos ou con-

tratos estranhos aos negócios sociais, sob pena de responderem pes-
soal e solidariamente pelos prejuízos que provocarem à sociedade e
pelas obrigações assumidas para com terceiros.

5.º

1 — É livre a cessão, no todo ou em parte, de quotas entre os sócios,
com dispensa de autorização da sociedade.

2 — A cessão de quota a estranhos carece do consentimento do
sócio não cedente, ao qual assiste o direito de preferência na aliena-
ção da quota.

3 — O sócio cedente deve comunicar por escrito ao outro sócio os
elementos essenciais da cessão, nomeadamente preço, condições de
pagamento e identificação do cessionário; recebida esta comunicação,
o sócio não cedente deve comunicar por escrito ao sócio cedente, no
prazo de 15 dias, se presta o seu consentimento à cessão ou se pre-
tende preferir na mesma, caso em que será efectuado balanço especial
para apurar o valor da quota, pelo que será efectuada a cessão.

6.º

1 — A sociedade pode amortizar quotas nos seguintes casos:
a) Morte, interdição ou insolvência do sócio titular;
b) Arresto, arrolamento, penhora ou qualquer outra providência

judicial que incida sobre a quota;
c) Cessão da quota a estranhos sem o consentimento do outro sócio;
d) Violação grave dos deveres sociais pelo titular da quota;
e) Acordo do titular.
2 — A quota será amortizada pelo seu valor segundo o último ba-

lanço aprovado, a pagar em três prestações iguais com vencimentos
a 6, 12 e 18 meses após a fixação definitiva da contrapartida.

3 — Em caso de divórcio ou separação judicial de pessoas e bens
de um sócio, se a respectiva quota for adjudicada em partilha ao côn-
juge não sócio, também poderá a sociedade amortizar a quota, nos
termos do número anterior.

7.º

No caso de falecimento ou interdição de qualquer sócio, se a socie-
dade não optar pela amortização da quota, continuará com o sócio
sobrevivo ou capaz e os herdeiros do falecido ou o representante le-
gal do interdito, devendo os herdeiros do sócio falecido nomear um
de entre eles que a todos represente na sociedade enquanto se manti-
ver indivisa a respectiva quota.

8.º

Se a sociedade se dissolver, os sócios serão liquidatários e procede-
rão à liquidação e partilha como entre si acordarem. Na falta de acor-
do, serão os bens sociais licitados verbalmente entre os sócios e adju-
dicados àquele que maior quantia oferecer.
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9.º

As reuniões da assembleia geral serão convocadas por cartas regis-
tadas dirigidas aos sócios com a antecedência mínima de 15 dias, sempre
que por lei não sejam exigidos outros prazos ou formalidades.

Está conforme.

11 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2010254740

MAJOEX — RESTAURANTE, L.DA

Sede: Lugar da Ventosa, lote B, 1.º, Ferreiros, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 8364/
020529; identificação de pessoa colectiva n.º 506189732; data do
depósito: 20030626.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na respectiva pasta os documentos referentes à prestação de con-
tas do exercício do ano de 2002.

Está conforme.

19 de Setembro de 2003. — O Ajudante Principal, Hermógenes
Agostinho da Silva Martins Machado. 2002034796

PRONÚNCIA — COMÉRCIO DE VESTUÁRIO, L.DA

Sede: Rua de Robert Smith, loja 8-A, Shopping Minho Center,
Fraião, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 6355/
990621; identificação de pessoa colectiva n.º 503596566; inscri-
ção n.º 17; número e data da apresentação: 04/030630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
reforço do capital social de 3 000 000$ para € 50 000, sendo a subs-
crição de € 35 036,07, em dinheiro, e a alteração do contrato quan-
to ao artigo 3.º que fica com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinquenta
mil euros, está dividido em três quotas, sendo duas de dois mil e qui-
nhentos euros cada, pertencendo uma a cada uma das sócias Sandra
Marina Salgado Nogueira e Ana Cláudia Salgado Nogueira, e outra de
quarenta e cinco mil euros, pertencente à sócia Maria Goretti Freitas
Salgado.

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

Está conforme.

4 de Julho de 2003. — A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2002009155

CELORICO DE BASTO

CELBASTO — CONSTRUÇÃO CIVIL
E OBRAS PÚBLICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Celorico de Basto. Matrícula
n.º 226/960701; identificação de pessoa colectiva n.º 503667323;
data da apresentação: 20030630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito dos documentos de prestação de contas referente ao ano de
2002.

30 de Junho de 2003. — A Segunda-Ajudante, Maria Fernanda
Carvalho da Silva Alves. 2001365268

FAFE

BNJ, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 2477/
20050929; identificação de pessoa colectiva n.º P 507487605;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 07/20050923.

Certifico que Belmira Novais, casada com José Manuel Ribeiro
Castro, em comunhão de adquiridos, constituiu a sociedade em epí-
grafe, que fica a reger-se pelo contrato seguinte:

Pela presente escritura, e não sendo sócia de qualquer outra unipes-
soal, constitui uma sociedade unipessoal por quotas, que há-de regu-
lar-se pelas cláusulas constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a denominação BNJ, Unipessoal, L.da, e
vai ter a sua sede na Avenida de São Jorge, freguesia e concelho de
Fafe.

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 confecção de artigos de ves-
tuário.

ARTIGO 3.º

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

2 — A sociedade poderá exigir da sócia prestações suplementares
ao capital até ao montante global de cem 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 nomeada gerente a própria sócia.

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.

Disposição transitória

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

Está conforme.

29 de Setembro de 2005. — A Ajudante, Rosa Freitas Oliveira Alves
Mota. 2010884906

PACKFAF, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 2476/
20050929; identificação de pessoa colectiva n.º P 507488288;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 6/20050923.

Certifico que Isabel Maria da Fonseca Monteiro, divorciada, cons-
tituiu a sociedade em epígrafe, que fica a reger-se pelo contrato se-
guinte:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a denominação PACKFAF, Unipes-
soal, L.da, e vai ter a sua sede na Rua de Tordesilhas, 160, freguesia e
concelho de Fafe.

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 embalagem de artigos têxteis.

ARTIGO 3.º

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

2 — A sociedade poderá exigir da sócia prestações suplementares
ao capital até ao montante global de cem mil euros.
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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 própria sócia.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Disposição transitória

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

Está conforme.

29 de Setembro de 2005. — A Ajudante, Rosa Freitas Oliveira Alves
Mota. 2010884914

CONFECÇÕES TIMARPAUL, L.DA

Sede: Chamusca, Fonte da Cana, Fafe

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 1938/
020109; identificação de pessoa colectiva n.º 505703688;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 2; números e
data das apresentações: 14 e 15/20030624.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, Márcio André
Costa Freitas cessou funções de gerente em 20 de Janeiro de 2003,
por renúncia. É nomeado gerente Armando Castro Freitas.

Data da deliberação: 1 de Fevereiro de 2003.

24 de Junho de 2003. — A Ajudante, Hermínia Ana Gonçalves.
2002683549

REGATÃO — CONSTRUÇÕES E IMOBILIÁRIA,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Samorinha, Travassós, Fafe

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 1786/
010910; identificação de pessoa colectiva n.º 505581698.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos relativos à prestação de contas do ano de 2002.

1 de Julho de 2003. — A Ajudante, Hermínia Ana Gonçalves.
2003339108

VALAMBIENTE — EQUIPAMENTOS E SOLUÇÕES
AMBIENTAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 1317/
990712; identificação de pessoa colectiva n.º 504562347; número
e data da apresentação: PC-07/20030708.

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

8 de Julho de 2003. — A Segunda-Ajudante, Maria da Conceição
Ferreira Cerqueira. 2002708339

POLO D’ALÉM — CONFECÇÕES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 2479/
20051006; identificação de pessoa colectiva n.º P 507489381;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 07/20051006.

Certifico que Álvaro Peixoto Costa constituiu a sociedade em epí-
grafe, que fica a reger-se pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Polo d’Além — Confecções, Unipes-
soal, L.da, e vai ter a sua sede na Rua das Mimosas, Monte d’Além, da
freguesia de Fornelos, do concelho de Fafe.

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

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a confecção, comercialização, im-
portação e exportação de vestuário exterior em série.

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

Podem ser exigidas ao sócio único prestações suplementares de
capital até ao montante de 50 000 euros.

ARTIGO 6.º

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

Está conforme.

6 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Rosa Branca
Machado Mesquita Oliveira. 2010895029

GUIMARÃES

ANTÓNIO S. MARQUES — ALUGUER DE MÁQUINAS
AGRÍCOLAS E INDUSTRIAIS COSTEIRAS

SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Lugar das Costeiras, Urgezes, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 8450;
identificação de pessoa colectiva n.º 505980029; inscrições n.os 02
e 03; números e data das apresentações: 08 e 09/20050930.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de aumento de capital no montante de € 70 000, subscrito
em dinheiro pelo sócio António da Silva Marques, com € 58 750;
Ricardo António Alves Marques, solteiro, menor, Sara Cristina Alves
Marques, casada com Domingos Manuel Mendes Pereira, na comu-
nhão de adquiridos, e Marco Filipe Alves Marques, solteiro, maior,
com € 3750 cada, alterando os artigos 1.º, 2.º, 3.º, 4.º, 5.º, 6.º, 7.º, 8.º
e 9.º do pacto social, que ficam com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma TRANSCOSTEIRAS — Transportes e
Terraplanagem, L.da, e tem a sua sede na Rua de António Costa Gui-
marães, 1172, freguesia de Urgezes, concelho de Guimarães.

§ único. Por deliberação da gerência, poderá a sede social ser des-
locada para outro local do mesmo concelho ou para concelho limí-
trofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o transporte rodoviário de mercado-
rias, aluguer de máquinas industriais para serviço de terraplanagens,
aterros e desaterros, serviços de e para a construção civil e remoção
de entulhos.
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ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinhei-
ro, é de setenta e cinco mil euros e corresponde à soma de quatro
quotas, uma do valor nominal de sessenta e três mil setecentos e
cinquenta euros pertencente ao sócio António da Silva Marques e
as restantes três quotas iguais do valor nominal de três mil sete-
centos e cinquenta euros, pertencentes uma a cada um dos sócios
Sara Cristina Alves Marques, Marco Filipe Alves Marques e Ricar-
do António Alves Marques.

ARTIGO 4.º

A sociedade poderá exigir dos sócios António da Silva Marques,
Sara Cristina Alves Marques e Marco Filipe Alves Marques presta-
ções suplementares até ao montante global de cem mil euros desde
que a deliberação seja tomada por unanimidade dos votos representa-
tivos da totalidade do capital social.

ARTIGO 5.º

I — A gerência, remunerada ou não conforme for deliberado em
assembleia geral, compete a um ou mais gerentes nomeados em as-
sembleia geral.

2 — Fica desde já nomeado gerente o sócio António da Silva Mar-
ques.

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

ARTIGO 6.º

É proibida a cessão de quotas a estranhos, mas é livremente permi-
tida entre os sócios.

ARTIGO 7.º

Qualquer quota pode ser amortizada pela sociedade, mediante deli-
beração da assembleia geral, nomeadamente em caso de arresto, pe-
nhora, arrolamento ou outras providências que possibilitem a venda
judicial, ou perspectiva de alienação judicial da mesma, ou forem da-
das em caução de obrigações que os seus titulares assumam sem que a
prestação de tal garantia seja autorizada pela sociedade, ou for cedida
a quota sem a observância da cláusula sexta e ainda por morte do
respectivo titular e em caso de graves prejuízos para a sociedade cau-
sados pelos titulares.

§ 1.º A amortização será efectuada pelo valor que a quota tiver no
momento da deliberação, apurado em balanço a efectuar para esse
efeito.

§ 2.º Sem prejuízo das disposições legais imperativas, o pagamento
será feito em quatro prestações semestrais e iguais, vencendo-se a
primeira 180 dias após a deliberação respectiva.

ARTIGO 8.º

Falecendo ou sendo interdito ou inabilitado qualquer sócio, a socie-
dade prosseguirá com os sobrevivos ou capazes.

§ 1.º A sociedade poderá amortizar a respectiva quota, nos termos
constantes da cláusula 7.ª, cabendo aos sócios sobrevivos o direito de
optarem pela aquisição de tal quota ou pela divisão da mesma e pos-
terior aquisição, se a sociedade não a amortizar, sendo o preço e o
pagamento feitos nas condições, previstas para a amortização, salvo
de representante legal do interdito ou inabilitado.

§ 2.º No caso de todos os sócios falecerem, os respectivos sucesso-
res deliberarão dissolver a sociedade ou continuá-la, passando os su-
cessores a serem sócios nas respectivas percentagens, sendo a delibe-
ração tomada pela maioria de setenta e cinco por cento.

ARTIGO 9.º

A sociedade poderá adquirir participações em sociedades com ob-
jecto diferente, em sociedades reguladas por leis especiais ou em agru-
pamentos complementares de empresas.

Certifico ainda que foi efectuado o registo da designação do geren-
te Marco Filipe Alves Marques, residente na Rua de António Costa
Guimarães, 1172, Urgeses, Guimarães.

Data da deliberação: 3 de Setembro de 2005.

Foi depositado na pasta respectiva o texto completo e actualizado
do contrato social.

3 de Outubro de 2005.  —  O Ajudante, José Augusto de Oliveira
Varela. 2011311365

CAMILO SILVA, L.DA

Sede: Lugar do Montinho de Cima, freguesia de Ponte,
concelho de Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 7198;
identificação de pessoa colectiva n.º 505369501; data da apresen-
tação: 31072003.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta da
respectiva sociedade em epígrafe referente à prestação de contas do
ano de 2002.

16 de Setembro de 2003. — A Conservadora Interina, Maria José
Pereira dos Reis Coelho. 2001951922

VILA NOVA DE FAMALICÃO

GOMES & BARBOSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 4042/960709; identificação de pessoa colectiva
n.º 503684112; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 28/
030401.

Certifico que foram efectuados a dissolução e o encerramento da
liquidação da sociedade em epígrafe, cujo extracto da inscrição é o
seguinte:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação de contas: 28 de Março de 2003.

Está conforme.

19 de Maio de 2003. — A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 2002229554

F.  P. M. — SOCIEDADE TÊXTIL, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 6522-A/020327; inscrição n.º 1; número e data da
apresentação: 81/020327.

Certifico que Fernando Dias Pimenta Machado, casado com Maria
Celeste Alves de Lemos, sob o regime da comunhão de adquiridos,
constitui uma sociedade comercial unipessoal por quotas que se regerá
pelas cláusulas constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma F. P. M. — Sociedade Têxtil,
Unipessoal, L.da, e vai ter a sua sede no lugar de Caniços, da freguesia
de Bairro, do concelho de Vila Nova de Famalicão.

2 — A gerência poderá deslocar livremente a sede social para qual-
quer outro local do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o fabrico e comercialização de ma-
lhas e artigos têxteis, confecção de artigos têxteis, vestuário e fios.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros e está concentrado numa única quota pertencente ao sócio
Fernando Dias Pimenta Machado.

ARTIGO 4.º

1 — A sociedade é administrada e representada por um ou mais
gerentes, conforme for deliberado em assembleia geral.

2 — Porém, fica desde já designado gerente o sócio Fernando Dias
Pimenta Machado.

3 — Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contratos
é suficiente a assinatura de um gerente.

ARTIGO 5.º

Declarou ainda o outorgante:
a) Que não é sócio de qualquer outra sociedade unipessoal por quo-

tas.
b) Que a gerência fica autorizada a levantar o capital social depo-

sitado na competente instituição bancária, para fazer face às despesas
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de escritura, publicações e registo, bem como à aquisição do equipa-
mento necessário à sua instalação e para iniciar a actividade social.

Conferi e está conforme.

10 de Julho de 2002. — A Ajudante Principal, Hermínia da
Conceição Nunes Coelho Lopes. 1000232194

INSTALAVE — INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 04818/981116; identificação de pessoa colectiva
n.º 504290100; inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 15/
020301.

Certifico que o capital foi elevado à cifra de € 5000, sendo o ex-
tracto da inscrição do teor seguinte:

Reforço, redenominação e alteração do contrato.
Artigo alterado: 3.º
Capital: 1 002 410$, após o reforço de 2410$, em dinheiro, subs-

crito pela sócia.
Capital: € 5000.
Sócia e quota: Elisabete Maria Faria da Fonseca — € 5000.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada foi de-
positado na pasta respectiva.

Está conforme.

14 de Abril de 2003. — A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 1000227765

BERLAFIL — CONSTRUÇÃO E COMPRA E VENDA
DE IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 2263/890214; identificação de pessoa colectiva
n.º 502107430; inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 18/
020226.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi efectuado o registo de
aumento de capital, redenominação e alteração do contrato.

Artigo alterado: 4.º
Reforço: 25 072 300$, realizado em dinheiro, subscrito pelos sócios

na proporção e em retorço das respectivas quotas.
Capital: € 150 000.
Sócios e quotas: 1) Bernardo Gonçalves de Sousa — € 120 000; e

2) Laurinda Moreira de Azevedo — € 30 000.

O pacto social na sua redacção actualizada foi depositado na pasta
respectiva.

É o que cumpre certificar.

14 de Abril de 2003. — O Segundo-Ajudante, destacado, Pedro
Edgar Campos Martins. 1000228198

FERNANDES & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 3788/950721; identificação de pessoa colectiva
n.º 503478695.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de 2001.

Conferi e está conforme.

16 de Junho de 2003. — A Ajudante Principal, Hermínia da
Conceição Nunes Coelho Lopes. 2000390951

OUTRA VEZ — REPRESENTAÇÃO
E COMERCIALIZAÇÃO DE MODA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 4049/960716; identificação de pessoa colectiva
n.º 503683957; inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 29/
020327.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi efectuado o registo de
aumento de capital, redenominação e alteração do contrato.

Artigo alterado: 3.º
Reforço: 602 410$, realizado em dinheiro, subscrito pelos sócios

na proporção e em reforço das respectivas quotas.
Capital: € 5000.
Sócios e quotas: 1) Maria Alice Freitas Carvalho — € 4750; e

2) José António Morais Passos da Silva — € 250.

O pacto social na sua redacção actualizada foi depositado na pasta
respectiva.

É o que cumpre certificar.

22 de Abril de 2003. — O Segundo-Ajudante, destacado, Pedro
Edgar Campos Martins. 1000229919

TECNOFAMA — AUTOMATIZAÇÃO DE SISTEMAS
MANUTENÇÃO INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 4968/990513.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de 2002.

Conferi e está conforme.

18 de Agosto de 2003. — A Ajudante Principal, Hermínia da
Conceição Nunes Coelho Lopes. 2003071873

ESTADO CIVIL — CAFÉ BAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 6712/020502; identificação de pessoa colectiva
n.º 506151468; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 2;
números e data das apresentações: 08, 09 e 10/030106.

Certifico que Joaquim Jorge da Costa Nogueira e Hugo Gabriel
Gomes Ferreira cessaram funções de gerentes em 23 de Dezembro de
2002, por renúncia, tendo sido alterado o artigo 5.º, que fica com a
seguinte redacção:

ARTIGO 5.º

1 — A administração e a representação da sociedade, remunerada
ou não conforme for deliberado em assembleia geral, será exercida
por um ou mais gerentes, sócios ou não sócios, tendo sido já nomea-
do gerente o sócio Nuno Miguel Fernandes Pereira.

2 — Para obrigar a sociedade em todos os actos e contratos é ne-
cessária e suficiente a intervenção de um gerente.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada foi de-
positado na pasta respectiva.

Está conforme.

13 de Maio de 2003. — A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 2002212236

VILA VERDE

CASA DA FONTE, TURISMO RURAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Verde. Matrícula n.º 451/
950331; identificação de pessoa colectiva n.º 503576468; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 07/20030926

Certifico que pela inscrição n.º 4 a sociedade em epígrafe efectuou
o seguinte acto de registo:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 25 de Setembro de 2003.

Está conforme.

29 de Setembro de 2003. — O Ajudante Principal, destacado, José
Júlio Correia Braga Peixoto. 2002208549

JODILAZ — INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS
EM MADEIRA PARA PARQUES INFANTIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Verde. Matrícula n.º 1182/
20021017; identificação de pessoa colectiva n.º 506328309; nú-
mero e data da apresentação: PC-11/24062003.



DIÁRIO DA REPÚBLICA — III SÉRIE N.º 35 — 17 de Fevereiro de 20063702-(46)

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas referentes ao ano de 2002.

Está conforme.

22 de Julho de 2003. — O Ajudante Principal, destacado, José Júlio
Correia Braga Peixoto. 2001673167

AVELINO FERNANDES — CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Verde. Matrícula n.º 1199/
20030102; identificação de pessoa colectiva n.º 504489801; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 16/20030102.

Certifico que a sede foi alterada para o lugar do Coto, Moure, Vila
Verde.

ARTIGO 1.º

1 — Esta sociedade adopta a denominação Avelino Fernandes —
Construções, L.da, durará por tempo indeterminado, com início em
1 de Junho de 1999, e tem a sua sede e estabelecimento no lugar de
Coto, freguesia de Moure, do concelho de Vila Verde.

2 — A sede social poderá ser transferida para qualquer outro local
do concelho ou para concelho limítrofe, mediante deliberação da
gerência.

Está conforme.

15 de Janeiro de 2003. — A Segunda-Ajudante, Maria Conceição
Ferreira Cerqueira. 2000235972

VIZELA

MARIA ANTÓNIA ARAÚJO FERNANDES,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua de Ferreira Caldas, 78, São João das Caldas, Vizela

Conservatória do Registo Comercial de Vizela. Matrícula n.º 336/
011011; identificação de pessoa colectiva n.º 505591642; data da
apresentação: 020624.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos, na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de
contas do ano 2002.

Conferida, está conforme.

17 de Setembro de 2002. — A Segunda-Ajudante, Rosa Maria
Teixeira Magalhães Antunes. 2000262384

BRAGANÇA
MACEDO DE CAVALEIROS

NORDALFER — CONSTRUÇÃO CIVIL
E OBRAS PÚBLICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Macedo de Cavaleiros. Matrí-
cula n.º 180; identificação de pessoa colectiva n.º 502453230; data
do depósito: 20030630.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos de prestação de contas
referentes ao ano de 2002.

30 de Junho de 2003. — O Conservador, (Assinatura ilegível.)
2002738297

MOGADOURO

MARCOS & FERNANDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mogadouro. Matrícula n.º 153/
961021; identificação de pessoa colectiva n.º 503747734;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1 e averbamento n.º 3; números
e data das apresentações: 06 e 07/030415.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de cessação de funções dos gerentes Mário dos Anjos Fer-
nandes e José Joaquim Bruçó Fernandes, por renúncia efectuada em
27 de Março de 2003.

É o que cumpre certificar.

5 de Maio de 2003. — O Segundo-Ajudante, Francisco José Mateus
Albuquerque Guimarães. 2001692382

COIMBRA
ARGANIL

ARGOTÁXIS — TOMÉ DIAS, L.DA

Sede: Arganil

Capital social: € 9975,95

Conservatória do Registo Comercial de Arganil. Matrícula n.º 00451/
950109; identificação de pessoa colectiva n.º 503330973.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos do
Código do Registo Comercial, que, em relação à sociedade em epígrafe,
foram depositados na respectiva pasta os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2004, em 29 de Junho de 2005.

Conferida, está conforme.

14 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria do Céu
Marques Moreira. 2008239500

CIVIBEIRAS — PROJECTOS E REPRESENTAÇÕES, L.DA

Sede: Avenida das Forças Armadas, Edifício
de Serviços Públicos, Arganil

Capital social: € 5000

Conservatória do Registo Comercial de Arganil. Matrícula n.º 00394/
920116; identificação de pessoa colectiva n.º 502689641.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos do
Código do Registo Comercial, que, em relação à sociedade em epígrafe,
foram depositados na respectiva pasta os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2004, em 29 de Junho de 2005.

Conferida, está conforme.

14 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria do Céu
Marques Moreira. 2008239497

CONSTRUÇÕES DA URGUEIRA, L.DA

Sede: Urgueira, São Martinho da Cortiça, Arganil

Capital social: € 6484,37

Conservatória do Registo Comercial de Arganil. Matrícula n.º 00133/
770514; identificação de pessoa colectiva n.º 500637865;

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos do
Código do Registo Comercial, que, em relação à sociedade em epígrafe,
foram depositados na respectiva pasta os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2004, em 29 de Junho de 2005.

Conferida, está conforme.

12 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria do Céu
Marques Moreira. 2008239144

COJA SUPER — COMÉRCIO DE PRODUTOS
ALIMENTARES, L.DA

Sede: Avenida do Padre José Vicente, rés-do-chão,
direito, Arganil

Capital social: € 5000

Conservatória do Registo Comercial de Arganil. Matrícula n.º 00635/
031211; identificação de pessoa colectiva n.º 506714870.
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Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
do Código do Registo Comercial, que, em relação à sociedade em
epígrafe, foram depositados na respectiva pasta os documentos refe-
rentes à prestação de contas do exercício do ano de 2004, em 29 de
Junho de 2005.

Conferida, está conforme.

12 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria do Céu
Marques Moreira. 2008239136

CONSTROIPOMARENSE — CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Sede: Pomares, Arganil

Capital social: 5000

Conservatória do Registo Comercial de Arganil. Matrícula n.º 00649/
040823; identificação de pessoa colectiva n.º 507065697.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
do Código do Registo Comercial, que, em relação à sociedade em
epígrafe, foram depositados na respectiva pasta os documentos refe-
rentes à prestação de contas do exercício do ano de 2004, em 29 de
Junho de 2005.

Conferida, está conforme.

12 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria do Céu
Marques Moreira. 2008239365

ANTÓNIO BORGES TRAVASSOS, L.DA

Sede: Carvalhas de São Pedro, Arganil

Capital social: € 24 699,48

Conservatória do Registo Comercial de Arganil. Matrícula n.º 00107/
730403; identificação de pessoa colectiva n.º 500023107.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
do Código do Registo Comercial, que, em relação à sociedade em
epígrafe, foram depositados na respectiva pasta os documentos refe-
rentes à prestação de contas do exercício do ano de 2004, em 29 de
Junho de 2005.

Conferida, está conforme.

12 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria do Céu
Marques Moreira. 2008239357

ARGANILCAR — COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Sede: Rua de António Lopes Morgado, Arganil

Capital social: € 14 963,94

Conservatória do Registo Comercial de Arganil. Matrícula n.º 00460/
950619; identificação de pessoa colectiva n.º 503443034.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
do Código do Registo Comercial, que, em relação à sociedade em
epígrafe, foram depositados na respectiva pasta os documentos refe-
rentes à prestação de contas do exercício do ano de 2004, em 29 de
Junho de 2005.

Conferida, está conforme.

12 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria do Céu
Marques Moreira. 2008239349

ARGOCONSTRUTORA — CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Sede: Arganil

Capital social: € 105 000

Conservatória do Registo Comercial de Arganil. Matrícula n.º 00305/
880901; identificação de pessoa colectiva n.º 502029021.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
do Código do Registo Comercial, que, em relação à sociedade em
epígrafe, foram depositados na respectiva pasta os documentos refe-
rentes à prestação de contas do exercício do ano de 2004, em 29 de
Junho de 2005.

Conferida, está conforme.

12 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria do Céu
Marques Moreira. 2008239330

FERRO ELECTRO AUTO, L.DA

Sede: Pomares, Arganil

Capital social: € 5000

Conservatória do Registo Comercial de Arganil. Matrícula n.º 00493/
970213; identificação de pessoa colectiva n.º 503818232.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
do Código do Registo Comercial, que, em relação à sociedade em
epígrafe, foram depositados na respectiva pasta os documentos refe-
rentes à prestação de contas do exercício do ano de 2004, em 29 de
Junho de 2005.

Conferida, está conforme.

12 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria do Céu
Marques Moreira. 2008239322

FERNANDO NEVES — EMPREITEIROS, L.DA

Sede: Pracerias, Celavisa, Arganil

Capital social: € 50  000

Conservatória do Registo Comercial de Arganil. Matrícula n.º 00430/
930806; identificação de pessoa colectiva n.º 503041734.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
do Código do Registo Comercial, que, em relação à sociedade em
epígrafe, foram depositados na respectiva pasta os documentos refe-
rentes à prestação de contas do exercício do ano de 2004, em 29 de
Junho de 2005.

Conferida, está conforme.

12 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria do Céu
Marques Moreira. 2008239314

CONSTRUÇÕES CASTANHEIRA & JOAQUIM, L.DA

Sede: Maladão, Arganil

Capital social: € 50  000

Conservatória do Registo Comercial de Arganil. Matrícula n.º 00499/
970723; identificação de pessoa colectiva n.º 503938645.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
do Código do Registo Comercial, que, em relação à sociedade em
epígrafe, foram depositados na respectiva pasta os documentos refe-
rentes à prestação de contas do exercício do ano de 2004, em 29 de
Junho de 2005.

Conferida, está conforme.

12 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria do Céu
Marques Moreira. 2008239292

TRAVESSO — ÁREA DE SERVIÇO, L.DA

Sede: Vale do Travesso, Pombeiro da Beira, Arganil

Capital social: € 50  000

Conservatória do Registo Comercial de Arganil. Matrícula n.º 00456/
950410; identificação de pessoa colectiva n.º 503396770.
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Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
do Código do Registo Comercial, que, em relação à sociedade em
epígrafe, foram depositados na respectiva pasta os documentos refe-
rentes à prestação de contas do exercício do ano de 2004, em 29 de
Junho de 2005.

Conferida, está conforme.

12 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria do Céu
Marques Moreira. 2008239284

RESIPIM — QUÍMICOS, L.DA

Sede: São Martinho da Cortiça, Arganil

Capital social: € 9975,97

Conservatória do Registo Comercial de Arganil. Matrícula n.º 00427/
930616; identificação de pessoa colectiva n.º 503015857.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
do Código do Registo Comercial, que, em relação à sociedade em
epígrafe, foram depositados na respectiva pasta os documentos refe-
rentes à prestação de contas do exercício do ano de 2004, em 29 de
Junho de 2005.

Conferida, está conforme.

12 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria do Céu
Marques Moreira. 2008239276

SULPASTÉIS — COMÉRCIO E INDÚSTRIA
DE PRODUTOS ALIMENTARES CONGELADOS, L.DA

Sede: Rua 32, lote 20, Redondos, Fernão Ferro, Seixal

Capital social: € 124 699,48

Conservatória do Registo Comercial de Arganil. Matrícula n.º 00508/
980122; identificação de pessoa colectiva n.º 503297887.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
do Código do Registo Comercial, que, em relação à sociedade em
epígrafe, foram depositados na respectiva pasta os documentos refe-
rentes à prestação de contas do exercício do ano de 2004, em 29 de
Junho de 2005.

Conferida, está conforme.

14 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria do Céu
Marques Moreira. 2008239489

O SOLAR DOS PACHECOS — RESTAURANTE,
SNACK-BAR, L.DA

Sede: Piódão, Arganil

Capital social: € 5000

Conservatória do Registo Comercial de Arganil. Matrícula n.º 00448/
941102; identificação de pessoa colectiva n.º 503296333.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
do Código do Registo Comercial, que, em relação à sociedade em
epígrafe, foram depositados na respectiva pasta os documentos refe-
rentes à prestação de contas do exercício do ano de 2004, em 29 de
Junho de 2005.

Conferida, está conforme.

14 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria do Céu
Marques Moreira. 2008239470

ARGOBEIRAS — CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Sede: São Martinho da Cortiça, Arganil

Capital social: € 5000

Conservatória do Registo Comercial de Arganil. Matrícula n.º 00592/
020128; identificação de pessoa colectiva n.º 505549751.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
do Código do Registo Comercial, que, em relação à sociedade em
epígrafe, foram depositados na respectiva pasta os documentos refe-
rentes à prestação de contas do exercício do ano de 2004, em 29 de
Junho de 2005.

Conferida, está conforme.

14 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria do Céu
Marques Moreira. 2008239454

IRMÃOS LOPES & FONSECA, L.DA

Sede: Maladão, Arganil

Capital social: € 51  000

Conservatória do Registo Comercial de Arganil. Matrícula n.º 00596/
020225; identificação de pessoa colectiva n.º 505957884.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
do Código do Registo Comercial, que, em relação à sociedade em
epígrafe, foram depositados na respectiva pasta os documentos refe-
rentes à prestação de contas do exercício do ano de 2004, em 29 de
Junho de 2005.

Conferida, está conforme.

13 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria do Céu
Marques Moreira. 2008239446

ABEL LOURENÇO DINIS, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua de Mariano Lopes Morgado, sem número, Arganil

Capital social: € 5000

Conservatória do Registo Comercial de Arganil. Matrícula n.º 00588/
020103; identificação de pessoa colectiva n.º 505646234.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
do Código do Registo Comercial, que, em relação à sociedade em
epígrafe, foram depositados na respectiva pasta os documentos refe-
rentes à prestação de contas do exercício do ano de 2004, em 29 de
Junho de 2005.

Conferida, está conforme.

13 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria do Céu
Marques Moreira. 2008239438

ALBINO & ALBINO, L.DA

Sede: Rochel, Arganil

Capital social: € 50  000

Conservatória do Registo Comercial de Arganil. Matrícula n.º 00618/
030117; identificação de pessoa colectiva n.º 506135780.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
do Código do Registo Comercial, que, em relação à sociedade em
epígrafe, foram depositados na respectiva pasta os documentos refe-
rentes à prestação de contas do exercício do ano de 2004, em 29 de
Junho de 2005.

Conferida, está conforme.

12 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria do Céu
Marques Moreira. 2008239373

AMMA — INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES, S. A.

Sede: Arganil

Capital social: € 1  625  000

Conservatória do Registo Comercial de Arganil. Matrícula n.º 00193/
900322; identificação de pessoa colectiva n.º 501137939.
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Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
do Código do Registo Comercial, que, em relação à sociedade em
epígrafe, foram depositados na respectiva pasta os documentos refe-
rentes à prestação de contas do exercício do ano de 2004, em 29 de
Junho de 2005.

Conferida, está conforme.

13 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria do Céu
Marques Moreira. 2008239420

EUROMADEIRA — EMPRESA DE MADEIRAS
INDUSTRIAIS, L.DA

Sede: Coja, Arganil

Capital social: € 125 000

Conservatória do Registo Comercial de Arganil. Matrícula n.º 00113/
730813; identificação de pessoa colectiva n.º 500102260.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
do Código do Registo Comercial, que, em relação à sociedade em
epígrafe, foram depositados na respectiva pasta os documentos refe-
rentes à prestação de contas do exercício do ano de 2004, em 29 de
Junho de 2005.

Conferida, está conforme.

13 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria do Céu
Marques Moreira. 2008239411

ABEL DOS SANTOS FERNANDES E FILHOS, L.DA

Sede: Gândara, Arganil

Capital social: € 360 000

Conservatória do Registo Comercial de Arganil. Matrícula n.º 00149/
780131; identificação de pessoa colectiva n.º 500731896.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
do Código do Registo Comercial, que, em relação à sociedade em
epígrafe, foram depositados na respectiva pasta os documentos refe-
rentes à prestação de contas do exercício do ano de 2004, em 29 de
Junho de 2005.

Conferida, está conforme.

13 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria do Céu
Marques Moreira. 2008239403

J. M. CARVALHO, L.DA

Sede: Bufalhão, Pombeiro da Beira, Arganil

Capital social: € 10  000

Conservatória do Registo Comercial de Arganil. Matrícula n.º 00314/
881116; identificação de pessoa colectiva n.º 502062592.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
do Código do Registo Comercial, que, em relação à sociedade em
epígrafe, foram depositados na respectiva pasta os documentos refe-
rentes à prestação de contas do exercício do ano de 2004, em 29 de
Junho de 2005.

Conferida, está conforme.

13 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria do Céu
Marques Moreira. 2008239390

FRANCISCO CASTANHEIRA DE CARVALHO
& FILHOS, L.DA

Sede: Arganil

Capital social: € 59 855,74

Conservatória do Registo Comercial de Arganil. Matrícula n.º 00181/
800314; identificação de pessoa colectiva n.º 500976996.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
do Código do Registo Comercial, que, em relação à sociedade em
epígrafe, foram depositados na respectiva pasta os documentos refe-
rentes à prestação de contas do exercício do ano de 2004, em 29 de
Junho de 2005.

Conferida, está conforme.

13 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria do Céu
Marques Moreira. 2008239381

COIMBRA

J. E. PINA CABRAL — CLÍNICA E ENDOSCOPIA
DIGESTIVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 7329;
identificação de pessoa colectiva n.º 504265180; averbamento
n.º 01 à inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 01/020726.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi alterada
a sede social para a Quinta da Romeira, lote 1, 6.º, esquerdo, Santo
António dos Olivais, Coimbra.

Está conforme o origial.

26 de Julho de 2002. — A Segunda-Ajudante, Ana Paula Oliveira
Pereira de Moura. 2000219900

DIALOGIC — SISTEMAS INFORMÁTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 8397;
identificação de pessoa colectiva n.º 505109506; averbamento
n.º 02 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 03/030403.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, em 1 de
Abril de 2003, Luís Manuel Fernandes da Cruz Fonseca cessou as suas
funções de gerente por renúncia.

Está conforme o original.

22 de Abril de 2003. — A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 2000213782

ANTERO LUCAS RODRIGUES & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 3363;
identificação de pessoa colectiva n.º 501582967.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas as contas referentes ao ano de 2002.

30 de Junho de 2003. — A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 2000216790

FIGUEIRA DA FOZ

PREDIAL OCEÂNICA — SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 02088/970918; identificação de pessoa colectiva n.º 503964310.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito da acta e dos documentos respeitantes à prestação de contas
do ano de 2002.

Conferida, está conforme.

26 de Setembro de 2003. — O Segundo-Ajudante, Estêvão Ferreira
Milheiro de Oliveira. 2002803960

MIRANDA DO CORVO

SEARA — SUPERMERCADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Miranda do Corvo. Matrícula
n.º 00222/951106; identificação de pessoa colectiva n.º 503530654;
data da apresentação: 260603.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos das prestações de contas referentes ao ano de 2002.

8 de Julho de 2003. — A Ajudante, Ana Margarida Simões Pinto
Sério. 2001713347

OLIVEIRA DO HOSPITAL

DUARTE & LOBO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Hospital. Matrícula
n.º 952/020225; identificação de pessoa colectiva n.º 505987635.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos relativos à prestação de contas do ano de exer-
cício de 2002.

Está conforme o original.

2 de Julho de 2003. — A Segunda-Ajudante, Fernanda Manuela
da Fonseca Brito Duarte. 2003830979

MENDES, NUNES & CARDOSO— SOCIEDADE
DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Hospital. Matrícula
n.º 977/020617; identificação de pessoa colectiva n.º 506094448.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos relativos à prestação de contas do ano de exer-
cício de 2002.

Está conforme o original.

22 de Julho de 2003. — A Conservadora, Maria do Rosário da
Cunha Fortunato. 2003864970

ÉVORA
BORBA

TRANSPORTES SÉRGIO GILA, SOCIEDADE
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Borba. Matrícula n.º 00294/
011204; identificação de pessoa colectiva n.º 505802880; data da
apresentação: 27062003.

Certifico que da sociedade em epígrafe foram depositados os docu-
mentos relativos à prestação de contas do exercício do ano de 2002.

Está conforme o original.

1 de Agosto de 2003. — A Ajudante, Rosa Maria de Oliveira
Aparício. 2001363796

JOSÉ VENTURA — CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Borba. Matrícula n.º 00096/
900419; identificação de pessoa colectiva n.º 502329351; data da
apresentação: 30062003.

Certifico que da sociedade em epígrafe foram depositados os docu-
mentos relativos à prestação de contas do exercício do ano de 2002.

Está conforme o original.

1 de Agosto de 2003. — A Ajudante, Rosa Maria de Oliveira
Aparício. 2006184083

ÉVORA

OLÍMPIO RABASQUEIRA DA SILVA, SOCIEDADE
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Bairro da Cruz da Picada, lote 39, rés-do-chão, frente,
Malagueira, 7000 Évora

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 03067/
20030704; inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 18/
20030704.

Certifico que foi constituida a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo contrato seguinte, da qual é sócio Olímpio José Rabasqueira da
Silva Ourives ou Olímpio José Rabasqueira da Silva, casado com Ino-
cência Emília Catita Ourives da Silva, em comunhão de adquiridos,
Bairro da Cruz da Picada, lote 39, rés-do-chão, frente, Évora.

1.º

A sociedade adopta a firma Olímpio Rabasqueira da Silva, Socieda-
de Unipessoal, L.da, e tem a sua sede no Bairro da Cruz da Picada,
lote 39, rés-do-chão, frente, freguesia da Malagueira, concelho de
Évora.

2.º

A sociedade tem por objecto a actividade de instalação de canali-
zações e climatização.

3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de cinco mil euros e está representado por uma única quota de igual
valor nominal pertencente ao sócio Olímpio José Rabasqueira da Sil-
va Ourives.

4.º

1 — A administração da sociedade compete a um ou mais gerentes
nomeados pelo sócio único.

2 — O sócio único Olímpio José Rabasqueira da Silva Ourives fica,
desde já, nomeado gerente.

3 — A sociedade vincula-se com a assinatura de um gerente.

5.º

O sócio único poderá celebrar com a sociedade quaisquer negócios
jurídicos desde que os mesmos sirvam a prossecução do objecto so-
cial.

Está conforme o original.

8 de Julho de 2003. — A Primeira-Ajudante, Fernanda da
Conceição Pinto. 2003585753

REGUENGOS DE MONSARAZ

EVARISTO & IDALETE RAMALHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Reguengos de Monsaraz.
Matrícula n.º 00429/020820; identificação de pessoa colectiva
n.º 506265781.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, em 26 de Junho
2003, foram depositados na pasta respectiva os documentos referen-
tes à prestação de contas do ano de 2002.

30 de Junho de 2003. — O Segundo-Ajudante, Carlos Fernando
Rosa Valente Pereira. 2003730630

RAÇÕES MONSARAZ — COMÉRCIO DE RAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Reguengos de Monsaraz.
Matrícula n.º 00318/990203; identificação de pessoa colectiva
n.º 504447688.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, em 2 de Julho
de 2003, foram depositados na pasta respectiva os documentos refe-
rentes à prestação de contas do ano de 2002.

9 de Julho de 2003. — O Segundo-Ajudante, Carlos Fernando Rosa
Valente Pereira. 2003730893

FARO
FARO

J. FERREIRA & RIBEIRO, L.DA

Sede: Rua de Almeida Garrett, 65, Sé, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 2145/
880916; identificação de pessoa colectiva n.º 502036737; inscri-
ção n.º 06; número e data da apresentação: 04/20050920.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
dissolução e encerramento da liquidação.

Data da aprovação das contas: 22 de Agosto de 2005.

12 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Antónia
Pinto Lopes. 2011708656

ENERPRAXIS — PROJECTO E CONSULTORIA
ENERGÉTICA, L.DA

Sede: Edifício Riamar, bloco 1, 1.º, escritório A,
São Pedro, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 4590/
20020125; identificação de pessoa colectiva n.º 505928043;
averbamento n.º 01 à inscrição n.º 01 e averbamento n.º 02 à ins-
crição n.º 02; números e data das apresentações: 21 e 22/20050926.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi regista-
da a cessação de funções do gerente Eduardo José Amaro da Costa,
por renúncia, a partir de 11 de Agosto de 2005, e a nomeação do
gerente Valente António Pinto da Silva, a partir de 11 de Agosto
de 2005.

12 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Antónia
Pinto Lopes. 2011708664

NATURGARBE — COMÉRCIO DE PRODUTOS
ALIMENTARES E NATURAIS, L.DA

Sede: Rua de Luís de Camões, lote 6, 2.º, direito,
São Pedro, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 4921/
20030603; identificação de pessoa colectiva n.º 506560902; ins-
crições n.os 05 e 06; números e data das apresentações: 20 e 21/
20050923.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
nomeação do gerente Aghaali Gasimov, a partir de 25 de Agosto de
2005, e a alteração parcial do contrato.

Artigo alterado: 4.º, que passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

......................................................................................................
2 — Para a sociedade ficar obrigada, em todos os seus actos e

contratos, é necessária a intervenção de dois gerentes.

Foi depositado o contrato actualizado.

11 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Antónia
Pinto Lopes. 2011708630

MARF — MERCADO ABATECEDOR DA REGIÃO
DE FARO, S. A.

Sede: Praceta de Azedo Gneco, 8, Sé, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 4039/
991028; identificação de pessoa colectiva n.º 504272608;
averbamentos n.os 03, 04, 05 e 06 à inscrição n.º 12; números e
data das apresentações: 62, 63, 64 e 65/20050913.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
cessação de funções do presidente do conselho de administração Fre-
derico José de Melo Franco, por renúncia comunicada em 28 de Ju-
nho de 2005, a cessação de funções do vogal do conselho de adminis-
tração António José Coutinho Lopes da Costa, por renúncia
comunicada em 28 de Junho de 2005; a nomeação do presidente do
conselho de administração Rui Manuel de Oliveira Prata Caballero Y
Serodio, por deliberação de 12 de Julho de 2005; e a nomeação do
vogal do conselho de administração Carlos José Bento Nunes, por
deliberação de 12 de Julho de 2005.

11 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Antónia
Pinto Lopes. 2011708648

MARINA BURGER — GESTÃO HOTELEIRA, L.DA

Sede: Rua de Berlim, 87, 2.º, esquerdo, Sé, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 5364/
20050720; identificação de pessoa colectiva n.º 503428450;
averbamento n.º 01 à inscrição n.º 04; número e data da apresen-
tação: 29/20050915.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, o capital en-
contra-se realizado na sua totalidade desde 31 de Outubro de 1995.

12 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Antónia
Pinto Lopes. 2011708672

IMOCHIBATA — MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua do Dr. José Neves Júnior, lote 14, 5.º, esquerdo,
São Pedro, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 5007/
20031106; identificação de pessoa colectiva n.º 506681491;
averbamento n.º 01 à inscrição n.º 01; número e data da apresen-
tação: 19/20050919.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
cessação de funções do gerente Manuel Carlos de Sousa Antunes, por
destituição a partir de 20 de Março de 2005.

12 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Antónia
Pinto Lopes. 2011708680

VARCRIL GEST — IMOBILIÁRIA, S. A.

Sede: Praça da Paz, A 1, Sé, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 4570/
20011226; identificação de pessoa colectiva n.º 505883562;
averbamento n.º 01 à inscrição n.º 02 e inscrição n.º 03; números
e data das apresentações: 41 e 42/20050919.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
cessação de funções do vogal Lino Dias Pereira, por renúncia, a par-
tir de 25 de Maio de 2005, e a nomeação de António Barroca Rodri-
gues, para o cargo de vogal, a partir de 26 de Maio de 2005.

Data da deliberação: 25 de Maio de 2005.

12 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Antónia
Pinto Lopes. 2011708702

JORGE MORGADO ANDRÉ, L.DA

Sede: Rua de Berlim, 61, rés-do-chão, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 1188/
800401; identificação de pessoa colectiva n.º 500955360; inscri-
ção n.º 04; número e data da apresentação: 105/20050929.

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

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

11 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Antónia
Pinto Lopes. 2011708729

CRISTALCINCO — SOCIEDADE DISTRIBUIDORA
DE BEBIDAS, L.DA

Sede: Armazém n.º 2 da Zona Industrial, Bom João, Sé, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 3077/
940105; identificação de pessoa colectiva n.º 502165960;
averbamento n.º 04 à inscrição n.º 01; número e data da apresen-
tação: 27/20050920.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
cessação de funções do gerente José Pinheiro do Nascimento, por
renúncia ao cargo, a partir de 7 de Fevereiro de 2005.

11 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Antónia
Pinto Lopes. 2011708605
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TOPONÍVEL — TOPOGRAFIA E GEODESIA, L.DA

Sede: Urbanização das Gambelas, lote 68, São Pedro, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 3448/
960423; identificação de pessoa colectiva n.º 503626945; inscri-
ção n.º 03; número e data da apresentação: 14/20050923.

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

Data da aprovação das contas: 31 de Dezembro de 2001.

11 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Antónia
Pinto Lopes. 2011708613

ORQUÍDEAS PARK, S. L.
(sucursal em Portugal)

Sede: Rua de Pinheiro Chagas. 16, 2.º, direito, Sé, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 28/
20050728; identificação de pessoa colectiva n.º 980320291; ins-
crição n.º 01; número e data da apresentação: 65/20050728.

Certifico que foi registada a sucursal que se rege pelo seguinte con-
trato:

Acta da administradora única da sociedade

Em Marbella (Málaga), na sede social da entidade Orquídeas Park,
S. L., às 11 horas do dia 25 de Março de 2005, a administradora úni-
ca da sociedade, em virtude dos poderes que lhe são conferidos pelo
artigo 6.º dos estatutos da sociedade e o artigo 8.º da Lei de Socieda-
des de Responsabilidade Limitada, delibera a criação de uma sucursal
da sociedade em Portugal.

Em consequência, o órgão de administração da sociedade delibera
que a denominação social da sucursal seja Orquídeas Park, S. L., su-
cursal em Portugal.

Do mesmo modo, o referido órgão delibera estabelecer a sede so-
cial da sucursal na Rua de Pinheiro Chagas, 16, 2.º, direito, 8000-
-406 Faro, Portugal.

Pela administradora única da sociedade é deliberado que o objecto
social da sucursal consista na compra, venda, arrendamento, constru-
ção, promoção e exploração de bens imóveis, sob qualquer forma
jurídica ou económica.

Com vista a desenvolver as actividades sociais indicadas no pará-
grafo anterior e, em conformidade com o disposto na legislação por-
tuguesa, a administradora única delibera que a sucursal não disponha
de capital social afecto.

Para estes efeitos, o órgão de administração confere poderes de
representação da sucursal da sociedade em Portugal às seguintes pes-
soas, cujos dados pessoais são abaixo indicados:

Sr. Juan-Sebastián Soto Medina, maior de idade, de nacionalidade
espanhola, divorciado, com domicílio profissional em 29680 Estepo-
na, Málaga, Espanha, na Avenida Litoral, s/n, Edifício Vistamar, Local
1, e com o documento nacional de identidade n.º 42782503-L.

Sr.ª Lidya Karmalyuk, maior de idade, de nacionalidade americana,
viúva, com domicílio em 94132, São Francisco, Califórnia, Estados
Unidos, 85 Woodacre Drive, e com o passaporte n.º 057483813, em
vigor.

Sr. Mike Karmalyuk, maior de idade, de nacionalidade americana,
divorciado, com domicílio em 94132, São Francisco, Califórnia, Es-
tados Unidos, 85 Woodacre Drive, e com o passaporte n.º 153408364,
em vigor.

A administradora única da sociedade delibera que os poderes dele-
gados nos representantes acima mencionados compreenderão todos
aqueles actos que sejam necessários à execução do objecto social es-
tabelecido para a sucursal.

Neste sentido, a administradora única delibera que para o desempe-
nho de quaisquer funções e, assim, para a tomada de qualquer delibe-
ração em nome da sucursal, se requeira a assinatura dos representan-
tes, devendo ser sempre uma delas do Sr. Juan Sebastián Soto Medina,
e podendo ser a outra da Sr.ª Lidya Karmalyuk ou do Sr. Mike Kar-
malyuk, indistintamente.

Por último, pretende-se fazer constar que a denominação social da
entidade aqui representada é Orquídeas Park, S. L., que foi constituída
por tempo indefinido mediante escritura pública outorgada perante o
notário do Ilustre Colégio de Granada, com domicílio em Estepona,
Don Ignácio Bayón Pedraza, no dia 31 de Outubro de 2003, com o
n.º 3412, de ordem do seu protocolo, que foi inscrita no Registo

Comercial de Málaga, no tomo 3410, livro 2322, pasta 36, página
MA-66.214, inscrição 13, que tem a sua sede social em Marbella,
Málaga, Espanha, no Polígono Industrial La Ermita, Calle Planito,
bloco B, nave 25, e que é titular do número de identificação fiscal
B-92485408.

A Administradora Única, (Assinatura ilegível.)

26 de Setembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria de
Fátima Coelho Rita do Carmo Neto. 2011692555

LAGOS

LUÍSA SAMPAIO, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 02410/
20020620; identificação de pessoa colectiva n.º 505033615; data
da apresentação: 28062002.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 2001.

28 de Junho de 2003. — A Escriturária Superior, Maria de Fátima
Granadeiro Gordinho Galvanito. 2003306765

OLHÃO

HUGO & JOÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 01703/
980915; identificação de pessoa colectiva n.º 504307002; inscri-
ção n.º 03; número e data da apresentação: 09/20030305.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
aumento de capital e alteração parcial do contrato e em consequên-
cia modificado o artigo 3.º redenominando o capital em euros, que
passa a ter a seguinte redacção :

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de cinco mil euros, e
corresponde à soma de três quotas, uma de dois mil e quinhentos euros,
pertencente ao sócio Hugo Miguel Carvalho Fernandes, e duas per-
tencentes ao sócio João Rafael Carvalho Fernandes, sendo uma de
novecentos e noventa e sete euros e sessenta cêntimos, no estado
civil de solteiro, maior, e outra de mil quinhentos e dois euros e qua-
renta cêntimos, no estado civil de casado.

O texto actual do contrato ficou depositado na pasta da sociedade.

Conforme o original.

29 de Setembro de 2003. — A Segunda-Ajudante, Maria Cristina
Vaz Marçal. 2000248012

PORTIMÃO

AVELINO DOS SANTOS FERNANDES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 3583/
000512; identificação de pessoa colectiva n.º 504997262.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva referentes ao ano de 2002.

25 de Junho de 2003. — A Escriturária Superior, Zélia Maria Bica
Neves Silva. 2003114130

SERVIMÃO — SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO,
PISCINAS E JARDINS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 3487/
991214; identificação de pessoa colectiva n.º 504801554.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva referentes ao ano de 2002.

30 de Junho de 2003. — A Escriturária Superior, Zélia Maria Bica
Neves Silva. 2003111565
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TAVIRA

CASA DA COR — CONSTRUÇÃO CIVIL, COMÉRCIO
DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, TINTAS

E TURISMO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tavira. Matrícula n.º 01147/
031106; identificação de pessoa colectiva n.º 502744626; inscri-
ção n.º 08; número e data da apresentação: 03/051004.

Certifico que a sociedade se transformou em sociedade unipessoal,
e alterou o pacto social, o qual passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Casa da Cor — Construção Civil,
Comércio de Materiais de Construção, Tintas e Turismo, Unipessoal, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua do Dr. Parreira, 43, na
cidade e concelho de Tavira, freguesia de Santa Maria.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto construção civil, importação e ex-
portação, comércio de materiais de construção e tintas, exploração
de estabelecimentos de restauração e outros similares de hotelaria, ex-
ploração de apartamentos para turismo.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de nove mil novecentos setenta e cinco euros e noventa e seis cên-
timos, representado pela soma de duas quotas iguais no valor nominal
de quatro mil novecentos e oitenta e sete euros e noventa e oito
cêntimos cada, ambas pertencentes ao sócio único.

2 — O sócio poderá efectuar à sociedade prestações suplementares
de capital até vinte vezes o capital social.

3 — Depende de deliberação do sócio a celebração de contratos de
suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência e a representação da sociedade, pertencem ao sócio
único ou a não sócios, com ou sem remuneração, conforme aquele decidir.

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

3 — Mantém-se na gerência o sócio.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Declarou ainda o outorgante, sob sua exclusiva responsabilidade,
que não é sócio de qualquer outra sociedade unipessoal em Portugal.

7 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ilda Maria Ponces
de Jesus Serafim Coelho. 2007275651

GUARDA
GUARDA

BEIRASONO — ACTIVIDADES DE SAÚDE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Guarda. Matrícula n.º 2211;
identificação de pessoa colectiva n.º 507429974; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 01/20050927.

Certifico que entre Alexandre José Marques Pereira, Sandra Cristi-
na Pires Pedro, Maria Inês Marques Vicente Lopes, Rui Alexandre
Bento Simões e Nuno Filipe Cardoso Pinto, foi constituída a socieda-
de em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma BEIRASONO — Actividades de
Saúde, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Urbanização da Corredoura,
Edifício Paineira, lote 9, 1.º, direito, freguesia de São Miguel da Guar-
da, concelho da Guarda.

3 — A sociedade, por simples deliberação da gerência, poderá des-
locar a sede social para outro local dentro do mesmo concelho ou
para concelho limítrofe, e criar sucursais, filiais, agências ou outras
formas locais de representação, no território nacional ou no estran-
geiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto actividades diversas de saúde humana,
nomeadamente a polissonografia e execução de provas funcionais
respiratórias.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros e corresponde à soma de cinco quotas iguais dos valores
nominais de mil euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios
Rui Alexandre Bento Simões, Nuno Filipe Cardoso Pinto, Alexandre
José Marques Pereira, Sandra Cristina Pires Pedro e Maria Inês Mar-
ques Vicente Lopes.

ARTIGO 4.º

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

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

1 — Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante global igual a vinte vezes o capital social, desde que deli-
berado por unanimidade dos votos correspondentes ao capital social,
reembolsáveis quando julgadas dispensáveis, sendo a data e a forma de
restituição fixadas em assembleia geral, que delibere o reembolso.

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

ARTIGO 9.º

Aos lucros líquidos apurados em cada exercício será dado o destino
seguinte:

a) 5 % para o fundo de reserva legal, enquanto este não estiver
integrado ou sempre que seja necessário reintegrá-lo;

b) Ao restante será dado o destino que a assembleia geral deliberar,
podendo não ser distribuídos quaisquer lucros.

Disposição transitória

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

Conferida, está conforme.

30 de Setembro de 2005. — A Ajudante, Maria do Nascimento
Martins Teixeira. 2008593975

LEIRIA
ANSIÃO

TRANSPORTES EURODUARTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ansião. Matrícula n.º 00535/
980625; identificação de pessoa colectiva n.º 504176390.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos de prestações de contas res-
peitantes ao exercício de 2002.

Conferida, está conforme.

2 de Julho de 2003. — A Segunda-Ajudante, Teresa de Jesus da
Conceição Fernandes. 2001517513

J. L. M. O. — SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ansião. Matrícula n.º 00461/
960208; identificação de pessoa colectiva n.º 503575828.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos de prestações de contas res-
peitantes ao exercício de 2002.

Conferida, está conforme.

9 de Julho de 2003. — A Segunda-Ajudante, Teresa de Jesus da
Conceição Fernandes. 2001517890

BATALHA

MOLIGON, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Batalha. Matrícula n.º 01203/
20050905; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 28/
20050905.

Certifico que Rui Manuel dos Santos de Oliveira, divorciado, Rua
da Cova, 4-B, Telheiro, Leiria, Rui José Ferreira Gonçalves, solteiro,
maior, Outeiros da Gândara dos Olivais, Marrazes, Leiria, e Rui Ma-
nuel de Sousa da Silva, casado com Maria do Céu da Silva, na comu-
nhão de adquiridos, Rua Principal, 7-A, Pocariça, Maceira, Leiria,
constituíram uma sociedade por quotas, que se rege pelo seguinte
contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma MOLIGON, L.da

ARTIGO 2.º

1 — A sociedade tem a sua sede no Parque Industrial da Jardoeira,
lote 21-A, no lugar de Jardoeira, freguesia e concelho da Batalha.

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 a fabricação, produção e comerci-
alização de moldes; assistência técnica na indústria de moldes; comer-
cialização de componentes para moldes; importação e exportação.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de seis mil euros, e corresponde à soma de três quotas, do valor no-
minal de dois mil euros cada, uma de cada sócio.

ARTIGO 5.º

Os sócios podem deliberar que, aos sócios de maior idade, sejam exi-
gidas prestações suplementares até cinquenta vezes o capital social, des-
de que aquela deliberação seja tomada por unanimidade dos votos repre-
sentativos 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-
neraçãò, conforme for deliberado, incumbirá a sócios ou não sócios,
designados em assembleia geral.

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

3 — Ficam desde já nomeados gerentes todos os sócios.

ARTIGO 8.º

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

ARTIGO 9.º

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

ARTIGO 10.º

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

Disposição transitória

A sociedade poderá entrar imediatamente em actividade, ficando a
gerência autorizada a celebrar quaisquer negócios jurídicos em nome da-
quela sociedade, negócios que a mesma assumirá logo que definitivamen-
te matriculada, podendo, designadamente, adquirir equipamentos e veícu-
los automóveis, incluindo por contratos leasing, comprar e tomar de
arrendamento imóveis, contrair quaisquer empréstimos e prestar todas
as garantias exigidas para os mesmos, ficando a gerência ainda autorizada
a levantar, no todo ou em parte, o capital social depositado em nome da
sociedade, para pagar os encargos respeitantes àqueles negócios, bem como
os respeitantes à constituição e registo da sociedade.

Conferida, está conforme.

30 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Isilda Maria Lopes
Ferreira. 2009005228

SOMOQUAL — PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE CONSULTORIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Batalha. Matrícula n.º 1079/
030905; identificação de pessoa colectiva n.º 506676447;
averbamentos n.os 3 e 4 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números
e data das apresentações: of. 45, of. 46 e 47/20050909.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, Miguel Duarte
Marcelino e Vasco Nuno da Silva Henriques, cessaram as funções de
gerentes por renúncia em 9 de Setembro de 2005 e alterou parcial-
mente o contrato passando os artigos 3.º e 4.º a ter a seguinte redac-
ção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de cinco mil euros, e corresponde à soma das seguintes quotas: duas
do valor nominal de mil duzentos e cinquenta euros e duas do valor
nominal de quatrocentos e dezasseis euros e setenta e cinco cênti-
mos, ambas pertencentes ao sócio Dinis António Alves Santos e uma
do valor nominal de mil duzentos e cinquenta euros e outra do valor
nominal de quatrocentos e dezasseis euros e cinquenta cêntimos, ambas
pertencentes à sócia Susana Bastos Fonseca.

ARTIGO 4.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, nomeada gerente a sócia Susana Bastos Fonseca,
mantendo as suas funções de gerente o sócio Dinis António Alves Santos.

Foi depositado o texto completo e actualizado do contrato.

Está conforme.

30 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Isilda Maria Lopes
Ferreira. 2009005236

CLÍNICA — SECRET’SPA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Batalha. Matrícula n.º 01206/
20051007; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 21/
20051007.
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Certifico que Maria Margarida Moreira Padrão Rodrigues de Frei-
tas, solteira, maior, Estrada Principal, 3, Batalha, e Maria Alexandra
Moreira Padrão Rodrigues de Freitas, solteira, maior, Estrada Princi-
pal, 3, Batalha, constituiram uma sociedade por quotas, que se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade a adopta a firma Clínica — Secret’SPA, L.da

ARTIGO 2.º

1 — A sociedade tem a sua sede na Rua de D. Filipa de Lencastre,
fracção A, rés-do-chão, na vila, freguesia e concelho da Batalha.

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

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

ARTIGO 3.º

A sociedade tem como objecto a prestação de serviços médicos,
exploração de parafarmácia, laboratório de análises clínicas e gabine-
te de estética; comercialização de produtos naturais, cosméticos, ho-
meopáticos e medicamentos não sujeitos a receita médica; compra e
venda de imóveis e revenda dos adquiridos para esse fim.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de vinte mil euros, e corresponde à soma de duas quotas do valor
nominal de dez mil euros cada, uma de cada sócia.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

3 — Ficam desde já nomeadas gerentes ambas as sócias.

ARTIGO 8.º

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

ARTIGO 9.º

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

ARTIGO 10.º

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

Disposição transitória

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

tes àqueles negócios, bem como os respeitantes à constituição e re-
gisto da sociedade.

Conferida, está conforme

14 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Isilda Maria Lopes
Ferreira. 2009005287

ALBERTINA & CARLA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Batalha. Matrícula n.º 702/
990202; identificação de pessoa colectiva n.º 504405640; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 01/20050930.

Certifico que foi efectuado o registo da dissolução e encerramento
da liquidação da sociedade em epígrafe, tendo as contas sido aprova-
das em 30 de Junho de 2005.

Conferida, está conforme.

14 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Isilda Maria Lopes
Ferreira. 2009005279

AUTO-ROMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Batalha. Matrícula n.º 382/
930921; identificação de pessoa colectiva n.º 503061590; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 05/20050908.

Certifico que a sociedade em epígrafe redenominou e aumentou o
capital de € 1995,20 para € 5000, sendo o aumento de € 3004,80,
realizado e subscrito em dinheiro pelos sócios em partes iguais, pas-
sando o artigo 5.º a ter a seguinte redacção:

5.º

O capital social, integralmente já 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, uma de cada um dos sócios.

Declararam ainda os outorgantes, na qualidade de únicos sócios
gerentes, sob sua inteira responsabilidade, que a importância corres-
pondente ao presente aumento já deu entrada na caixa social, e que
não é exigida pela lei, ou pelo contrato, a realização de outras entra-
das.

Foi depositado o texto completo e actualizado do contrato.

Está conforme.

30 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Isilda Maria Lopes
Ferreira. 2009005180

PURARAÇÃO — RAÇÃO E ANIMAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Batalha. Matrícula n.º 01202/
20050829; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 06/
20050829.

Certifico que António Ribeiro Ascenso, casado com Clara Maria
Belo Pires, na comunhão de adquiridos, Rua do Brejo, 1, Casal da
Amieira, Batalha, Clara Maria Belo Pires, casada com António Ribei-
ro Ascenso no indicado regime e com ele residente, Carolina Pires
Ascenso, solteira, menor, Rua do Brejo, 1, Casal da Amieira, Batalha,
Mafalda Pires Ascenso, solteira, menor, Rua do Brejo, 1, Casal da
Amieira, Batalha, e Francisco Pires Ascenso, solteiro, maior, Rua do
Brejo, 1, Casal da Amieira, Batalha, constituíram uma sociedade por
quotas, que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma PURARAÇÃO — Ração e Animais, L.da

2.º

1 — A sociedade tem a sede na Rua de Outeiro do Cavalo, e, em
Pinheiros, na freguesia de Batalha, concelho da Batalha.

2 — Por simples deliberação da gerência pode a sede ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo ain-
da ser criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de
representação, no território nacional ou no estrangeiro.
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3.º

1 — A sociedade tem por objecto a indústria e comércio de ali-
mentos compostos e simples para animais, criação e engorda de aro-
mais.

2 — A sociedade pode adquirir participações em sociedades com
objecto diferente daquele que exerce, ou em sociedades reguladas por
leis especiais, e integrar agrupamentos complementares de empresas.

4.º

1 — O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
quinze mil euros, representado pelas seguintes cinco quotas: uma quota
com o valor nominal de nove mil euros, pertencente ao sócio An-
tónio Ribeiro Ascenso; uma de valor nominal de mil e quinhentos
euros, pertencente à sócia Clara Maria Belo Pires; uma de valor no-
minal de mil e quinhentos euros, pertencente ao sócio Francisco
Pires Ascenso; uma de valor nominal de mil e quinhentos euros,
pertencente à sócia Carolina Pires Ascenso; e uma de valor nomi-
nal de mil e quinhentos euros, pertencente à sócia Mafalda Pires
Ascenso.

2 — Por deliberação unânime dos sócios, poderão ser exigidas, aos
sócios maiores, prestações suplementares de capital até ao décuplo
do capital social, desde que naquela deliberação sejam fixados os res-
pectivos termos e condições.

5.º

1 — A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleira geral incumbirá a sócios ou não sócios, eleitos
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 António Ribeiro As-
censo.

6.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 do 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.

7.º

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

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

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

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

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

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

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

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

3 — Salvo acordo em contrário, ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor nominal deduzido de qual-
quer dívida que o sócio tenha para com a sociedade.

4 — Se por falecimento de um sócio a respectiva quota não for
amortizada no prazo de 90 dias, a contar do falecimento, os herdei-
ros deverão designar, entre eles, um representante comum.

8.º

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

9.º

Disposição transitória

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

Conferida, está conforme.

30 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Isilda Maria Lopes
Ferreira. 2009005163

DERONE — CONFECÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Batalha. Matrícula n.º 218/
901019; identificação de pessoa colectiva n.º 501428550; inscri-
ção n.º 10; número e data da apresentação: 18/20050912.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, procedeu-se à
nomeação dos órgãos sociais para o quadriénio de 2005-2008, que
são os seguintes:

Presidente — Rogério Paulo Vieira Gomes, solteiro, maior, Casal
Vieira, São Mamede, Batalha; vogais — Deonilde Vieira, viúva, Casal
Vieira, São Mamede, Batalha, e Maria João Vieira Gomes, casada,
Estrada de Minde, Fátima, Ourém.

Fiscal único: efectivo — Oliveira Reis & Associados, SROC, repre-
sentado por José Vieira dos Reis, casado, Avenida de Columbano
Bordalo Pinheiro, 50, 3.º, Lisboa (ROC n.º 359); suplente — Fernan-
do Marques Oliveira, casado, Avenida de Columbano Bordalo Pinhei-
ro, 50, 3.º, Lisboa (ROC n.º 207).

Está conforme

30 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Isilda Maria Lopes
Ferreira. 2009005341

INTERALEIXAIMO — SOCIEDADE DE GESTÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Batalha. Matrícula n.º 01204/
20050909; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/
20050909.

Certifico que Manuel Baptista Rodrigues, casado com Custódia
Maria Gonçalves Rodrigues, na comunhão de adquiridos, Rua das Tú-
lipas, lote 26, Guinzadoria, Carregado, Custódia Maria Gonçalves
Rodrigues, casado com Manuel Baptista Rodrigues, no indicado regi-
me e com ele residente, e ITMI Norte-Sul Portugal — Sociedade de
Desenvolvimento e Investimento, S. A., Marrujo, Bugalhos, Alcane-
na, constituiram uma sociedade por quotas, que se rege pelo seguinte
contrato:

ARTIGO 1.º

Denominação, duração e sede

1 — A sociedade adopta a firma de INTERALEIXAIMO — Socie-
dade de Gestão Imobiliária, L.da

2 — A Sociedade durará por tempo indeterminado.
3 — A Sociedade vai ter a sua sede na Batalha, freguesia e conce-

lho da Batalha, mas, por simples deliberação da gerência, 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, arrendamen-
to, administração e gestão de imóveis, de centros comerciais e todas
as actividades económicas e comerciais relacionadas com os indica-
dos fins.

ARTIGO 3.º

Capital

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de quaren-
ta e cinco mil euros, e corresponde à soma de três quotas, sendo uma



DIÁRIO DA REPÚBLICA — III SÉRIEN.º 35 — 17 de Fevereiro de 2006 3702-(57)

do valor nominal de vinte e dois mil novecentos e cinquenta euros do
sócio Manuel Baptista Rodrigues, uma do valor nominal dez mil tre-
zentos e cinquenta euros da sócia Custódia Maria Gonçalves Rodri-
gues e outra do valor nominal de onze mil e setecentos euros da sócia
ITMI Norte-Sul Portugal — Sociedade de Desenvolvimento e Inves-
timento, 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 poderá
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 espe-
cial 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 Sociedade 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 do arti-
go 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 por 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 45 dias
em relação à data da reunião da assembleia geral convocada para a
deliberar.

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

4 — Caso a redução leve a que o capital seja reduzido a um
montante inferior ao estabelecido por lei, tal decisão terá de ficar
expressamente condicionada à efectivação de aumento do capital
para montante igual ou superior àquele mínimo a realizar nos
60 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 2 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 re-
alizadas, salvo se à data da transmissão tiverem sido consideradas
perdidas a favor da Sociedade, por não pagamento nos termos do
artigo 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 sociedade
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
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 Sociedade Comerciais.

7 — O não cumprimento pela sociedade dos prazos estabelecidos,
no precedente n.º 4 do presente artigo, implica o consentimento au-
tomático 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 título, 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
onerarão 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 30 dias contados da data do recebimento
da comunicação à mesma endereçada, por meio de carta registada com
aviso de recepção, do projecto de transmissão de quotas, do qual de-
verão 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 e 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 re-
sultados;

c) Os elementos atrás mencionados servirão para avaliação da si-
tuação financeira da Sociedade à data da proposta de cessão, trans-
missão 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.
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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 às assembleias gerais, a participar das deliberações e a exercer
o respectivo direito de voto, pessoalmente, ou através de mandatário
nos termos do número dois 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 clá-
usulas, 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 de 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 da 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 simila-

res;
h) Prestar cauções ou garantias, excepto aquelas que exijam delibe-

ração tomada nos termos do artigo 11.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 obn ada 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 nulos, sem prejuízo de o infrac-
tor 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 não exceder o dobro do capital social subscrito à data de consti-
tuição 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 gerente, para o quadriénio de 2005-2008,
Manuel Baptista Rodrigues.

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.

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 4 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 Bilbao Vyz-
caya Argentaria (Portugal), S. A., correspondente à totalidade do res-
pectivo 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 quinto
do Código das Sociedade 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, valores e demais cláusulas e condições que julgue
convenientes 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.

30 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Isilda Maria Lopes
Ferreira. 2009004981

CONSTRUÇÕES ERMENDINO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Batalha. Matrícula n.º 61/
890109; identificação de pessoa colectiva n.º 501784055; inscri-
ção n.º 8; número e data da apresentação: 02/20050919.

Certifico que a sociedade em epígrafe aumentou o capital de
€ 37 409,84 para € 100 000, sendo o aumento de € 62 590,16, rea-
lizado e subscrito por incorporação de reservas livres em partes iguais
pelos sócios, passando o artigo 4.º a ter a seguinte redacção:

4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro e
outros valores sociais, é de cem mil euros, e corresponde à soma de
duas quotas iguais no valor nominal de cinquenta mil euros cada, per-
tencentes uma a cada um dos sócios Ermendino Pedro da Costa San-
tos e Paulo dos Santos Batista Carreira.

Foi depositado o texto completo e actualizado do contrato.

Está conforme.

Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Isilda Maria Lopes
Ferreira. 2009005260

SOPARALELO — FORNECIMENTO, EXECUÇÃO
E REPARAÇÃO DE CALÇADA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Batalha. Matrícula n.º 01181/
20050518; identificação de pessoa colectiva n.º 502150025; ins-
crição n.º 9; número e data da apresentação: 09/20050518.

Certifico que a sociedade em epígrafe mudou a sede para a Rua do
Varoso, 12, Brancas, freguesia e concelho da Batalha.

Foi depositado o texto completo e actualizado do contrato.

Está conforme.

18 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Isilda Maria Lopes
Ferreira. 2002755744
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SICÓCELULAR — COMÉRCIO DE APARELHOS
DE TELECOMUNICAÇÕES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Batalha. Matrícula n.º 01201/
20050826; identificação de pessoa colectiva n.º 505273799; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 23/20050826.

Certifico que a sociedade em epígrafe mudou a sede para o lugar do
Quinta do Sol, 3, Casal do Quinta, freguesia e concelho da Batalha.

Foi depositado o texto completo e actualizado do contrato.

Conferida, está conforme.

30 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Isilda Maria Lopes
Ferreira. 2009004876

CONSTRUÇÕES MÁRIO RUI & FETAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Batalha. Matrícula n.º 898/
010816; identificação de pessoa colectiva n.º 505588056.

Certifico o seguinte:
Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1, apresentação n.º 62/29092005.
Mário Rui Gomes cessou funções de gerente da sociedade em epí-

grafe.
Causa: óbito.
Data: 17 de Setembro de 2005.
Inscrição n.º 2, apresentação n.º 63/29092005.
Célia Maria Neto Reis Gomes, viúva, Rua do Moinho, 4, Vale So-

breiro, São Mamede, foi nomeada gerente da sociedade em epígrafe.
Data: 23 de Setembro de 2005.

Conferi, está conforme o original.

12 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Isilda Maria Lopes
Ferreira. 2009005392

FLORALPACK — IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
DE PRODUTOS E ACESSÓRIOS PARA FLORISTAS,

UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Batalha. Matrícula n.º 861/
010402; identificação de pessoa colectiva n.º 505265320;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e
data das apresentações: of. 10 e 21/20050831.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, Maria Isabel
Ferraz Venâncio Alves cessou as funções de gerente por renúncia em
24 de Agosto de 2005, e a mesma sociedade foi transformada em
unipessoal, pelo que o pacto passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação FLORALPACK — Importação
e Exportação de Produtos e Acessórios para Floristas, Unipessoal, L.da

ARTIGO 2.º

(Mantém-se.)
ARTIGO 3.º

(Mantém-se.)
ARTIGO 4.º

1 — O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de dez
mil euros, representado por uma única quota de igual valor nominal,
pertencente ao sócio José Dias Alves.

ARTIGO 5.º

(Mantém-se.)
ARTIGO 6.º

A gerência da sociedade será exercida pelo sócio José Dias Alves,
desde já designado gerente, sendo suficiente a sua assinatura para obrigar
a sociedade, em todos os seus actos e contratos.

ARTIGO 7.º

O sócio único poderá contratar com a sociedade a prestação a esta
de suprimentos em dinheiro ou outra coisa fungível.

ARTIGO 8.º

Fica desde já autorizada a celebração de negócios jurídicos entre o
sócio único e a sociedade, desde que sirvam a prossecução do objecto
social.

Foi depositado o texto completo e actualizado do contrato.

Está conforme.

30 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Isilda Maria Lopes
Ferreira. 2009005198

CONSTRUÇÕES ANTÓNIO LEAL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Batalha. Matrícula n.º 335/
921106; identificação de pessoa colectiva n.º 502874074;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 5; número e data da apresenta-
ção: 09/20050825.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
registo de recondução de funções dos membros dos órgãos sociais:

Conselho de administração: presidente — António da Encarnação
Ribeiro Leal; vice-presidente — Maria Luísa Ferreira da Silva Leal;
vogal — Diana Rita da Silva Leal.

Fiscal único: efectivo — Jesus e Associados, SROC, representado
por Joaquim Oliveira de Jesus, ROC n.º 1056; suplente — Oliveira Reis
e Associados, SROC, representado por José Vieira dos Reis, ROC
n.º 359.

Período: triénio de 2005-2007.
Data: 30 de Julho de 2005.

Está conforme.

1 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Isilda Maria Lopes
Ferreira. 2000398367

A. C. M. C. — REPRESENTAÇÕES E INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Batalha. Matrícula n.º 940/
011203; identificação de pessoa colectiva n.º 503488615;
averbamento n.º 03 à inscrição n.º 05; número e data da apresen-
tação: 07/20050817.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, deslocou a sede
para a Travessa dos Rinos, 7, Rebolaria.

Está conforme

24 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Isilda Maria Lopes
Ferreira. 2009004965

CALDAS DA RAINHA

JMR IMPORTAÇÃO DE COSMÉTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial das Caldas da Rainha. Matrícula
n.º 2038; identificação de pessoa colectiva n.º 503096490; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 05/20030910.

Certifico que foi inscrita a dissolução e encerramento da liquidação
da sociedade em epígrafe.

Data da aprovação das contas: 31 de Março de 2002.

Foi conferida e está conforme.

16 de Setembro de 2003. — A Ajudante, Bárbara Pereira Marques.
2005112631

LEIRIA

NOVAELECTROLIS — COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS
INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 2010/
850215; identificação de pessoa colectiva n.º 501139850; número
e data da apresentação: D-1156/20050629.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe referentes aos
exercícios de 2004.

12 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Josefina da
Conceição Lima Leal Mesquita. 2009041836

AMERICANA — PAPELARIAS, LIVRARIAS
E EQUIPAMENTOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 983/
750705; identificação de pessoa colectiva n.º 500379327; número
e data da apresentação: D-1155/20050629.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe referentes aos
exercícios de 2004.

12 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Josefina da
Conceição Lima Leal Mesquita. 2011241308

LEANFER — DECORAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 3044/
900115; identificação de pessoa colectiva n.º 502270918; número
e data da apresentação: D-1149/20050629.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe referentes aos
exercícios de 2004.

12 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Josefina da
Conceição Lima Leal Mesquita. 2011241294

ARTEMOLDE ED — ENGENHARIA, DESENVOLVIMENTO
E FABRICAÇÃO DE MOLDES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 5940/
980421; identificação de pessoa colectiva n.º 504145606; número
e data da apresentação: D-1150/20050629.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe referentes aos
exercícios de 2004.

12 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Josefina da
Conceição Lima Leal Mesquita. 2011241790

TARDE E DIA — COMÉRCIO ALIMENTAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 5658/
970923; identificação de pessoa colectiva n.º 503956023; número
e data da apresentação: D-1152/20050629.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe referentes aos
exercícios de 2004.

12 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Josefina da
Conceição Lima Leal Mesquita. 2007313871

FILIPE & HENRIQUES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 1060/
760713; identificação de pessoa colectiva n.º 500440735; número
e data da apresentação: D-1153/20050629.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe referentes aos
exercícios de 2004.

12 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Josefina da
Conceição Lima Leal Mesquita. 2011241804

TRANSMEMÓRIA — TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 9473/
20041019; identificação de pessoa colectiva n.º 507122909; nú-
mero e data da apresentação: D-1151/20050629.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe referentes aos
exercícios de 2004.

12 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Josefina da
Conceição Lima Leal Mesquita. 2011241782

PEREIRA & RODRIGUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 1494/
810401; identificação de pessoa colectiva n.º 501137840; número
e data da apresentação: D-1096/20050629.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe referentes aos
exercícios de 2004.

11 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Josefina da
Conceição Lima Leal Mesquita. 2011241065

CLÍNICA MÉDICA DE SANTANA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 2772/
890123; identificação de pessoa colectiva n.º 502098686; número
e data da apresentação: D-1099/20050629.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe referentes aos
exercícios de 2004.

11 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Josefina da
Conceição Lima Leal Mesquita. 2011241057

ALBERTINO INÊS & FILHOS — SOCIEDADE
CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 7384/
010402; identificação de pessoa colectiva n.º 505354721; número
e data da apresentação: D-1195/29062005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva documentos
da prestação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao exer-
cício de 2004.

Conferida esta conforme.

12 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Josefina da
Conceição Lima Leal Mesquita. 2011232708

MAFERSI — SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 7239/
001221; identificação de pessoa colectiva n.º 505141612; número
e data da apresentação: D-1196/29062005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva documentos
da prestação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao exer-
cício de 2004.

Conferida esta conforme.

12 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Josefina da
Conceição Lima Leal Mesquita. 2005252905

A. C. BENTO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 7492/
010515; identificação de pessoa colectiva n.º 505466422; número
e data da apresentação: D-969/20050629.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe referentes aos
exercícios de 2004.

4 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Josefina da
Conceição Lima Leal Mesquita. 2011233054

PSICOAP — PSICOTERAPIA E APOIO
PSICOPEDAGÓGICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 6004/
980604; identificação de pessoa colectiva n.º 504170244; número
e data da apresentação: D-1135/20050629.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe referentes aos
exercícios de 2004.

11 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Josefina da
Conceição Lima Leal Mesquita. 2011241260

HERAL — CONSULTORES CONTABILISTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 3881/
920521; identificação de pessoa colectiva n.º 502765968; número
e data da apresentação: D-1136/20050629.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe referentes aos
exercícios de 2004.

11 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Josefina da
Conceição Lima Leal Mesquita. 2011233739

TECLENA — AUTOMATIZAÇÃO, ESTUDOS
E REPRESENTAÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 1430/
800819; identificação de pessoa colectiva n.º 501057730; número
e data da apresentação: D-1133/20050629.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe referentes aos
exercícios de 2004.

11 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Josefina da
Conceição Lima Leal Mesquita. 2011241235

CINGEL — PARTICIPAÇÕES, S. G. P. S.,  L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 5938/
980421; identificação de pessoa colectiva n.º 504145940; número
e data da apresentação: D-1131/20050629.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe referentes aos
exercícios de 2004.

11 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Josefina da
Conceição Lima Leal Mesquita. 2011240654

ZELIMEC — GESTÃO DE IMÓVEIS
E INVESTIMENTOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 2602/
880701; identificação de pessoa colectiva n.º 502011777; número
e data da apresentação: D-1130/20050629.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe referentes aos
exercícios de 2004.

11 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Josefina da
Conceição Lima Leal Mesquita. 2011241227

PASMAC — COMÉRCIO DE ACESSÓRIOS AUTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 5991/
980526; identificação de pessoa colectiva n.º 504158910; número
e data da apresentação: D-1128/20050629.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe referentes aos
exercícios de 2004.

11 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Josefina da
Conceição Lima Leal Mesquita. 2011241146

PERFIEXTRO — COMÉRCIO DE PERFIS
DE ALUMÍNIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 5138/
960516; identificação de pessoa colectiva n.º 503644730; número
e data da apresentação: D-1127/20050629.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe referentes aos
exercícios de 2004.

11 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Josefina da
Conceição Lima Leal Mesquita. 2011241200

MEGA REDES — CABLAGENS ESTRUTURADAS
E ELECTRICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 5163/
960619; identificação de pessoa colectiva n.º 503662089; número
e data da apresentação: D-1126/20050629.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe referentes aos
exercícios de 2004.

11 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Josefina da
Conceição Lima Leal Mesquita. 2011240646

COMEX — MOLDES E FERRAMENTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 2245/
861210; identificação de pessoa colectiva n.º 501750568; número
e data da apresentação: D-1100/20050629.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe referentes aos
exercícios de 2004.

11 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Josefina da
Conceição Lima Leal Mesquita. 2011240557

MARIA ANGELINA PEDROSA & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 1830/
830713; identificação de pessoa colectiva n.º 501405704; número
e data da apresentação: D-1101/20050629.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe referentes aos
exercícios de 2004.

11 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Josefina da
Conceição Lima Leal Mesquita. 2011241073

QUIMIPOL PORTUGAL — PRODUTOS QUÍMICOS
INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 3972/
920901; identificação de pessoa colectiva n.º 502828714; número
e data da apresentação: D-1129/20050629.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe referentes aos
exercícios de 2004.

11 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Josefina da
Conceição Lima Leal Mesquita. 2011233771

L. M. G. — LEIRIA MECÂNICA GRÁFICA,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua do Cabeço Casal, 1, lugar de Soutocico, freguesia
de Arrabal, concelho de Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 9917/
051007; identificação de pessoa colectiva n.º P 507487303; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 01/20051007.

Certifico que foi constituída a sociedade por quotas em epígrafe,
por David Rito Marcelino dos Santos, casado com Maria João Faria
da Silva, no regime de comunhão de adquiridos, natural da freguesia
do Arrabal, concelho de Leiria, nacionalidade portuguesa, residente
na Rua do Cabeço Casal, 1, lugar de Soutocico, freguesia de Arrabal,
concelho de Leiria, bilhete de identidade n.º 11778558 de 15 de Ja-
neiro de 2002 emitido pelos Serviços de Identificação Civil de Leiria,
número de identificação fiscal 214980014, constitui uma sociedade
unipessoal, por quotas, com o número de identificação de pessoa
colectiva 507487303, que se rege pelas seguintes cláusulas:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação L. M. G. — Leiria Mecânica
Gráfica, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Rua do Cabeço Casal, 1,
lugar de Soutocico, freguesia de Arrabal, concelho de Leiria.

§ 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: prestação de serviços de tipografia,
comércio de equipamentos e material tipográfico.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de cinco mil euros, e corresponde à quota de igual valor nominal, per-
tencente ao sócio único.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, figa a cargo do
sócio ou de não sócios conforme for deliberado em assembleia geral,
ficando desde já nomeado gerente o sócio único e ainda Maria João
Faria da Silva, casada, natural da freguesia de Chancelaria, concelho
de Torres Novas, residente na referida Rua do Cabeço Casal, 1, nú-
mero de identificação fiscal 214980006.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

Está conforme o original.

7 de Outubro de 2005. — A Adjunta, Ana Manuela Almeida Pinto
Campos Correia. 2009043529

F. A. SILVA — COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 5225/
960809; identificação de pessoa colectiva n.º 503702773; número
e data da apresentação: D-1132/20050629.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe referentes aos
exercícios de 2004.

11 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Josefina da
Conceição Lima Leal Mesquita. 2011233712

T. G. A. — TÉCNICOS DE GESTÃO ASSOCIADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 3605/
910801; identificação de pessoa colectiva n.º 502599944; número
e data da apresentação: D-1229/20050629.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe referentes aos
exercícios de 2004.

14 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Josefina da
Conceição Lima Leal Mesquita. 2011233623

LADRINOVO — LADRILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 8166/
020208; identificação de pessoa colectiva n.º 505907259; número
e data da apresentação: D-1215/20050629.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe referentes aos
exercícios de 2004.

13 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Josefina da
Conceição Lima Leal Mesquita. 2011241448

GLOBALCARE — CUIDADOS MÉDICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 7563/
110611; identificação de pessoa colectiva n.º 505029723; número
e data da apresentação: D-1216/20050629.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe referentes aos
exercícios de 2004.

13 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Josefina da
Conceição Lima Leal Mesquita. 2011273943

VAN LOOCK, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 5477/
970409; identificação de pessoa colectiva n.º 503858820; número
e data da apresentação: D-1223/20050629.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe referentes aos
exercícios de 2004.

14 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Josefina da
Conceição Lima Leal Mesquita. 2011274001

MARTOSFROTA — TRANSPORTES
DE MERCADORIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 8049/
011228; identificação de pessoa colectiva n.º 505824256; número
e data da apresentação: D-1222/20050629.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe referentes aos
exercícios de 2004.

14 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Josefina da
Conceição Lima Leal Mesquita. 2011273986

MARTOS & C.A,  L .DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 1540/
810911; identificação de pessoa colectiva n.º 501195602; número
e data da apresentação: D-1228/20050629.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe referentes aos
exercícios de 2004.

14 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Josefina da
Conceição Lima Leal Mesquita. 2011241499

NUNO REIS — CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 9276/
040426; identificação de pessoa colectiva n.º 506924939; número
e data da apresentação: D-1225/20050629.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe referentes aos
exercícios de 2004.

14 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Josefina da
Conceição Lima Leal Mesquita. 2011241472

FISIODOR — PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 6625/
990914; identificação de pessoa colectiva n.º 504523287; número
e data da apresentação: D-1224/20050629.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe referentes aos
exercícios de 2004.

14 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Josefina da
Conceição Lima Leal Mesquita. 2011241480

STRUNORM — ESTRUTURAS METÁLICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 6896/
20000405; identificação de pessoa colectiva n.º 504816853; nú-
mero e data da apresentação: D-1227/20050629.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe referentes aos
exercícios de 2004.

14 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Josefina da
Conceição Lima Leal Mesquita. 2009062400

FRANPAFI — GESTÃO FARMACÊUTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 8833/
030411; identificação de pessoa colectiva n.º 506427064; número
e data da apresentação: D-1226/20050629.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe referentes aos
exercícios de 2004.

14 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Josefina da
Conceição Lima Leal Mesquita. 2011241464

J. M. MENINO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 3932/
920713; identificação de pessoa colectiva n.º 502799862; número
e data da apresentação: D-1221/20050629.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe referentes aos
exercícios de 2004.

13 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Josefina da
Conceição Lima Leal Mesquita. 2011233984

CLÍNICA MÉDICO-DENTÁRIA DR.A MANUELA SIMÕES
PRESTAÇÃO DE CUIDADOS DE SAÚDE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 6028/
980624; identificação de pessoa colectiva n.º 504196278; número
e data da apresentação: D-1038/20050629.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva documentos
da prestação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao exer-
cício de 2004.

Conferida esta conforme.

7 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Josefina da
Conceição Lima Leal Mesquita. 2011240042

L. CARREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 1537/
810907; identificação de pessoa colectiva n.º 501194967; número
e data da apresentação: D-1034/20050629.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva documentos
da prestação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao exer-
cício de 2004.

Conferida esta conforme.

7 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Josefina da
Conceição Lima Leal Mesquita. 2011240026

JORGE GAMEIRO — CONTABILIDADE
E ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 4645/
941222; identificação de pessoa colectiva n.º 503337412; número
e data da apresentação: D-1040/20050629.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva documentos
da prestação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao exer-
cício de 2004.

Conferida esta conforme.

6 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Josefina da
Conceição Lima Leal Mesquita. 2011232244

AUTO REPARADORA BIDOEIRENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 2256/
870105; identificação de pessoa colectiva n.º 501759620; número
e data da apresentação: D-1039/20050629.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva documentos
da prestação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao exer-
cício de 2004.

Conferida esta conforme.

6 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Josefina da
Conceição Lima Leal Mesquita. 2011240050

HABINEGÓCIOS — IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 1099/
770304; identificação de pessoa colectiva n.º 500651680; número
e data da apresentação: D-1142/20050629.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe referentes aos
exercícios de 2004.

12 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Josefina da
Conceição Lima Leal Mesquita. 2011233844

EMBALENA — FITAS E EMBALAGENS PLÁSTICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 8582/
021016; identificação de pessoa colectiva n.º 504158171; número
e data da apresentação: D-1141/20050629.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe referentes aos
exercícios de 2004.

12 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Josefina da
Conceição Lima Leal Mesquita. 2011241278
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EQUITECLIS — EQUIPAMENTOS
DE CLIMATIZAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 4080/
930112; identificação de pessoa colectiva n.º 502911468; número
e data da apresentação: D-1163/20050629.

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

Conferida, está conforme.

12 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Josefina da
Conceição Lima Leal Mesquita. 2011241880

MEDI — VISAGE, FORMAÇÃO PROFISSIONAL,
IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 5450/
970320; identificação de pessoa colectiva n.º 503840920; número
e data da apresentação: D-1159/20050629.

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

Conferida, está conforme.

12 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Josefina da
Conceição Lima Leal Mesquita. 2011241839

EROFIO — ENGENHARIA E FABRICAÇÃO
DE MOLDES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 3209/
900605; identificação de pessoa colectiva n.º 502370890; número
e data da apresentação: D-1162/20050629.

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

Conferida, está conforme.

12 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Josefina da
Conceição Lima Leal Mesquita. 2011233747

BIOGOTA — COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS
PARA TRATAMENTOS DE ÁGUA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 8499/
020726; identificação de pessoa colectiva n.º 506222950; número
e data da apresentação: D-1084/20050629.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe referentes aos
exercícios de 2004.

11 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Josefina da
Conceição Lima Leal Mesquita. 2011273862

CINGEL — SELECÇÃO E COLOCAÇÃO
DE PESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 5939/
980421; identificação de pessoa colectiva n.º 504145622; número
e data da apresentação: D-1140/20050629.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe referentes aos
exercícios de 2004.

12 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Josefina da
Conceição Lima Leal Mesquita. 2011240670

FELIZARDO & C.A,  L .DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 1714/
821102; identificação de pessoa colectiva n.º 501324461; número
e data da apresentação: D-1139/20050629.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe referentes aos
exercícios de 2004.

12 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Josefina da
Conceição Lima Leal Mesquita. 2011241251

FARIA & PEREIRA — COMÉRCIO
DE VIATURAS AUTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 4428/
940316; identificação de pessoa colectiva n.º 503180254; número
e data da apresentação: D-1144/20050629.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe referentes aos
exercícios de 2004.

12 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Josefina da
Conceição Lima Leal Mesquita. 2011241286

LUÍS & VÍTOR FERREIRA, IRMÃOS — COMÉRCIO
DE MATERIAL ELÉCTRICO E DE CANALIZAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 5570/
970627; identificação de pessoa colectiva n.º 503912107; número
e data da apresentação: D-1134/20050629.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe referentes aos
exercícios de 2004.

11 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Josefina da
Conceição Lima Leal Mesquita. 2011240662

IMPARCONSTRUÇÕES — EMPREENDIMENTOS, L.DA

Sede: Rua dos Parceiros, 1165, no lugar e freguesia
de Parceiros, concelho de Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 9916/
051006; identificação de pessoa colectiva n.º P 507438094; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 51/20051006.

Certifico que foi constituída a sociedade por quotas em epígrafe,
cujo contrato se segue:

1.º Leonel de Jesus Cova, casado com Ana Maria Soares Pereira
Gonçalves Cova, sob o regime da comunhão de adquiridos, natural da
freguesia e concelho de Leiria, residente na Rua dos Parceiros, 1165,
em Parceiros, Leiria, contribuinte fiscal n.º 124623492;

2.º Lino Miguel Oliveira da Silva, solteiro, maior, natural da fre-
guesia de Reguengo do Fetal, concelho da Batalha, onde reside no lugar
de Torre, na Rua de Maria Cândida, 5, A, contribuinte fiscal
n.º 229822894;

3.º Fernando de Amaral Cabral, casado com Maria Idalina Marques
Cova, sob o regime da comunhão geral de bens, natural da freguesia e
concelho de Leiria, residente na Rua da Nossa Senhora do Rosário,
162, em Parceiros, Leiria, contribuinte fiscal n.º 132744996.

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma IMPARCONSTRUÇÕES — Empre-
endimentos, L.da

ARTIGO 2.º

1 — A sociedade tem a sua sede na Rua dos Parceiros, 1165, no
lugar e freguesia de Parceiros, concelho de Leiria.

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

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

A sociedade tem como objecto: construção civil e obras públicas.
Compra e venda de bens imóveis e revenda dos adquiridos para esse
fim.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de doze mil euros, e corresponde à soma de três quotas, do valor
nominal de quatro mil euros, cada, pertencentes uma a cada um dos
sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

3 — Ficam desde já nomeados gerentes todos os sócios.

ARTIGO 8.º

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

ARTIGO 9.º

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 prefe-
rência, na falta de acordo, as cessões serão feitas na proporção
das quotas que cada um dos preferentes já detenha na sociedade,
observados que sejam os condicionalismos legais quanto ao valor
das quotas.

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

ARTIGO 10.º

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

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

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

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

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

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

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

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

4 — Se por falecimento de um sócio a respectiva quota não for
amortizada no prazo de 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.

13 de Outubro de 2005. — A Adjunta, Ana Manuela Almeida Pinto
Campos Correia. 2009043510

D. L. SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 3278/
900802; identificação de pessoa colectiva n.º 502394528; número
e data da apresentação: D-1166/20050629.

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

Conferida, está conforme.

13 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Josefina da
Conceição Lima Leal Mesquita. 2011241871

MARINHA FOSCO — FOSCAGEM DE VIDRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 9413/
040809; identificação de pessoa colectiva n.º 503668478; número
e data da apresentação: D-1230/20050629.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe referentes aos
exercícios de 2004.

14 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Josefina da
Conceição Lima Leal Mesquita. 2009062418

TECNOTOFF — IMPERMEABILIZAÇÕES,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Avenida de Visconde do Amparo, 11, 2.º, direito,
Marrazes, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 7456/
010503; identificação de pessoa colectiva n.º 505357399;
averbamentos n.os 1 e 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; números
e data das apresentações: 52 e 54/20051006.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, deslocou a sede
e alterou o contrato quanto aos artigos 3.º e 5.º, cuja redacção é a
seguinte:

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 5.º

1 — A administração e gerência da sociedade, com ou sem remu-
neração, conforme for decidido pela sócia única, incumbirá a quem
vier a ser nomeado por aquela mesma sócia única.

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

3 — Fica desde já nomeada gerente a sócia única Maria Ivone da
Silva dos Santos.

Mais certifico que, cessou funções de gerente Francisco Mancelos
Magalhães e Vasconcelos, por ter renunciado em 3 de Outubro de 2005.

Está conforme o original.

13 de Outubro de 2005. — A Ajudante, Gracinda Neves Francisco.
2009043928

MARINHA GRANDE

ACL — INTERNACIONAL COSMÉTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Marinha Grande. Matrícula
n.º 1371; identificação de pessoa colectiva n.º 503515876; data da
apresentação: 27062003.
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Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi feito o
depósito na pasta respectiva dos documentos de prestação de contas
relativas ao exercício do ano de 2002.

Conferido, está conforme.

27 de Junho de 2003. — A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira
dos Santos Batista. 2001974906

JOÃO RAPOSO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Marinha Grande. Matrícula
n.º 2171; identificação de pessoa colectiva n.º 505874288; data da
apresentação: 30062005.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi feito o
depósito na pasta respectiva dos documentos de prestação de contas
relativas ao exercício do ano de 2002.

Conferido, está conforme.

30 de Junho de 2003. — A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira
dos Santos Batista. 2001987960

PORTO DE MÓS

TRANSMARVIA — TRANSPORTES
DE MERCADORIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Porto de Mós. Matrícula
n.º 1447/990824; identificação de pessoa colectiva n.º 504373234.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, se encontram
depositados na pasta respectiva os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2002.

Conferida. Está conforme.

10 de Julho de 2003. — A Conservadora, Susana Maria Marques
Tomás. 2001327544

LISBOA
AMADORA

CARRILHO & QUESADA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 14 898;
identificação de pessoa colectiva n.º 507392213; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 10/050909.

Certifico que, entre Daniel Bruno Grilo Rodrigues Carrilho e Maria
Alexandra Seabra da Silva Pereira Quesada, foi constituída a socieda-
de em epígrafe, cujo contrato se rege pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a denominação de Carrilho & Quesada, L.da,
com sede na Rua de Josefa de Óbidos, 1, 8.º, esquerdo, freguesia de
Alfornelos, concelho da Amadora.

2 — A sede social pode ser transferida por simples deliberação da
gerência para qualquer outro local do mesmo concelho ou concelhos
limítrofes.

3 — Pode a sociedade criar filiais, sucursais, agências, delegações
eu quaisquer outras formas de representação no território nacional ou
no estrangeiro, por simples deliberação da gerência.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste na exploração de pastelaria, snack-bar e
comercialização de pão, comércio de artigos de vestuário e acessórios.

ARTIGO 3.º

A sociedade pode adquirir e alienar livremente participações no
capital de outras sociedades, ainda que reguladas por leis especiais, ou
em agrupamentos complementares de empresas e ou em associações
em participações.

ARTIGO 4.º

1 — O capital social é de cinco mil euros, correspondendo à soma
de duas quotas: uma com o valor nominal de dois mil e quinhentos

euros pertença do sócio Daniel Bruno Grilo Rodrigues Carrilho; e a
outra, no valor nominal de dois mil e quinhentos euros, pertença da
sócia Maria Alexandra Seabra da Silva Pereira Quesada, integralmen-
te realizadas em dinheiro.

2 — Todos os sócios poderão efectuar prestações suplementares
até trinta vezes do valor do capital social.

3 — As prestações suplementares serão repartidas da forma que vier
a ser deliberado em assembleia geral.

ARTIGO 5.º

1 — A sociedade é administrada e representada pela gerência, com-
posta por um ou mais gerentes, eleitos em assembleia geral por perí-
odos de três anos.

2 — A sociedade fica obrigada pela assinatura de um gerente.
3 — A gerência poderá nomear mandatários ou procuradores da

sociedade para praticar determinados actos ou categorias de actos.
4 — Ao gerente compete praticar os actos que forem necessários

ou convenientes à realização do objecto social, bem como a aquisi-
ção, aluguer e arrendamento de bens móveis e imóveis, a confissão,
desistência ou transacção em juízo e a constituição de mandatários.

ARTIGO 6.º

1 — Os gerentes da sociedade são dispensados de caução e podem
ser escolhidos entre pessoas estranhas à sociedade.

2 — A assembleia geral determinará se os gerentes são ou não re-
munerados, e, no caso de lhes conferir tal direito, determinará o res-
pectivo quantitativo.

ARTIGO 7.º

É inteiramente proibido a qualquer gerente ou mandatário obrigar
a sociedade em quaisquer actos e ou contratos estranhos ao objecto
social ou às suas actividades, designadamente em letras de favor, fian-
ças, abonações, termos de responsabilidade e demais actos, contratos
e documentos de interesse alheio aos negócios sociais.

ARTIGO 8.º

1 — É livre a cessão total ou parcial de quotas entre sócios.
2 — A cessão a terceiros, mesmo entre cônjuges e ascendentes e

descendentes, fica dependente do consentimento expresso da socie-
dade.

ARTIGO 9.º

Constituem fundamento de amortização da quota, a favor da soci-
edade:

a) Acordo com o sócio titular;
b) Penhora, arresto ou qualquer forma de apreensão judicial da quota;
c) Infracção pelo titular do disposto no artigo 7.º do pacto social;
d) A cessão de quotas a terceiros, sem o prévio consentimento da

sociedade.
ARTIGO 10.º

1 — Sem prejuízo do estabelecido na lei sobre deliberações unâni-
mes ou assembleias universais, as assembleias gerais são convocadas
por meio de carta registada expedida com a antecedência de 15 dias a
não ser que a lei exija outras formalidades ou estabeleça prazo mais
longo.

2 — A representação voluntária de qualquer sócio, pessoa singular
ou colectiva, pode ser conferida a outro sócio ou a pessoas estranhas
à sociedade, bastando carta dirigida ao presidente da assembleia geral
para esse efeito.

ARTIGO 11.º

1 — As deliberações serão aprovadas pela maioria dos votos ex-
pressos, salvo quando a lei ou os estatutos da sociedade estabeleçam o
contrário, não sendo as abstenções contadas como votos expressos.

2 — É necessária uma maioria de 75 % dos votos para aprovação
de deliberações sobre as seguintes matérias:

a) Chamada e restituição de prestações, suplementares de capital;
b) Alterações aos estatutos da sociedade;
c) Fusão, cisão, transformação, dissolução e retorno à actividade

após a sua dissolução.
3 — Nas deliberações dos sócios, cada cêntimo de euro do valor

nominal da quota conta como um voto.
4 — A assembleia geral poderá deliberar por maioria simples, a não

distribuição de lucros aos sócios ou a distribuição da parcela que en-
tender.

ARTIGO 12.º

Os preceitos dispositivos do Código das Sociedades Comerciais,
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 262/86, de 2 de Setembro, podem ser
derrogados mediante deliberação de sócios tomada por maioria de três
quartos dos votos correspondentes ao capital social.
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1 — Ficam, desde já, nomeados gerentes da sociedade:
a) O sócio Daniel Bruno Grilo Rodrigues Carrilho;
b) A sócia Maria Alexandra Seabra da Silva Pereira Quesada.

Está conferido e conforme o original.

14 de Setembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Afonso Menezes. 2009067495

OS VIANAS — REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 8520;
identificação de pessoa colectiva n.º 503093831; inscrição n.º 4;
número e data da apresentação: 02/050928.

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

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 27 de Setembro de 2005.

Está conferida e conforme.

3 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Luz
Moreira. 2009056850

JÚLIO DE CARVALHO — ARTES GRÁFICAS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 14 895;
identificação de pessoa colectiva n.º 507176260; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 03/0950909.

Certifico que, por Júlio José Vasconcelos de Carvalho, foi consti-
tuída a sociedade em epígrafe, cujo contrato se rege pelos seguintes
artigos:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Júlio de Carvalho — Artes Gráfi-
cas, Unipessoal, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua de Francisco Sousa Tava-
res, 17, loja B, lugar e freguesia de Buraca, concelho da Amadora.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a actividade de artes gráficas, foto-
composição, paginação, criatividade, publicidade, no âmbito da mon-
tagem; impressão offset, impressão digital, encadernação, fotografia
digital, selecções de cor, tratamento de imagens e provas de cor.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

1 — A gerência e a representação da sociedade competem ao só-
cio único ou a não sócio, ficando, desde já, nomeado gerente o sócio
único.

2 — A sociedade obriga-se:
a) Com a intervenção de um gerente;
b) Com a intervenção de mandatário, nos precisos termos do

mandato.
3 — A sociedade pode constituir mandatários, para a prática de

determinados actos ou categorias de actos.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conferido e conforme o original.

14 de Setembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Afonso Menezes. 2009067428

R. D.  F. — ROTEIRO DISTRITAL DE FARMÁCIAS,
EDIÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 9476;
identificação de pessoa colectiva n.º 503479861; data do depósito:
230703.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2002.

7 de Fevereiro de 2004. — O Primeiro-Ajudante, António
Fernandes. 2002696713

SNACK-BAR RUQUI — ACTIVIDADES
HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 9450;
identificação de pessoa colectiva n.º 503481173; inscrição n.º 5;
número e data da apresentação: 12/020326.

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

Alteração parcial do contrato com reforço de capital e redenomi-
nação em euros.

O capital foi reforçado com 602 410$ em dinheiro e o seu arti-
go 5.º foi modificado e ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 5.º

O capital social é de cinco mil euros, dividido em duas quotas iguais
de dois mil e quinhentos euros, cada, pertencente uma a cada um dos
sócios Albano Sequeira Antunes e Maria Alcina Rodrigues Saraiva
Inácio.

Cessação de funções de gerência de Albano Sequeira Antunes.
Data: 5 de Junho de 2002.
Causa: Renúncia.
Alteração parcial do contrato quanto ao artigo 5.º, que ficou com

a seguinte redacção:
5.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de cinco
mil euros e corresponde à soma de duas quotas iguais de dois mil e
quinhentos euros, cada, pertencendo uma a cada sócia, Carla Susana
Parada Teixeira e Adelina Augusta Parada.

Foi também nomeada gerente a sócia Carla Susana Parada Teixeira.

O texto completo e actualizado ficou depositado na pasta respec-
tiva.

22 de Janeiro de 2004. — A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Afonso Menezes. 1000250037

EURICO — EMPRESA DE TRABALHO
TEMPORÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 12 367;
identificação de pessoa colectiva n.º 505361744; inscrição n.º 43;
número e data da apresentação: 12/021129.

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

1.º Alteração parcial do contrato com reforço de capital.
O seu capital foi reforçado com € 45 000 em dinheiro e o seu

artigo 4.º foi modificado e ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinquenta
mil euros e corresponde à soma de duas quotas, uma de quarenta e
nove mil euros e outra de mil euros, ambas pertencentes ao sócio
João José Nascimento Gomes.

O texto completo actualizado ficou depositado na pasta respec-
tiva.

16 de Janeiro de 2004. — A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Cristina Jacob. 1000250073
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R. D.  F. — ROTEIRO DISTRITAL
DE FARMÁCIAS, EDIÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 9476; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 503479861; data do depósito: 291002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2001.

24 de Janeiro de 2004. — O Primeiro-Ajudante, António
Fernandes. 1000250148

FPTEST — GABINETE DE SELECÇÃO
E RECRUTAMENTO DE PESSOAS, L.DA

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

Encerramento da liquidação.
Data da deliberação: 26 de Agosto de 2005.

O texto completo e actualizado ficou depositado na pasta respectiva.

9 de Setembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Afonso Menezes. 2009067010

LABO 2 — DIGITAL PRINTING
(IMPRESSÃO DIGITAL), L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 8169;
identificação de pessoa colectiva n.º 502957620; averbamento n.º 1
à inscrição n.º 5 e inscrição n.º 11; números e data das apresenta-
ções: 10 e 11/050905.

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

Cessação de funções de gerência de José da Piedade Alegria da Pi-
edade e Ana Paula Waddington Fernandes Rebelo Alegria.

Data: 22 de Junho de 2005.
Causa: renúncia.
Nomeação de gerentes, por deliberação de 22 de Junho de 2005.
Gerentes nomeados: Ricardo Rodriguez Delgado e José Manuel

Henriques de Figueiredo.

Conferido e conforme.

9 de Setembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Afonso Menezes. 2009067029

ORIENTE PRÓXIMO — IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 13 836;
identificação de pessoa colectiva n.º 506543315; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 09/050804.

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

Alteração parcial do contrato, quanto ao artigo 4.º, que ficou com
a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social é de cinco mil euros, está integralmente realizado
em dinheiro e nos demais valores constantes do activo social e cor-
responde a uma quota de igual montante na titularidade do único só-
cio, Liu Gang.

O texto completo e actualizado ficou depositado na pasta respectiva.

9 de Setembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Afonso Menezes. 2009048210

YALOR — SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO CIVIL OBRAS
PÚBLICAS E SERVIÇOS DE LIMPEZA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 14 888;
identificação de pessoa colectiva n.º 507451058; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 19/050905.

Certifico que, entre Vítor Yalo e Ana Maria Yalo, foi constituída
a sociedade em epígrafe, cujo contrato se rege pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma YALOR — Sociedade de Constru-
ção Civil Obras Públicas e Serviços de Limpeza, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Damaia, Rua de José Estêvão,
13, cave, C, freguesia da Damaia, concelho de Amadora.

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

A sociedade tem por objecto a construção civil e obras públicas.
Serviços de limpeza.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente subscrito e realizado em di-
nheiro, é de cinco mil euros e corresponde à soma de duas quotas
iguais no 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 a sócios ou a não sócios, a
nomear em assembleia geral, com ou sem remuneração, conforme aí
for deliberado.

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

1 — A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes casos:
a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudicação

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

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

timários;
e) Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja sócio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio;
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio con-

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

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

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

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

ARTIGO 8.º

Aos 1ucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida per-
centagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser delibe-
rado em assembleia geral.

1 — Os sócios ficam, desde já, nomeados gerentes.

Está conferido e conforme o original.

12 de Setembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Afonso Menezes. 2009067312
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TELE H2A — CONSULTORIA
EM TELECOMUNICAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 14 906;
identificação de pessoa colectiva n.º 507453867; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 01/050914.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, cujo contra-
to se rege pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Tele H2A — Consultoria em
Telecomunicações, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede em Alfragide, Praceta de António
Macedo, 9-B, rés-do-chão, freguesia de Alfragide, concelho da Ama-
dora.

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 consultoria e serviços na área
das telecomunicações.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente subscrito e realizado em di-
nheiro, é de vinte e cinco mil euros e corresponde à soma de quatro
quotas: três no igual valor nominal de sete mil e quinhentos euros,
tituladas uma por cada um dos sócios Abel Acácio Trigo do Nasci-
mento, Hugo Jorge do Carmo da Silva e Carlos Manuel Bessa de Brito
Rodrigues e a restante no de dois mil e quinhentos euros titulada pelo
sócio Luís Fernando Pereira Vieira.

2 — Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante global de vinte e cinco mil euros.

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

ARTIGO 4.º

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

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

3 — 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 que com objecto diferente do seu e em sociedades regula-
das por leis especiais ou em agrupamentos complementares de em-
presas.

ARTIGO 6.º

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

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
percentagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser
deliberado em assembleia geral.

Conferida e conforme.

19 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Luz
Moreira. 2009056035

COOLAUDIO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 14 904;
identificação de pessoa colectiva n.º 507469291; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 20/050913.

Certifico que, por Jorge Manuel Coelho Lopes, foi constituída a
sociedade em epígrafe, cujo contrato se rege pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma COOLAUDIO, Unipessoal, L.da
2 — A sociedade tem a sua sede na Estrada de Serra da Mira, 195,

1.º, direito, freguesia de São Brás, concelho da Amadora.
3 — Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser desloca-

da, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o aluguer e venda de equipamentos de
som, luz, imagem e instrumentos musicais. Produção de espectáculos.
Agenciamento de artistas. Gravação, edição e venda de discos, com-
pacto discos, discos vídeo digitais e produtos similares. Reparação e
montagem de equipamento. Assistência técnica.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

1 — A gerência e a representação da sociedade, pertence ao sócio
único ou a não sócios, a qual poderá não ser remunerada conforme
aquele decidir.

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

3 — Fica desde já nomeado gerente o sócio.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conferido e conforme o original.

19 de Setembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Afonso Menezes. 2009067959

VR DENT, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 14 903;
identificação de pessoa colectiva n.º 507472330; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 18/050913.

Certifico que, por Vanessa Isabel Camilo Ribeiro, foi constituída a
sociedade em epígrafe, cujo contrato se rege pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma VR Dent, Unipessoal, L.da
2 — A sociedade tem a sua sede na Avenida de Pedro Álvares Cabral,

11, cave, freguesia de Mina, cidade e concelho de Amadora.
3 — Por simples deliberação da gerência pode a sede ser deslocada,

dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo a
mesma criar ou encerrar sucursais, filiais, agências ou outras formas
locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em clínica médica e dentária.

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 administração e representação da sociedade pertencem a um
ou mais gerentes nomeadas pela sócia única.

2 — A gerência poderá ser remunerada, ou não, conforme for de-
cidido pela sócia única.
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3 — 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 a prossecução do objecto
social.

ARTIGO 6.º

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

1 — A sócia única fica, desde já, nomeada gerente.

Está conferido e conforme o original.

19 de Setembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Afonso Menezes. 2009067886

ORIGENS DA TERRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 14 894;
identificação de pessoa colectiva n.º 507467655; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 02/050909.

Certifico que, entre Raquel Euridice Cruz de Barros e António José
de Carvalho Maralhas, foi constituída a sociedade em epígrafe, cujo
contrato se rege pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Origens da Terra, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Amadora, Praça do Padre Eduar-
do Ferreira do Amaral, 3, B, freguesia de Venteira, concelho de Ama-
dora.

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

A sociedade tem por objecto a prestação de serviços de remodela-
ções de interiores, duplicação de chaves, instalação, assistência, co-
mércio, representação, importação e exportação de fechaduras, por-
tas, automatismos, cofres e alarmes.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente subscrito e realizado em di-
nheiro, é de cinco mil euros e corresponde à soma de duas quotas:
uma no valor nominal de quatro mil euros titulada pela sócia Raquel
Euridice Cruz de Barros e a outra no de mil euros titulados pelo sócio
António José de Carvalho Maralhas.

2 — Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
um montante global de cinquenta mil euros.

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

ARTIGO 4.º

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

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

1 — A sócia Raquel Euridice Cruz de Barros fica, desde já, nomea-
da gerente.

Está conferido e conforme o original.

14 de Setembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Afonso Menezes. 2009067770

PLURIPINTA — PINTURAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 13 801;
identificação de pessoa colectiva n.º 506281701; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 01/050909.

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

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 8 de Setembro de 2005.

Conferido e conforme.

14 de Setembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Afonso Menezes. 2009067827

NLDENTE, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 14 899;
identificação de pessoa colectiva n.º 507466535; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 16/050909.

Certifico que, por Nuno Miguel Marques Ladeira, foi constituída a
sociedade em epígrafe, cujo contrato se rege pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Nldente, Unipessoal, L.da
2 — A sociedade tem a sua sede na Damaia, Praceta de Maria Luísa

Caneças, 12, C, freguesia da Damaia, concelho da Amadora.
3 — Por simples deliberação da gerência pode a sede ser deslocada,

dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo a
mesma criar ou encerrar sucursais, filiais, agências ou outras formas
locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o fabrico de próteses dentárias e apa-
relhos de ortodontia.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

1 — A administração e representação da sociedade pertencem a um
ou mais gerentes nomeados pelo sócio único.

2 — A gerência poderá ser remunerada, ou não, conforme for de-
cidido pelo sócio único.

3 — Para vincular a sociedade é suficiente a intervenção de um
gerente.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

1 — O sócio único fica, desde já, nomeado gerente.

Está conferido e conforme o original.

15 de Setembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Afonso Menezes. 2009067762
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A NOSSA COMPANHIA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 14 933;
identificação de pessoa colectiva n.º 507490371; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 07/050929.

Certifico que Gertrudes Ferreira Martins dos Santos constituiu a
sociedade em epígrafe, cujo contrato se rege pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação A Nossa Companhia,
Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Rua da Quinta da Bolacha, 12,
4.º, esquerdo, freguesia da Falagueira, concelho da Amadora.

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

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a prestação de serviços de limpeza,
de secretariado, organização de eventos e serviço de massagens.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 5000 euros e corresponde à quota de igual valor nominal, perten-
cente ao único sócio.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, fica a cargo do
sócio ou de não sócio conforme for deliberado em assembleia geral,
ficando desde já nomeada gerente a sócia única.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

7 de Setembro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Cristina Jacob. 2009054199

AUTO TÁXIS FARIA & VILA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 3308;
identificação de pessoa colectiva n.º 500513139; inscrições n.os 8
e 10; números e datas das apresentações: 02/050920 e 02/050915.

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

Reforço de capital: 3004,81 euros em dinheiro, passando a ser 5000
euros; a sócia Maria de Lurdes Gonçalves da Costa Machado com uma
quota de 4687,50 euros e o sócio José Cândido da Costa Machado
com uma quota de 312,50 euros.

Alteração parcial do contrato quanto aos artigos 3.º e 5.º, que fica-
ram com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro e subscrito de
cinco mil euros e corresponde à soma de duas quotas: uma quota do
valor nominal de quatro mil seiscentos e oitenta e sete euros e cin-
quenta cêntimos titulada pela sócia Maria de Lurdes Gonçalves da Costa
Machado (bem próprio) e uma quota do valor nominal de trezentos
e doze euros e cinquenta cêntimos, titulada pelo sócio António Fer-
nando Costa dos Santos Gomes.

ARTIGO 5.º

1 — A gerência da sociedade compete aos gerentes, sócios ou não
sócios, a nomear em assembleia geral, a qual poderá não ser remune-
rada conforme aí for deliberado.

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

3 — São gerentes os sócios Maria de Lurdes Gonçalves da Costa
Machado e António Fernando Costa dos Santos Gomes.

O texto completo e actualizado ficou depositado na pasta respec-
tiva.

20 de Setembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Afonso Menezes. 2009067932

SISCOFORM — SISTEMAS PARA FORMAÇÃO
E ENSINO, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 11 049;
identificação de pessoa colectiva n.º 504283715; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 30/050915.

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

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 15 de Setembro de 2005.

Está conferida e conforme.

22 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Luz
Moreira. 2009056299

SANIWORK — HIGIENE, SEGURANÇA E SAÚDE
NO TRABALHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 14 519;
identificação de pessoa colectiva n.º 506163504; inscrições n.os 5
e 6; números e data das apresentações: 27 e 28/050915.

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

Nomeação da gerente Cláudia Maria Bunheira Gonçalves Dinis, por
deliberação de 14 de Setembro de 2005.

Alteração parcial do contrato quanto ao artigo 3.º, que ficou com
a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos
demais valores constantes do activo social, é de cinco mil euros e
corresponde à soma de duas quotas, uma no valor nominal de três mil
euros titulada pela sócia Maria de Lurdes da Silva Nunes e a outra no
de dois mil euros titulada pela sócia Cláudia Maria Bunheira Gonçal-
ves Dinis.

Mais certifico que foi eliminado o n.º 4 do artigo 4.º

O texto completo actualizado ficou depositado na pasta respectiva.

20 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Luz
Moreira. 2009056027

SITU-CALCÚLU — ESPAÇO CONTABILIDADE
E GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 14 911;
identificação de pessoa colectiva n.º 507464451; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 24/050915.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, cujo contra-
to se rege pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma SITU-CALCÚLU — Espaço Con-
tabilidade e Gestão, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Avenida do Movimento das
Forças Armadas, 8, 5.º, sala 5, E, freguesia de Mina, cidade e conce-
lho da Amadora.

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 encenar sucursais, filiais, agências ou outras formas
locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços de conta-
bilidade, fiscalidade e gestão de empresas.
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ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente subscrito e realizado em di-
nheiro, é de cinco mil euros e corresponde à soma de duas quotas,
uma no valor nominal de três mil duzentos e cinquenta euros titulada
pelo sócio António Pedro da Silva Pinto Gomes e a outra no de mil
setecentos e cinquenta euros titulada pela sócia Ana Rita da Silva Soares.

2 — Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante global de cinco mil euros.

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

ARTIGO 4.º

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

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

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 con-
sentimento 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.

Conferida e conforme.

21 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Luz
Moreira. 2009056051

N2M COSTURAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 14 910;
identificação de pessoa colectiva n.º 507474104; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 23/050915.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, cujo contra-
to se rege pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma N2M Costuras, L.da
2 — A sociedade tem a sua sede em Venda Nova, Praceta de João

Oliveira, 4, 5.º, esquerdo, freguesia de Venda Nova, concelho da Ama-
dora.

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

A sociedade tem por objecto a confecção e comércio de vestuário;
prestação de serviços de arranjos de costura.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinhei-
ro, é de cinco mil euros e corresponde à soma de duas quotas; uma no
valor nominal de três mil e quinhentos euros titulada pelo sócio Paulo
Jorge Figueiredo Monteiro e a outra no de mil e quinhentos euros titu-
lada pela sócia Lina Maria Figueira Mendes Martins de Oliveira.

2 — Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante global de cinco mil euros.

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

ARTIGO 4.º

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

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da so-
ciedade 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 con-
sentimento 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.

Conferida e conforme.

20 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Luz
Moreira. 2009056043

TETRASTILO — GABINETE DE ARQUITECTURA,
ENGENHARIA, URBANISMO E INTERIORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 13 761;
identificação de pessoa colectiva n.º 506429938; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 22/050915.

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

Dissolução e encerramento da liquidação
Data da aprovação das contas: 15 de Setembro de 2005.

Está conferida e conforme.

22 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Luz
Moreira. 2009056302

TECHNIP PORTUGAL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 12 066;
identificação de pessoa colectiva n.º 500171459; inscrição n.º 30;
número e data da apresentação: 10/050926.

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

Facto: nomeação dos membros do conselho de administração e fiscal
único.

Conselho de administração: vogais — Jérôme Illouz, 58, Rue Mi-
chel-Ange, Paris 16E(75), França, Jerónimo Farnós Marsal, Calle
Santa Rosa, 18, 1.º, 2.ª, 08901 1’Hospitalet de Llobregat, Barcelona,
Patrick Picard, Rue de Versailles, 19, 78150 Le Chasnay, França, Alain
Cedelle, 6, Square du Graisivaudan, 75017, Paris, França e João Ma-
nuel Caminha Dotti, Quinta da Nossa Senhora dos Bairros, Bom Re-
tiro, Vila Franca de Xira.

Fiscal único — Álvaro, Falcão e Associados, SROC, Rua de Ferrei-
ra Dias, 924, 2.º, Porto; suplente — António Magalhães e Carlos
Santos, SROC, Rua do Campo Alegre, 606, 2.º, sala 201, Porto.

Duração do mandato: 2004-2006.
Data das deliberações: 26 de Março de 2004.

O texto completo actualizado ficou depositado na pasta respectiva.

30 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Luz
Moreira. 2009057015
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MAQUIREPAR — SERVIÇOS TÉCNICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 11 637;
identificação de pessoa colectiva n.º 504864912; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 10/050927.

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

Alteração parcial do contrato com reforço de capital e redenomi-
nação em euros.

O capital foi reforçado com 2410$ em dinheiro e o seu artigo 3.º
foi modificado e ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

A sociedade tem o capital social de cinco mil euros, integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma das seguintes quotas dos
sócios Jorge Pedro Castelo Branco Soares Albergaria, detentor de uma
quota de três mil e quinhentos euros e Vicente Manuel Morais Ferrei-
ra detentor de uma quota de mil e quinhentos euros.

O texto completo actualizado ficou depositado na pasta respectiva.

29 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Luz
Moreira. 2010032683

FARMOELI — PRODUTOS NATURAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 14 918;
identificação de pessoa colectiva n.º 507373944; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 06/050921.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, cujo contra-
to se rege pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta o tipo de sociedade comercial por quotas,
a sua firma é constituída pela denominação FARMOELI — Produtos
Naturais, L.da, e a sua sede fica instalada na Rua de José Mergulhão,
16-A, freguesia da Reboleira, concelho da Amadora.

2 — Por simples deliberação da gerência, a sociedade poderá mu-
dar a sua sede quando o julgar conveniente aos seus interesses, para
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, e poderá abrir
sucursais ou qualquer outra forma de representação, onde achar con-
veniente.

3 — A sociedade poderá adquirir participações sociais noutras so-
ciedades ainda que com objecto diferente, e em sociedades reguladas
por leis especiais e associar-se em agrupamentos complementares de
empresas.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio, importação, e exporta-
ção de produtos naturais e dietéticos e alimentares biológicos.

ARTIGO 3.º

O capital social é de seis mil euros, integralmente subscrito e rea-
lizado em dinheiro, e corresponde à soma de duas quotas iguais de três
mil euros cada, pertencentes uma a cada uma das sócias Maria do Céu
Lopes Marques Fernandes e Elisabete Susana Marques Fernandes Pe-
reira.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, será exercida pela sócia Elisabete
Susana Marques Fernandes Pereira, que desde já fica designada gerente.

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

ARTIGO 5.º

1 — A cessão e divisão de quotas entre os sócios é livremente
permitida, na cessão de quotas a estranhos têm preferência a socieda-
de em primeiro lugar e os sócios em segundo.

2 — O sócio que pretender ceder a sua quota a estranhos deverá
notificar a sociedade, por carta registada com aviso de recepção, na
qual identificará o nome do adquirente e as condições da cessão.

3 — A declaração de preferência ou de autorização para transmitir
a quota também deverá ser feita por carta registada com aviso de
recepção, no prazo de 30 dias a contar da recepção referida no nú-
mero anterior.

4 — A falta da resposta no prazo de 30 dias será tomada como
autorização para a cedência.

ARTIGO 6.º

1 — A sociedade poderá amortizar a quota ou quotas de qualquer
sócio, ou, em vez disso, adquiri-las ou fazê-las adquirir, no âmbito da
lei, nos seguintes casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Por insolvência do titular;
c) Se a quota for objecto de penhora, apreensão, arresto, arrola-

mento, arrematação ou venda ou adjudicação judiciais.
2 — Excepto no caso referido na alínea a) deste artigo, em que

prevalecerá o acordo convencionado, a contrapartida da amortização
da quota será a que resultar do último balanço aprovado.

ARTIGO 7.º

As assembleias gerais, sempre que a lei não exija outras formalida-
des, serão convocadas por meio de cartas registadas dirigidas aos só-
cios com, pelo menos, 15 dias de antecedência.

Conferida e conforme.

27 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Luz
Moreira. 2009056221

OLIVEIRA & DIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 2064;
identificação de pessoa colectiva n.º 500206384; inscrição n.º 9;
número e data da apresentação: 01/050920.

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

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 13 de Setembro de 2005.

Está conferida e conforme.

22 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Luz
Moreira. 2009056060

BIOMET PORTUGAL, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 14 395;
identificação de pessoa colectiva n.º 500254990; averbamento n.º 1
à inscrição n.º 30; número e data da apresentação: 04/050920.

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

Cessação de funções de gerência de Axel Von Wietensheim.
Data: 3 de Agosto de 2004.
Causa: destituição.

Está conferida.

26 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Luz
Moreira. 2009056078

HIDROBOMBA — INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE BOMBAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 6894;
identificação de pessoa colectiva n.º 501374736; inscrição n.º 11;
data do depósito: 20092005; número e data da apresentação: 05/
050920.

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

Mais certifico que foi alterado o contrato quanto ao artigo 10.º,
que ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 10.º

1 — A sociedade obriga-se com a assinatura de um administrador.
2 — Nos actos de mero expediente é suficiente a assinatura de um

administrador ou a de um procurador bastante.

O texto completo actualizado ficou depositado na pasta respec-
tiva.

26 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Luz
Moreira. 2009056086
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JOALTOSI — IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO, ALUGUER
E VENDA MATERIAL DIVERSÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 9357;
identificação de pessoa colectiva n.º 503427624; averbamento n.º 1
à inscrição n.º 7 e inscrição n.º 12; números e data das apresenta-
ções: 8 e 9/050920.

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

Cessação de funções de gerência de Paula Cristina Cerqueira Ferrei-
ra Prioste.

Data: 19 de Abril de 2005.
Causa: renúncia.
Alteração parcial do contrato quanto ao artigo 4.º, que ficou com

a seguinte redacção:
ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de sete mil
quatrocentos e oitenta e um euros e noventa e sete cêntimos, que
corresponde à soma de três quotas iguais no valor nominal de dois
mil quatrocentos e noventa e três euros e noventa e nove cêntimos,
cada, pertencentes uma a cada um dos sócios Nuno Alexandre de Je-
sus Prioste, Eduardo Miguel Dias Neto e Jorge Manuel de Jesus Sousa
e Castro.

O texto completo actualizado ficou depositado na pasta respectiva.

22 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Luz
Moreira. 2009857062

INFORNÚCLEO — SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 5903;
identificação de pessoa colectiva n.º 501963634; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 10/050920.

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

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 15 de Setembro de 2005.

Está conferida e conforme.

26 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Luz
Moreira. 2009056094

COMDIST PORTUGAL — SOCIEDADE IBÉRICA
DE ELECTRÓNICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 11 608;
identificação de pessoa colectiva n.º 503969915; inscrições n.os 12
e 13; números e data das apresentações: 12 e 13/050920.

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

Facto: designação de secretário.
Secretária — Maria João Graça, Rua de Filipe Folque, 2, 4.º, Lis-

boa; suplente — Afonso Barroso, Rua de Filipe Folque, 2, 4.º, Lisboa.
Data da deliberação: 14 de Setembro de 2005.
Alteração parcial do contrato.
Os artigos 1.º, 7.º e 12.º foram modificados e ficaram com as se-

guintes redacções:
ARTIGO 1.º

Firma e sede

1 — A sociedade, constituída sob a forma de sociedade comercial
por quotas, adopta a firma COMDIST Portugal — Sociedade Ibérica
de Electrónica, L.da, e tem a sua sede na Praceta do Comércio, 5-A,
loja 1-D, Quinta Grande, 2610-042 Alfragide, freguesia de Alfragide,
concelho da Amadora.

2 — (Mantém-se a actual redacção.)

ARTIGO 7.º

Vinculação da sociedade

A sociedade fica validamente obrigada em todos os seus actos e con-
tratos, designadamente a compra e venda de bens móveis ou imóveis,
pela assinatura conjunta dos seus gerentes ou de um procurador nos
termos do seu mandato. A gerência poderá, nos legais termos, delegar

em apenas um gerente poderes para a prática de determinados actos ou
categorias de actos, conforme vier a ser casualmente deliberado em
reunião da gerência.

ARTIGO 12.º

Prestações suplementares e prestações acessórias

1 — A sociedade fica autorizada, mediante resolução da assembleia geral,
a exigir prestações suplementares de capital até ao valor limite de vinte
milhões de euros; a respectiva resolução da assembleia geral determinará
as quantias de prestações suplementares a serem solicitadas aos sócios,
todos ou apenas algum ou alguns de entre estes. A sociedade fica igual-
mente autorizada, mediante resolução da assembleia geral, aceitar o pa-
gamento voluntário de prestações suplementares de capital.

2 — A sociedade fica autorizada, mediante resolução da assembleia
geral, a exigir prestações acessórias de capital, onerosas ou não, até
ao valor limite de vinte milhões de euros; a respectiva resolução da
assembleia geral determinará as quantias de prestações acessórias a
serem solicitadas a todos ou apenas algum ou alguns dos sócios. A
sociedade fica igualmente autorizada, a mediante resolução da assem-
bleia geral, aceitar o pagamento voluntário de prestações acessórias
de capital, onerosas ou não.

O texto completo actualizado ficou depositado na pasta respectiva.

28 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Luz
Moreira. 2009416228

ENTRE ASPAS — COMÉRCIO DE ACESSÓRIOS
SEXSHOP,  L .DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 13 508;
identificação de pessoa colectiva n.º 506288064; inscrição n.º 6;
número e data da apresentação: 14/050920.

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

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 31 de Dezembro de 2004.

Está conferida e conforme.

26 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Luz
Moreira. 2009056191

INSTALOTÉCNICA II — PROJECTOS DE ENGENHARIA
E INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 13 746;
identificação de pessoa colectiva n.º 506521109; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 01/050921.

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

Alteração parcial do contrato quanto aos artigos 1.º e 2.º e acres-
centado o n.º 4 ao artigo 6.º, que ficaram com a seguinte redacção:

1.º

1 — A sociedade continua a adoptar a firma INSTALOTÉCNICA
II — Projectos de Engenharia e Instalações Eléctricas, L.da, e tem a
sua sede na Rua do Moinho da Galega, 10, loja A, freguesia de São
Brás, concelho de Amadora.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sede social poderá
ser deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
podendo ainda aquela instalar ou encerrar filiais, sucursais, estabeleci-
mentos, agências, delegações ou outras formas de representação, em
qualquer parte do território nacional.

2.º

A sociedade tem por objecto projectos de engenharia, consultoria
e fiscalização, fornecimento e montagem de instalações eléctricas,
telecomunicações, segurança, avac, águas e esgotos, gás, construção
civil e arquitectura.

6.º

4 — A gerência da sociedade poderá ser nomeada ou destituída em
assembleia geral.

O texto completo actualizado ficou depositado na pasta respectiva.

27 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Luz
Moreira. 2009056108
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SR. BACALHAU — COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS
HOTELEIROS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 13 875;
identificação de pessoa colectiva n.º 506574695; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 03/050921.

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

Alteração parcial do contrato com reforço de capital e redenomi-
nação em euros.

O capital foi reforçado com € 159 900, em dinheiro e o seu arti-
go 3.º foi modificado, ficando com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

1 — O capital social é de duzentos mil euros e encontra-se inte-
gralmente subscrito e realizado em dinheiro.

2 — O capital social encontra-se representado por quarenta mil
acções ordinárias ao portador de valor nominal de cinco euros cada.

3 — As acções existentes são todas de uma só categoria e confe-
rem aos seus titulares o exercício pleno dos direitos societários dos
quais se destacam: o direito igualitário a voto nos termos definidos
no artigo 7.º deste contrato, o direito de quinhoar de forma igualitá-
ria e proporcional nos lucros que vierem a ser distribuídos e o direito
a participar na deliberação que nomear e destituir os membros dos
órgãos societários.

7 — Cada título de acções incorpora cem acções e será numerado
de um a quatrocentos.

8 — O conselho de administração poderá proceder ao aumento do
capital social por uma ou mais vezes, pelo prazo de cinco anos e até
ao limite máximo de duzentos mil euros, mediante entradas em di-
nheiro.

O texto completo actualizado ficou depositado na pasta respectiva.

27 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Luz
Moreira. 2009056132

CONSTRUÇÕES CEREJO DOS SANTOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 9429;
identificação de pessoa colectiva n.º 502021365; inscrição n.º 35;
número e data da apresentação: 05/050921.

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

Facto: nomeação dos membros do conselho de administração e fiscal
único.

Conselho de administração: presidente — Vera Margarida Alves
Pires Coelho; vogais — Fernando José Viotto Monteiro Pacheco,
Maria Manuela Coelho Martins dos Santos Pestana, Alexandre Lima
Pires Fernandes e Vítor Manuel de Jesus Fernandes.

Fiscal único — Carlos José, Victor José & Valente, SROC; suplen-
te — Manuel José Farinha Valente.

Duração do mandato: 2005-2006.
Data da deliberação: 21 de Junho de 2005.

22 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Luz
Moreira. 2009249933

SELFRIMEG — SOCIEDADE DE ELECTRICIDADE, FRIO
E MECÂNICA GERAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 10 451;
identificação de pessoa colectiva n.º 502121319; averbamento n.º 1
à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 8; números e data das apresenta-
ções 9 e10/050921.

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

Cessação de funções de gerência de Mara das Neves Barrocas Ri-
beiro Travassos.

Data: 15 de Fevereiro de 2005.
Causa: renúncia.
Nomeação do gerente João Paulo Batista Lopes, por deliberação

de 15 de Fevereiro de 2005.

27 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Luz
Moreira. 2009213530

JORGE MARTINS DA FONSECA & FILHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 4741;
identificação de pessoa colectiva n.º 501465138; inscrição n.º 5;
número e data da apresentação: 07/050919.

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

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 14 de Setembro de 2005.

Está conferida e conforme.

27 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Luz
Moreira. 2009067991

PEDRO & COSTA — COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 13 185;
identificação de pessoa colectiva n.º 505829720; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 06/050919.

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

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 8 de Julho 2005.

Está conferida e conforme.

22 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Luz
Moreira. 2009068009

HASPAC PATOLOGIA CLÍNICA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 10 260;
identificação de pessoa colectiva n.º 503865354; averbamento n.º 1
à inscrição n.º 7; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 6 e inscrição
n.º 8; números e data das apresentações: 3 e 5/050919.

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

Cessação de funções do presidente do concelho de administração
José Carlos Lopes Martins, por renúncia em 11 de Março de 2005.

Cessação de funções do administrador Jorge Emílio Guerra Raposo
de Magalhães, por renúncia em 9 de Dezembro de 2004.

Facto: nomeação de dois membros do conselho de administração
por cooptação.

A administradora Maria João Rocha Macedo Pereira Germano foi
designada presidente.

Vogais — Maria do Rosário de Pinho Frias, divorciada, Rua de
Helena Félix, lote 3, 2.º, A, Lisboa, Luís Fernando Waitak Lee, Rua
de Agostinho Neto, 50, 2.º, A, Lisboa.

Duração do mandato: até final do triénio em curso.
Data da deliberação: 9 de Dezembro de 2004.

Está conferido.

22 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Luz
Moreira. 2008635023

CENTRO MÉDICO E DENTÁRIO DO JAMOR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 14 916;
identificação de pessoa colectiva n.º 504365835; inscrição n.º 5;
número e data da apresentação: 02/050919.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi deslocada a
sede para a Rua do Montijo, 204, Bairro Alto do Moinho, freguesia
da Buraca, concelho da Amadora.

O texto completo actualizado ficou depositado na pasta respectiva.

22 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Luz
Moreira. 2009150147

ROCHE, SISTEMAS DE DIAGNÓSTICOS,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 14 912;
identificação de pessoa colectiva n.º 504282921; inscrição n.º 6;
número e data da apresentação: 11/050916.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi deslocada a
sede para a Estrada Nacional n.º 249-1, freguesia da Venteira, conce-
lho da Amadora.

O texto completo actualizado ficou depositado na pasta respectiva.

22 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Luz
Moreira. 2009067924

LUZEIRO — GABINETE TÉCNICO DE ILUMINAÇÃO
PARA ESPECTÁCULOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 7541;
identificação de pessoa colectiva n.º 501222189; averbamento
n.º 01 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 02/050916.

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

Cessação de funções de gerência de Júlio Eduardo Rodrigues Worm.
Data: 30 de Junho de 2005.
Causa: renúncia.

Está conferida.

21 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Luz
Moreira. 2009067908

BELSECO — LIMPEZA A SECO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 7329;
identificação de pessoa colectiva n.º 502605189; inscrição n.º 12;
número e data da apresentação: 03/050922.

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

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 13 de Setembro de 2005.

Está conferida e conforme.

22 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Luz
Moreira. 2009056256

MIAKI — HUMAN TECHNOLOGIES CONSULTORIA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 13 207;
identificação de pessoa colectiva n.º 506010759; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 01/050919.

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

Alteração parcial do contrato quanto aos artigos 1.º e 2.º, que fica-
ram com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma MIAKI — Human Technologies, Con-
sultoria, Unipessoal, L.da

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto produções multimédia, desenvolvi-
mento de software e serviços informáticos, serviços publicitários,
serviços via Internet, serviços de consultoria e gestão, estudo e im-
plementação de projectos e medidas de apoio as empresas, formação
profissional e de desenvolvimento pessoal, apoio educativo e peda-
gógico, recrutamento, selecção e gestão de recursos humanos e orga-
nização de eventos.

O texto completo actualizado ficou depositado na pasta respectiva.

22 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Luz
Moreira. 2009056230

AS MARIAS HONÓRIO, COMÉRCIO DE VESTUÁRIO
E ACESSÓRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 14 913;
identificação de pessoa colectiva n.º 507433700; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 12/050916.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, cujo contra-
to se rege pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma As Marias Honório, Comércio de
Vestuário e Acessórios, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua de Elias Garcia, 372, E e
F, freguesia de Venteira, cidade e concelho de Amadora.

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

A sociedade tem por objecto o comércio de vestuário, acessórios
de moda e calçado.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

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

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

ARTIGO 5.º

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

Conferida e conforme.

22 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Luz
Moreira. 2009056248

JUSTNAT,  L .DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 14 920;
identificação de pessoa colectiva n.º 507475500; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 12/050921.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, cujo contra-
to se rege pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma JUSTNAT, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua do Dr. Francisco Sá Car-
neiro, 7-A, localidade de Borel, freguesia de Venteira, concelho de
Amadora.

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 comércio por grosso e retalho
de produtos naturais, alimentares, vestuário, desportivos, cosmética,
audiovisuais e software, importação e exportação. Prestação de servi-
ços na área das terapias naturais e alternativas, restauração e hotela-
ria: restaurantes, snack-bars, cantinas, catering e distribuição ao do-
micílio. Turismo de habitação. Cedência destas actividades a outras
empresas em regime de franchising.

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 dez mil euros.

3 — Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.
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ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade compete aos gerentes, 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, a sócia Maria Alexandrina
Ferreira Pinto de Figueiredo e o não sócio Nuno Gonçalves da Silva
Paulo, já identificado.

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.

Conferida e conforme.

28 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Luz
Moreira. 2009056388

QUIMICAROMA — QUÍMICOS E AROMÁTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 7976;
identificação de pessoa colectiva n.º 502891807; inscrição n.º 4;
número e data da apresentação: 13/050921.

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

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 21 de Setembro de 2005.

Conferida e conforme.

27 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Luz
Moreira. 2009056370

MÓVEIS L. & M. NUNES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 14 918;
identificação de pessoa colectiva n.º 507415477; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 16/050920.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, cujo contra-
to se rege pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Móveis L. & M. Nunes, L.da
2 — A sociedade tem a sua sede na Amadora, Avenida de D. Nuno

Álvares Pereira, 48-B, freguesia de Venteira, concelho de Amadora.
3 — Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada

dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo a
mesma criar ou encerrar sucursais, filiais, agências ou outras formas
locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio de mobiliário, artigos de
decoração, iluminação, têxteis, electrodomésticos e artigos para o lar.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de doze mil e quinhentos euros, corresponde à soma de duas quotas
no igual valor nominal de seis mil duzentos e cinquenta euros, titula-
das uma por cada um dos sócios.

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.

Conferida e conforme.

26 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Luz
Moreira. 2009056361

NOVA OPTIFORUM — CONTACTOLOGIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 14 651;
identificação de pessoa colectiva n.º 507257839; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 15/050905.

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

Alteração parcial do contrato quanto ao artigo 2.º, que ficou com
a seguinte redacção:

2.º

O objecto da sociedade consiste em comércio de lentes de contacto,
soluções e acessórios para lentes de contacto e produtos de limpeza
para lentes, importação, exportação e distribuição destes produtos.

O texto completo e actualizado ficou depositado na pasta respec-
tiva.

12 de Setembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Afonso Menezes. 2009067037

DIOGO & RAMALHEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 12 614;
identificação de pessoa colectiva n.º 505592274; averbamento n.º 1
à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 16/050905.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi deslocada a
sede para a Rua de Santo António, quarteirão 9, lote 3-A, rés-do-chão,
Moinhos da Funcheira, freguesia de São Brás, concelho da Amadora.

Está conforme o original.

12 de Setembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Afonso Menezes. 2008620034
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LEITARIA CARAVELA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 8587;
identificação de pessoa colectiva n.º 503108790; averbamento n.º 1
à inscrição n.º 30 e inscrição n.º 33; números e data das apresenta-
ções: 04 e 05/050901.

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

Cessação de funções de gerência de Clara Basílio Inácio.
Data: 22 de Agosto de 2005.
Causa: renúncia.
Alteração parcial do contrato quanto aos artigos 5.º e 6.º, n.º 1, que

ficaram com a seguinte redacção:

ARTIGO 5.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, ambas pertencentes ao sócio
Miguel Ângelo Lopes de Sousa.

ARTIGO 6.º

1 — A gerência da sociedade pertence ao sócio Miguel Ângelo Lopes
de Sousa.

2 — (Mantém-se.)

O texto completo e actualizado ficou depositado na pasta respec-
tiva.

6 de Setembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Afonso Menezes. 2010469658

USARIS — CONSULTADORIA E GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 14 268;
identificação de pessoa colectiva n.º 506771610; averbamento n.º 1
à inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 2/050607.

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

Cessação de funções de gerência de Tamira Maria Velosa da Silva
Zambujal.

Data: 15 de Março de 2005.
Causa: renúncia.

Está conferida.

23 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Luz
Moreira. 2009056310

NECOMPLUS PORTUGAL — ASSISTÊNCIA
A EQUIPAMENTOS INFORMÁTICOS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 14 855;
identificação de pessoa colectiva n.º 507367359; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 03/050923.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, cujo contra-
to se rege pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Necomplus Portugal — Assistên-
cia a Equipamentos Informáticos, Unipessoal, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Estrada do Zambujal, 43-A,
freguesia de Alfragide; concelho da Amadora.

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

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a importação e exportação, distribui-
ção e comercialização de componentes e equipamentos electrónicos
e informáticos, programação informática e comercialização de pro-
gramas informáticos; prestação de serviços conexos. Representação
de empresas, marcas e produtos nacionais e estrangeiros. Formação
na área informática. Aluguer de equipamentos informáticos. Assis-
tência técnica.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade compete aos gerentes, a nomear pelo
sócio único, com ou sem remuneração, conforme aquele decidir.

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

3 — Fica desde já nomeado gerente o não sócio Diogo Miguel
Morgado Pinto, casado, residente na Rua de 7 de Julho de 1959, 14,
4.º, direito, Dafundo, Algés.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Conferida e conforme.

29 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Luz
Moreira. 2009048040

PELIARTE — INDÚSTRIA DE MARROQUINARIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 8044;
identificação de pessoa colectiva n.º 502913975; averbamento n.º 1
à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 7; números e data das apresenta-
ções: 5 e 6/050926.

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

Cessação de funções de gerência de César Bernardo Nunes.
Data: 8 de Setembro de 2005.
Causa: renúncia.
Alteração parcial do contrato.
Os artigos 1.º, 3.º e 4.º foram modificados e ficaram com as se-

guintes redacções:
1.º

A sociedade adopta a firma PELIARTE — Indústria de Marro-
quinarias, L.da, com sede na Rua dos Aflitos, com a Rua de Santo
António, lote 329, Moinhos da Funcheira, freguesia de São Brás,
concelho da Amadora.

§ único. (Mantém-se.)
3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de quaren-
ta e nove mil oitocentos e setenta e nove euros e setenta e nove
cêntimos, e corresponde à soma de duas quotas: uma no valor nomi-
nal de vinte e cinco mil quatrocentos e trinta e oito euros e sessenta
e nove cêntimos, pertencente ao sócio João Jerónimo Casimiro Fa-
rinha, e outra de valor nominal de vinte e quatro mil quatrocentos e
quarenta e um euros e dez cêntimos, pertencente à sócia Marina
Margarida Abrantes Maria Casimiro Farinha.

4.º

A gerência e a administração, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, será exercida pelo sócio João Je-
rónimo Casimiro Farinha, ficando desde já nomeado gerente, sendo
suficiente a sua assinatura para obrigar a sociedade.

O texto completo actualizado ficou depositado na pasta respectiva.

29 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Luz
Moreira. 2009056396

K. T. B. — PRODUTOS FARMACÊUTICOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 14 923;
identificação de pessoa colectiva n.º 505830060; inscrição n.º 06;
número e data da apresentação: 08/050926.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi deslocada a
sede para a Estrada Nacional n.º 249-1, Edifício SKF, lote 1, Casal de
Alfragide, freguesia da Venteira, concelho da Amadora.

O texto completo actualizado ficou depositado na pasta respectiva.

29 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Luz
Moreira. 2009056400

SIM II — SIEMENS MANINDÚSTRIA — SERVIÇOS
DE MANUTENÇÃO, ACE

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 10 186;
identificação de pessoa colectiva n.º 503822515; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 03/050928.

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

Facto: Nomeação dos membros da administração: administradores —
Manuel Luís Monção Fernandes e Alberto António Ferreira, Avenida
do Dr. Mário Martinho, lote 1708-9, 8.º, direito, Restelo, Lisboa,
ambos em representação da agrupada MANINDUSTRIA — Conser-
vação e Manutenção, L.da, Luís Domingos Cabaço Mourato, Rua de
Fernando Lopes Graça, 12, 1.º, direito, Lisboa e Margarida Maria Alves
Ferreira Alves, Quinta da Junqueira, residência da Riviera, lote 39-A,
207, Carcavelos, ambos em representação da agrupada Siemens, S. A.

Duração do mandato: 2005.
Data da deliberação: 30 de Março de 2005.

O texto completo actualizado ficou depositado na pasta respectiva.

3 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Luz
Moreira. 2009056868

RUI RIBEIRO II — IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 9733;
identificação de pessoa colectiva n.º 503588580; averbamento
n.º 01 à inscrição n.º 1 e inscrições n.os 6 e 7; números e datas das
apresentações: 14 e 15/050928 e 01 e 02/051004.

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

Cessação de funções de gerência de José Manuel Filipe Nunes.
Data: 31 de Agosto de 2005.
Causa: cessão.
Alteração parcial do contrato.
Os artigos 1.º, 3.º e 4.º, n.º 1, foram modificados e ficaram com as

seguintes redacções:
ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Rui Ribeiro II — Imobiliária, L.da

ARTIGO 3.º

O objecto da sociedade consiste na compra e venda de imóveis e a
revenda dos adquiridos para esse fim, promoção imobiliária, constru-
ção civil, empreitadas e a prestação de serviços afins, incluindo estu-
dos económicos, projectos e fiscalização de obras.

ARTIGO 4.º

1 — O capital social, integralmente realizado, é de cinco mil eu-
ros, e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor nominal de
dois mil e quinhentos euros cada uma, ambas pertencentes à sócia Rui
Ribeiro, SGPS, S. A.

Mais certifico que foi nomeada gerente Maria Helena Rosário Vi-
egas Gingeira Ribeiro, por deliberação de 21 de Setembro de 2005.

O texto completo actualizado ficou depositado na pasta respectiva.

4 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Luz
Moreira. 2009056353

VICTOR MANUEL DOS SANTOS & VICTOR MANUEL
DE CARVALHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 5661;
identificação de pessoa colectiva n.º 501838562; averbamento n.º 1
à inscrição n.º 11 e inscrições n.os 14 e 15; números e data das
apresentações: 18 e 20/050928.

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

Cessação de funções de gerência de Guilherme José da Costa Can-
deias e Sílvia de Brito Barbosa Candeias.

Data: 16 de Junho de 2005.
Causa: renúncia.
Alteração parcial do contrato:
O artigo 3.º foi modificado e ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

1 — O capital social é de cinco mil euros, encontra-se integral-
mente realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas
iguais no valor nominal de dois mil e quinhentos euros cada, perten-
centes uma a cada um dos sócios Rui Jorge Morais Silva e Maria João
da Silva Lourenço.

Mais certifico que foi nomeado gerente Manuel Lourenço, por
deliberação de 21 de Janeiro de 2005.

O texto completo actualizado ficou depositado na pasta respectiva.

4 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Luz
Moreira. 2009865189

MOTA & VARANDA — SOCIEDADE DE ESTUQUES
E PINTURAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 10 828;
identificação de pessoa colectiva n.º 502134941; inscrição n.º 12;
número e data da apresentação: 21/050928.

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

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 21 de Setembro de 2005.

Está conferida e conforme.

4 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Luz Mo-
reira. 2009865570

UV — UNIÃO VINÍCOLA DE ALPIARÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 14 885;
identificação de pessoa colectiva n.º 502877855; averbamento
n.º 03 à inscrição n.º 4 e inscrição n.º 11; número e data da apre-
sentação: 22/050928.

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

Cessação de funções de gerência de António de Brito Batista.
Data: 1 de Outubro de 2004.
Causa: renúncia.
Alteração parcial do contrato.
Os artigos 1.º, 3 e 5.º foram modificados e ficaram com as seguin-

tes redacções:
1.º

A sociedade adopta a firma UV — União Vinícola de Alpiarça, L.da,
e tem a sua sede na freguesia da Buraca, concelho da Amadora, ao
Beco do Ferro Velho, 149, e durará por tempo indeterminado

§ único. Por simples deliberação da gerência pode a sede da socie-
dade ser mudada dentro do mesmo concelho ou para concelho limí-
trofe, assim como proceder à criação de sucursais, filiais, delegações
ou quaisquer outras formas de representação social

3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de cinco
mil euros e corresponde à soma de quatro quotas, todas pertencentes
ao sócio Alzerino Pinheiro da Silva:

a) Duas do valor nominal de dois mil euros cada;
b) Duas outras quotas no valor nominal de quinhentos euros cada.

5.º

1 — A gerência e a administração da sociedade, a sua representa-
ção em juízo e fora dele, activa e passivamente, fica a cargo de um
ou mais gerentes, estranhos ou não à sociedade, remunerados ou não,
consoante for deliberado em assembleia geral, que decidirá se o cargo
fica ou não pendente de prestação de caução.

2 — Fica desde já nomeado o sócio Alzerino Pinheiro da Silva.
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3 — A sociedade fica validamente obrigada nos actos e contratos e
na execução das deliberações da assembleia geral, com a assinatura de
um gerente.

4 — Em caso algum os gerentes ou os seus mandatários poderão
obrigar a sociedade em actos e contratos estranhos aos negócios so-
ciais, designadamente em letras de favor, fiança, ou abonações.

5 — Em ampliação aos seus poderes podem ainda os gerentes ad-
quirir (ainda que para seu uso) ou alienar quaisquer viaturas, celebrar
nos termos e condições que entender contratos de leasing, de aluguer
de longa duração ou de aluguer operacional quer para bens imóveis ou
móveis, adquirir ou ceder por trespasse quaisquer estabelecimentos,
celebrar contratos de trabalho, confessar, desistir e transigir em quais-
quer pleitos judiciais.

O texto completo actualizado ficou depositado na pasta respectiva.

4 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Luz Mo-
reira. 2009865561

DIGIPOC — CONTABILIDADE E INFORMÁTICA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 14 921;
identificação de pessoa colectiva n.º 507391012; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 06/050922.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, cujo contra-
to se rege pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma DIGIPOC — Contabilidade e In-
formática, Unipessoal, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua de José Mergulhão, 3, 5.º,
F, Reboleira, freguesia de Reboleira, concelho de Amadora.

3 — Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser desloca-
da, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços de conta-
bilidade e informática.

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.

Conferida e conforme.

28 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Luz
Moreira. 2009056833

LET ME MANAGEMENT, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 14 926;
identificação de pessoa colectiva n.º 507479998; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 11/050927.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, cujo contra-
to se rege pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Let me Management, Uni-
pessoal, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Amadora, na Rua de João Pinto
Ribeiro, 9, cave, esquerdo, freguesia de Venteira, concelho da Amadora.

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

A sociedade tem por objecto o agenciamento de modelos e artis-
tas; organização de eventos de moda, culturais e musicais; serviço e
reportagens fotográficas; gestão de imagem de artistas.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

1 — A administração e representação da sociedade pertencem a um
ou mais gerentes nomeados pelo sócio único.

2 — A gerência poderá ser remunerada, ou não, conforme for de-
cidido pelo sócio único.

3 — Para vincular a sociedade é suficiente a intervenção de um
gerente.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Conferida e conforme.

30 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Luz
Moreira. 2009056981

QUIMILIFE — COMÉRCIO DE PRODUTOS
DE LIMPEZA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 14 929;
identificação de pessoa colectiva n.º 507477600; inscrição n.º 1.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, cujo contra-
to se rege pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma QUIMILIFE — Comércio de Pro-
dutos de Limpeza, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede no Casal de São Brás, Rua de
Teixeira de Pascoais, 18, 2.º, direito, freguesia de São Brás, concelho
da Amadora.

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

A sociedade tem por objecto a comercialização, representação,
importação e exportação de produtos, equipamentos e acessórios para
limpezas.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente subscrito e realizado em di-
nheiro, é de cinco mil euros e corresponde à soma de duas quotas,
uma no valor nominal de quatro mil setecentos e cinquenta euros
titulada pelo sócio António Miguel dos Santos Claro e a restante no
de duzentos e cinquenta euros titulada pelo sócio José Ribeiro Claro.

2 — Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante global de cinco mil euros.

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

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade compete a sócios ou a não sócios, a
nomear em assembleia geral, com ou sem remuneração, conforme aí
for deliberado.
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2 — Para vincular a sociedade é suficiente a intervenção de um
gerente.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ARTIGO 8.º

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

Conferida e conforme.

4 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Luz Mo-
reira. 2009057155

RCTC — ENGENHARIA E IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 14 925;
identificação de pessoa colectiva n.º 507481461; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 01/050927.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, cujo contra-
to se rege pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma RCTC — Engenharia e Imo-
biliária, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Amadora, Rua de Elias Garcia,
360, 3.º, letras A e B, freguesia de Venteira, concelho da Amadora.

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

A sociedade tem por objecto a administração, compra e venda de
imóveis e revenda dos adquiridos para esse fim; construção civil, pro-
moção imobiliária e consultadoria na área imobiliária; serviços de
engenharia, gestão e fiscalização de obras.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente subscrito em dinheiro, é de
quinze mil euros e corresponde à soma de duas quotas no igual valor
nominal de sete mil e quinhentos euros tituladas uma por cada um dos
sócios.

2 — Cada um dos sócios realizou apenas metade da respectiva quo-
ta, devendo a restante metade ser realizada no prazo máximo de cin-
co anos a contar de hoje.

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 sociedades,
mesmo que 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 socie-
dade que terá sempre o direito de preferência, o qual, de seguida, se
defere aos sócios não cedentes.

Conferida e conforme.

30 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Luz
Moreira. 2009056973

VITAMINA CRIATIVA DESIGN E COMUNICAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 14 887;
identificação de pessoa colectiva n.º 507409493; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 18/050905.

Certifico que entre Vasco Manuel Palma Falardo, Paulo Augusto
Cardoso Marques Caldeira e Luís Miguel Gonçalves da Silva Brás foi
constituída a sociedade em epígrafe, cujo contrato se rege pelos se-
guintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Vitamina Criativa Design e
Comunicação, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede em Moinhos da Funcheira, Rua de
António José Saraiva, 8, 1.º, esquerdo, freguesia de São Brás, conce-
lho da Amadora.

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 design, comunicação, produ-
ção e comercialização de conteúdos, arquitectura.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente subscrito e realizado em di-
nheiro, é de cinco mil e cem euros e corresponde à soma de três quotas
no igual valor nominal de mil e setecentos euros cada uma e uma de
cada sócio.

2 — Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares, desde
que deliberado por unanimidade em assembleia geral, até ao montante
global de quinhentos e dez mil euros.

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

ARTIGO 4.º

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

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

3 — 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 sociedades,
mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades regulada por
leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.
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ARTIGO 6.º

1 — A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade que terá sempre o direito de preferência.

2 — Salvo acordo em contrário, o direito de preferência deverá
ser exercido pela sociedade no prazo de sessenta dias, sob pena de
caducidade, findo o qual, o direito defere-se aos sócios não cedentes,
que o deverão exercer no mesmo prazo.

3 — Para o efeito, deve o sócio cedente comunicar, por escrito, à
sociedade, o projecto de cedência e as cláusulas do respectivo contrato.

4 — Findos os prazos estabelecidos no n.º 2 do presente artigo, o
sócio cedente poderá livremente ceder a sua quota a terceiro,
dispensando-se o consentimento da sociedade.

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,
excepto nos casos previstos no n.º 4 do artigo anterior.

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

balanço aprovado o outro feito especialmente para o efeito e paga
em quatro prestações trimestrais, iguais e sucessivas, sem vencimento
de juros, vencendo-se a primeira na data da deliberação.

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.

1 — Os sócios ficam desde já nomeados gerentes.

Está conferido e conforme o original.

12 de Setembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Afonso Menezes. 2009067304

MORAIS & NETO — CONSTRUÇÕES, REPARAÇÕES,
REMODELAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 13 109;
identificação de pessoa colectiva n.º 505761165; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 01/050929.

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

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 28 de Setembro de 2005.

Está conferida e conforme.

4 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Luz
Moreira. 2009056922

EMPREITADAS QUEIROZ & MOTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 6659;
identificação de pessoa colectiva n.º 502303980; averbamento n.º 1
à inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 03/050929.

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

Cessação de funções de gerência de Paulo Jorge Silva da Mota.

Data: 31 de Agosto de 2005.
Causa: renúncia.

Está conferido.

4 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Luz
Moreira. 2009056949

VICLAR — ESTUDOS E PROJECTOS DE FIXAÇÃO
E ANCORAGEM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 14 932;
identificação de pessoa colectiva n.º 501676317; inscrição n.º 11;
número e data da apresentação: 06/050929.

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

Alteração parcial do contrato.
O artigo 1.º foi modificado e ficou com a seguinte redacção:

1.º

A sociedade adopta a denominação de VICLAR — Estudos e Projec-
tos de Fixação e Ancoragem, L.da, e tem a sua sede na Rua de Alfredo da
Silva, 8, Bloco B, piso 0, freguesia de Alfragide, concelho da Amadora.

O texto completo actualizado ficou depositado na pasta respectiva.

4 de Outubro de 2005 — A Segunda-Ajudante, Maria da Luz
Moreira. 2009865588

APLITRÓNICA — APLICAÇÕES DE MATERIAL
DE ELECTRÓNICA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 14 931;
identificação de pessoa colectiva n.º 507043111; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 04/050929.

Certifico quem foi constituída a sociedade em epígrafe, cujo con-
trato se rege pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta o tipo de sociedade comercial unipessoal por
quotas, a sua firma é constituída pela designação APLITRÓNICA —
Aplicações de Material de Electrónica, Unipessoal, L.da

ARTIGO 2.º

A sociedade tem a sua sede instalada na Rua das Filipinas, 164,
Armazém, freguesia de São Brás, concelho da Amadora.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto social a actividade de importação,
exportação e comércio de material eléctrico e electrónico, bem como
a instalação de material eléctrico e electrónico.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros, representado por uma quota de igual valor, de que é titular
o sócio único Vítor Manuel Policiano Quelhas.

ARTIGO 5.º

1 — A gerência da sociedade pertence ao sócio único Vítor Manu-
el Policiano Quelhas, desde já nomeado gerente, sendo suficiente a
sua assinatura para obrigar a sociedade em todos os seus actos.

2 — A sociedade pode constituir mandatário mediante a outorga
de procuração adequada para o efeito.

3 — É expressamente proibido aos gerentes obrigar a sociedade em
actos e contratos estranhos aos fins sociais, nomeadamente em ava-
les, letras de favor, fianças e responsabilidades semelhantes.

ARTIGO 6.º

Todas as despesas resultantes da constituição da sociedade, desig-
nadamente as do presente documento particular, registos e outras
despesas inerentes, serão suportadas pela sociedade.

Conferida e conforme.

4 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Luz
Moreira. 2008192539
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CLISA — CLÍNICA DE SANTO ANTÓNIO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 1333;
identificação de pessoa colectiva n.º 500065080; inscrição n.º 22.
número e data da apresentação: 01/050922.

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

Facto: nomeação dos membros dos conselhos de administração e
fiscal.

Conselho de administração: presidente — Maria Luísa Pais Saraiva de
Bruges e Saavedra, Rua da Vila Fulacunda, 6, Lisboa; vogais — António
Gerardo Saraiva Paim de Bruges e Saavedra, Rua da Vila Fulacunda, 8,
Lisboa, Carlos Alberto de Sá Magalhães, Rua da Medrosa, 14, Oeiras,
Sara Maria Saraiva Ornelas Bruges e Saavedra Duarte Silva, Rua de Xavi-
er de Araújo, 6, Lisboa, Jacomé Miguel Saraiva Flores de Bruges e Saave-
dra, Rua do General Firmino Miguel, 8, 11.º, Lisboa, André Teotónio
Saraiva Paim de Bruges e Saavedra, Rua da Vila Fulacunda, 6, Lisboa,
António Carlos Saraiva de Sá Magalhães, Rua da Medrosa, 6, Oeiras.

Conselho fiscal — Vasco Gouveia Jorge Ramos, Avenida de Almi-
rante Reis, 239, Lisboa, Carlos Canas Ferreira, Avenida do Infante
Santo, 245, Lisboa, e Barbas, Martins & Mendonça, SROC, Rua de
José da Purificação Chaves, 9, 1.º, C, Lisboa; suplente — Luís Pedro
de Aguiar Mendonça, Rua da Piscina,7, 8.º D, Algés.

Duração do mandato: 2005-2007.
Data da deliberação: 6 de Abril de 2005.

O texto completo actualizado ficou depositado na pasta respectiva.

22 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Luz
Moreira. 2009048075

SANTCONST — CONSTRUÇÕES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 13 520;
identificação de pessoa colectiva n.º 506247244; averbamento
n.º 03 à inscrição n.º 2 e inscrição n.º 4; números e data das apre-
sentações: 11 e 12/051006.

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

Cessação de funções de gerência de Maria João Paiva de Carvalho.
Data: 3 de Outubro de 2005.
Causa: destituição.
Nomeação de gerente, por deliberação de 3 de Outubro de 2005.
Gerente nomeada: Ana Paula Soares Machado dos Santos.

O texto completo actualizado ficou depositado na pasta respectiva.

7 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Luz
Moreira. 2009066235

FLASHOUSE — SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 14 824;
identificação de pessoa colectiva n.º 507299078; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 02/050727.

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

Facto: nomeação de gerente.
Gerente nomeado: Luís Miguel Santa Caetano.
Data da deliberação: 5 de Agosto de 2005.

O texto completo actualizado ficou depositado na pasta respectiva.

30 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Luz
Moreira. 2009056779

SICAMSERV, SERVIÇOS INFORMÁTICOS
E DE GESTÃO, ACE

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 12 023;
identificação de pessoa colectiva n.º 504992589; averbamento
n.º 05 à inscrição n.º 2 e averbamento n.º 01 à inscrição n.º 09;
números e data das apresentações: 7 e 8/050927.

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

Averbamento n.º 05, apresentação 07/050927.

Cessação de funções dos membros da direcção António João Mota
Cachulo da Trindade, Renato Manuel Ferreira Feitor, José Carlos
Moraes Pessoa, Eduardo Augusto Pombo Martins, José Luís Sereno
Quaresma, José Damião Inácio e Carlos Manuel Ribeiro da Silva, por
renúncia em 3 de Março de 2005, 17 de Março de 2005 e 24 de
Março de 2005.

Facto: nomeação de membros da direcção e fiscalização.
Direcção: presidente — Jorge Manuel Vieira Jordão, residente na

Rua de Jaime Lopes Dias, lote 1668, 2.º F, Lisboa; vogais — Caixa de
Crédito Agrícola Mútuo da Abrunheira, representada por António João
Mota Cachulo da Trindade, residente em Rua da Fonte Daqui, 2,
Abrunheira, Montemor-o-Velho, que exercerá o cargo em nome pró-
prio; Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Idanha e Penamacor, re-
presentada por João Fernandes Antunes, residente na Rua do Vaz
Preto, 80, Idanha-a-Nova, que exercerá o cargo em nome próprio;
Caixa de Crédito Agrícola Mútuo do Vale do Dão, representada por
Vítor Manuel Coutinho Lopes Gomes, residente na Rua do Passal,
lote 3/B, apartado 118, Mangualde, que exercerá o cargo em nome
próprio; Caixa Central — Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo,
representada por Renato Manuel Ferreira Feitor, residente na Rua de
D. Estefânia, 33, 2.º, esquerdo, Lisboa, que exercerá o cargo em nome
próprio, e por Nuno Bartolomeu Nunes Alves Cordeiro, residente na
Rua de Jorge Barradas, 41, 3.º, direito, Lisboa, que exercerá o cargo
em nome próprio, e Eduardo Augusto Pombo Martins, residente na
Praceta da Rainha Santa Isabel, 4, 3.º, direito, Portela.

Fiscalização — Oliveira, Reis Associados, SROC, com sede na Ave-
nida de Columbano Bordalo Pinheiro, 50, 3.º, Lisboa; suplente — José
Vieira dos Reis, ROC, com domicílio na Avenida de Columbano Bor-
dalo Pinheiro, 50, 3.º, Lisboa.

Data da deliberação: 30 de Março de 2005.
Prazo do conselho fiscal: três anos.

3 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Luz
Moreira. 2009056817

S. R. E. — SOCIEDADE DE RESTAUROS
DE EDIFÍCIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 12 728;
identificação de pessoa colectiva n.º 505592428; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 09/050927.

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

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

Está conferida e conforme.

3 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Luz
Moreira. 2009056825

PEDRO & SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 10 881;
identificação de pessoa colectiva n.º 504186680; averbamento n.º 1
à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 03/050721.

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

Cessação de funções de gerência de Pedro António Alves, por ter
renunciado em 25 de Julho de 2005.

9 de Agosto de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Cristina Jacob. 2009057309

TÁXI OLIVEIRA DIAS & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 12 390;
identificação de pessoa colectiva n.º 505378507; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 04/050914.

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

Nomeação de gerente, por deliberação de 14 de Setembro de 2005.
Gerente nomeado: Mário Joaquim Nunes.

Está conferido e conforme o original.

22 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Luz
Moreira. 2009056159
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ARRUDA DOS VINHOS

FERREIRA & ANDRESSON — TRANSPORTES
E CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arruda dos Vinhos. Matrícula
n.º 00606/020222; identificação de pessoa colectiva n.º 504940120;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 04/20021007.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
reforço de capital de 10 000 000$, para 50 000 euros, tendo os arti-
gos 3.º, 4.º e 5.º ficado com a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado, é de cinquenta mil euros,
correspondente à soma das três seguintes quotas: duas do sócio Antó-
nio Manuel do Amaral Andresson, uma do valor nominal, de vinte e
quatro mil novecentos e trinta e nove euros e oitenta e nove cênti-
mos e outra do valor nominal de vinte e dois mil quinhentos e ses-
senta euros e dez cêntimos; e uma da sócia Isabel Ramos de Oliveira
Andresson do valor nominal de dois mil e quinhentos euros.

ARTIGO 4.º

Poderão ser exigidas aos sócios, na proporção das suas quotas, pres-
tações suplementares até ao montante global de um milhão de euros.

ARTIGO 5.º

1 — A gerência da sociedade pode competir a sócios ou não só-
cios.

2 — A sociedade fica vinculada com a assinatura do gerente Antó-
nio Manuel Amaral Andresson, o qual terá a remuneração que vier a
ser definida em assembleia geral.

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

Está conforme o original.

24 de Junho de 2003. — A Conservadora Interina, Filomena do
Carmo Martins Vaz Pereira. 2001920369

CEREALMUNDO — COMÉRCIO DE CEREAIS
E RAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arruda dos Vinhos. Matrícula
n.º 00431/990917; identificação de pessoa colectiva n.º 504522086.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, em 31 de Julho
de 2003, foram depositados na pasta respectiva os documentos refe-
rentes à prestação de contas do ano de 2002.

Os documentos encontram-se depositados na pasta respectiva.

24 de Setembro de 2003. — A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
do Nascimento Simões. 2006152041

CASCAIS

BUCHA E ESTICA PAPELARIA INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 698
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 504288067;
averbamentos n.os 1 e 2 à inscrição n.º 3 e inscrição n.º 4; números
e data das apresentações: 32, 34 e 36/021217.

Certifico que foi alterado parcialmente o contrato social, com re-
forço de capital de 400 000$ para 5000 euros, tendo sido alterado o
artigo 3.º o qual passa 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 duas quotas iguais de dois mil e
quinhentos euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

Mais certifico que cessaram funções de gerente José António Fon-
te Azevedo e Inês Pires Esteves por renúncia em 10 de Outubro de
2002.

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

Está conforme o original.

6 de Agosto de 2003. — O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2005884065

PERFUMES GABADO — SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 16 457
(Oeiras); inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 03/031216.

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 Perfumes Gabado — Sociedade
Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Rua de Vítor Duarte Pedroso,
10, letra F, rés-do-chão, esquerdo, em Algés, freguesia de Algés, con-
celho de Oeiras.

2 — 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 seu objecto social consiste no comércio, importação e exporta-
ção de perfumes, cosmética e acessórios.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de cinco mil euros, e corresponde a uma quota de cinco mil euros,
pertencente ao sócio Paulo Daniel dos Santos Gabado.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade podendo não ser remunerada, se tal
vier a ser deliberado em assembleia geral, fica a cargo do único sócio
Paulo Daniel dos Santos Gabado, desde já nomeado gerente;

2 — A sociedade fica validamente vinculada com a assinatura de
um gerente.

ARTIGO 5.º

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

O gerente poderá proceder ao levantamento do capital depositado,
nos termos do alínea b) do artigo 202.º do Código das Sociedades,
para fazer face às despesas de constituição, respectivos registos e
instalação da sociedade.

Mais declara: que não é sócio de outra sociedade unipessoal.

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita Baptista.
2005888630

 N-WORK´S — PROJECTOS, GESTÃO E CONSULTORIA
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 16 409
(Oeiras); inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 07/031121.

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

1.º

A sociedade adopta a firma N-WORK’S — Projectos, Gestão e
Consultoria Imobiliária, L.da, e tem a sua sede na Alameda do Alto da
Barra, Bloco A-10, 6.º, direito, concelho de Oeiras.

§ único. A gerência da sociedade poderá mudar a sede social dentro
do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes.

2.º

O objecto social consiste em projectos, gestão e consultoria imo-
biliária, paisagismo, urbanismo, arquitectura, engenharia, eventos,
promoção de produtos, decoração de espaços e design.
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3.º

O capital social é de cinco mil euros, integralmente realizado em
dinheiro, correspondendo à soma de duas quotas, uma no valor nomi-
nal de quatro mil e quinhentos euros pertencente ao sócio Nuno Pe-
dro Rodrigues Cavaco e outra no valor nominal de quinhentos euros
pertencente à sócia Ana Laura Faria Soares Valente.

4.º

A gerência da sociedade com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, será desempenhada pelo sócio Nuno
Pedro Rodrigues Cavaco que, desde já, fica nomeado gerente, sendo
necessária 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 socie-
dade, sendo reservado o direito de preferência aos sócios, em primei-
ro lugar e em segundo à sociedade.

6.º

Poderão ser exigidas aos sócios, prestações suplementares até ao
montante de cinquenta mil euros.

7.º

A sociedade fica autorizada a participar em sociedades com objec-
to e natureza diferentes e em agrupamentos complementares de em-
presas.

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita Baptista.
2000806236

OPÇÃO RÁPIDA — SERVIÇOS DE ESTAFETAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 19 627/
021120 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 506287114;
inscrição n.º 01; número e data da apresentação: l7/021120.

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 Opção Rápida — Serviço de
Estafetas, L.da, e tem a sua sede na Avenida do Brasil, 83, 9.º D, São
Marcos, concelho de Sintra.

2 — A gerência poderá transferir a sede da sociedade para outro
local dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem
como, criar sucursais, filiais, agencias ou outras formas locais de re-
presentação no território nacional e no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto prestação de serviços de estafeta e
distribuição logística.

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
uma no valor nominal de quatro mil e quinhentos euros, pertencente
ao sócio Adolfo José Cardoso dos Santos; e uma no valor nominal de
quinhentos, pertencente ao sócio António Miguel Rodrigues Silva.

2 — Poderá ser exigida aos sócios a realização de prestações suple-
mentares de capital, até ao montante cinco mil euros, na proporção
das suas quotas, conforme for deliberado em assembleia geral.

3 — Os sócios poderão celebrar contratos de suprimentos com a
sociedade.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade será exercida pelos gerentes eleitos
em assembleia geral, com ou sem remuneração, conforme aí for de-
liberado, ficando desde já, nomeados gerentes os referidos dois sócios.

2 — É necessária a assinatura de dois gerentes para obrigar a socie-
dade.

3 — E expressamente proibido à gerência obrigar, por qualquer
forma, a sociedade em negócios estranhos ao seu objecto, designada-
mente, em letras de favor, fianças, cauções e abonações.

ARTIGO 5.º

1 — Ao sócio António Miguel Rodrigues Silva é atribuído um di-
reito especial à gerência.

2 — O direito especial à gerência cessa logo que a participação so-
cial do referido sócio represente 50 % ou mais do capital social, ou se
o mesmo ceder a totalidade da quota ou quotas que venha deter na
sociedade.

ARTIGO 6.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 7.º

Mediante prévia deliberação dos sócios, fica permitida a participa-
ção da sociedade em agrupamentos complementares de empresa, bem
como no capital social de outras sociedades, ainda que com objecto
diferente do seu, ou reguladas por lei especial.

ARTIGO 8.º

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

a) Por acordo com o respectivo titular
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto, inclusão em

massa falida, ou de qualquer outro modo de apreensão judicial, se não
for de imediato desonerada

c) Por partilha subsequente a divórcio ou separação judicial de bens,
na parte que não seja adjudicada ao seu titular;

d) Por infracção do sócio em outorgar a escritura de cessão de quota,
depois dos sócios ou a sociedade terem declarado pretender exercer o
direito de preferência, previsto no artigo 6.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.

ARTIGO 9.º

As assembleias gerais, sempre que a lei não exija outras formalida-
des, serão convocadas por carta registada dirigida aos sócios com, pelo
menos, 15 dias de antecedência.

Sócios: António Miguel Rodrigues Silva e Adolfo José Cardoso dos
Santos.

Está conforme o original.

4 de Setembro de 2003. — A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 1000237854

ABIPINTO — EMPRESA DE TRABALHO
TEMPORÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 16 678/
010314 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 505327031;
inscrição n.º 02; número e data da apresentação: 25/030121.

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

Facto: dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 8 de Janeiro de 2003.

Está conforme o original.

29 de Agosto de 2003. — A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 2005874337

ORGANICARE — PRODUTOS NATURAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 970/
020215 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 505957264;
averbamento n.º 01 à inscrição n.º 01 e inscrição n.º 2; números e
data das apresentações: 14 e 15/021125.

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

01 — Averbamento n.º 01 à apresentação n.º 14/021125.
Cessação de funções dos gerentes Nuno João Marques Farinha e

Filomena Maria Heliodoro Prudêncio, por renúncia em 11 de Outu-
bro de 2002.
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2 — Apresentação n.º 15/021125.
Facto: nomeação de gerente,
Gerente nomeada: Ana Sofia Marques Farinha, solteira, maior, re-

sidente na Avenida do Dr. Francisco Sá Carneiro, 8, 4.º B, Oeiras.
Data da deliberação: 7 de Outubro de 2002.

Está conforme o original.

13 de Outubro de 2003. — A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 2002553351

PRUMO — MEDIAÇÃO DE SEGUROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 291
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 505264285; inscri-
ção n.º 05; número e data da apresentação: 26/020930.

Certifico que foi registado o seguinte:
05 — Apresentação n.º 26/020930.
Alteração parcial do contrato
Artigos alterados: n.º 2 do 2.º; 3.º; 5.º; aditado: 6.º

ARTIGO 2.º

2 — A sociedade poderá participar sob qualquer forma, no capital
de outras sociedades, mesmo com objecto e natureza diferente do seu
e subordinadas a direito estrangeiro e estabelecer relações de grupo
com outras sociedades comerciais e participar em quaisquer associa-
ções ou consórcios para melhor preenchimento do seu objecto social
por deliberação da assembleia geral, nomeadamente entre outras, agru-
pamentos complementares de empresas, consórcios e associações em
participação agrupamentos europeus de interesse económico coope-
rativas e agências de desenvolvimento regional e demais sociedades
reguladas por leis especiais.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social é de quinze mil euros e corresponde à soma
de duas quotas, uma do valor nominal de nove mil euros pertencente
ao sócio Mário Manuel da Cruz Carvalho de outra do valor nominal
de seis mil euros pertencente ao sócio Manuel Fernando Valado Dias.

2 — Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital, desde que os montantes sejam definidos e aprovados em as-
sembleia geral por unanimidade dos sócios representativos da totali-
dade do capital social e observados os requisitos legais.

3 — Os sócios poderão celebrar com a sociedade contratos de su-
primentos nos termos a fixar em assembleia geral.

ARTIGO 5.º

1 — A sociedade é administrada e representada por um ou mais
gerentes, que podem ser escolhidos de entre estranhos à sociedade e
devem ser pessoas singulares com capacidade jurídica plena, com ou
sem remuneração conforme for deliberado em assembleia geral.

2 — Se uma pessoa colectiva for designada gerente, deve nomear
uma pessoa singular para exercer o cargo em nome próprio, a pessoa
colectiva responde solidariamente com a pessoa designada pelos ac-
tos desta.

3 — O exercício das funções dos membros dos órgãos sociais tem
a duração de dois anos salvo se outro período for deliberado por una-
nimidade em assembleia geral.

4 — Se decorridos trinta dias após a designação qualquer ou quais-
quer dos membros eleitos não tiver aceite o cargo para que foi desig-
nado caducará automaticamente o respectivo mandato.

5 — À gerência compete a gestão de todos os negócios e interes-
ses da sociedade bem como a representação desta em juízo e fora dele,
activa e passivamente.

6 — Compreendem-se nas competências da gerência a prática de
todos os actos necessários ou convenientes à realização do objecto
social com respeito pelas deliberações dos sócios designadamente:

a) Constituir mandatários ou procuradores da sociedade para a prá-
tica de determinados actos ou categorias de actos, atribuindo tais
poderes através de procuração;

b) Desempenhar as demais competências previstas neste contrato
ou na lei.

7 — A gerência pode ainda praticar os seguintes actos desde que
aprovados previamente pelo menos por 75 % do capital social em
assembleia geral:

a) Adquirir, alienar ou obrigar por qualquer forma quotas, acções
ou obrigações próprias e praticar os mesmos actos relativamente a
participações sociais ou obrigações noutras sociedades, incluindo as

indicadas no ponto dois do artigo um e no ponto dois do artigo 2.º
nomeadamente participando na constituição das mesmas na medida
em que tais actos não sejam proibidos pela legislação aplicável ás socie-
dades por quotas de responsabilidade limitada e com o limite resultan-
te da competência da assembleia geral estabelecida pelo ponto oito
do presente artigo deste contrato de sociedade.

b) Adquirir, alienar ou obrigar por qualquer forma, bens imobiliári-
os ou mobiliários, apenas na medida em que tais actos sejam permi-
tidos pela legislação aplicável à sociedades por quotas de responsabi-
lidade limitada e alienar tais bens por quaisquer actos ou contratos,
bem como, onerá-los, ainda que mediante constituição de garantias
reais;

c) Negociar com quaisquer instituições de crédito todas ou quais-
quer operações de financiamento activas ou passivas que entenda
necessárias, designadamente contraindo empréstimos nos termos con-
dições e forma que reputar convenientes;

d) Conceder crédito às sociedades participadas como forma indi-
recta do exercício de actividades económicas e estabelecer com elas
formas de financiamento tudo nos termos e com os limites legalmen-
te consentidos;

e) Confessar, desistir ou transigir em quaisquer acções bem como
comprometer-se em árbitros.

8 — A sociedade fica validamente obrigada:
a) Pela assinatura da gerência em exercido;
b) Pela assinatura de mandatário no uso dos poderes conferidos

pela gerência para a prática de certos e determinados actos.

ARTIGO 6.º

1 — Por virtude da liquidação poderá ser transmitido todo o patri-
mónio activo e passivo da sociedade para os sócios que o pretendam
observando-se as disposições legais.

2 — Quando mais de um sócio pretenda que lhe seja transmitida a
globalidade do património e não haja acordo entre os interessados
proceder-se-á a licitação entre eles.

O texto actualizado do contrato encontra-se depositado na pasta
respectiva.

Está conforme o original.

26 de Maio de 2003. — A Primeira-Ajudante, Ana Maria Correia
dos Santos Neves Galrito. 1000241255

JOÃO R. ALUMÍNIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 10 818
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 503887196; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 05/021018.

Certifico que foi registado o seguinte:
Alteração parcial do contrato quanto aos artigo 5.º, tendo o capi-

tal sido aumentado de 5000 euros para 100 000 euros, por conse-
quência o referido artigo passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 5.º

O capital social é de cem mil euros, já integralmente realizado em
dinheiro e corresponde à soma de duas quotas: uma de setenta e cinco
mil euros do sócio João Emílio Lima Alves Ribeiro e outra de vinte
e cinco mil euros do sócio João Miguel da Silva Ribeiro.

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

Está conforme o original.

6 de Outubro de 2003. — A Ajudante Principal, Lucília Maria
Gomes Jacinto. 1000241268

CONCREART — SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO
CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 835
A (Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 505505150;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 5 ; números e
data das apresentações: 15 e 17/020923.

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

1 — Facto: cessação de funções de gerente de Justino Manuel Ri-
beiro Nogueira, por renúncia de 9 de Janeiro de 2002.
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2 — Facto: designação de gerente de Luís Manuel Gaspena Martins
Ramos.

Data da deliberação: 9 de Janeiro de 2002.

Está conforme o original.

26 de Setembro de 2003. — A Ajudante Principal, Lucília Maria
Gomes Jacinto. 1000241249

NETCELL — EQUIPAMENTOS
DE TELECOMUNICAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 391
(Cascais); inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 58/
030416.

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

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma NETCELL — Equipamentos de
Telecomunicações, L.da, com sede na Rotunda das Palmeiras, Edifício
Cascais Office, 1.º, G, freguesia de Alcabideche, concelho de Cascais.

§ único. A gerência poderá deslocar a sede social, dentro do mes-
mo concelho ou para concelho limítrofe, e ainda criar e extinguir, no
País ou no estrangeiro, as delegações, sucursais ou quaisquer outras
formas de representação que julgue conveniente.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na importação, exportação e distribuição de
equipamento de telecomunicações, telefones, telemóveis e acessóri-
os, equipamento de escritório, informático e electrónico, jogos, mul-
timédia e serviços de SMS.

§ único. Pode a sociedade, em qualquer momento, livremente subs-
crever ou adquirir, alienar ou onerar participações de qualquer espécie
em sociedades com objecto social idêntico ou diferente do seu, em
sociedades reguladas por leis especiais e em agrupamentos comple-
mentares de empresas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de vinte e
cinco mil euros, e corresponde à soma de duas quotas, uma, no valor
nominal de sete mil e quinhentos euros, pertencente ao sócio Stravos
George Christou, e outra, no valor nominal de dezassete mil quinhen-
tos euros, pertencente à sócia Olessia Vilman.

§ único. Podem ser exigidas aos sócios prestações suplementares,
nas condições e termos que vierem a ser deliberadas em assembleia
geral, até ao sêxtuplo do capital social.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, bem como a sua representação acti-
va e passiva, em juízo e fora dele, com ou sem remuneração, confor-
me vier a ser deliberado em assembleia geral, será exercida pelos dois
sócios que ficam, desde já, nomeados gerentes.

2 — A sociedade obriga-se pela assinatura de um gerente.

ARTIGO 5.º

1 — É livre a cedência ou transmissão total ou parcial de quotas
entre sócios.

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

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita Baptista.
2003185550

AGROCONCEPT — ESTUDOS E PROJECTOS
RURAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 372
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 505451956; inscri-
ção n.º 02; número e data da apresentação: 41/021014.

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

Dissolução e encerramento da liquidação.

Data da aprovação das contas: 7 de Outubro de 2002.

Está conforme o original.

3 de Outubro de 2003. — A Ajudante Principal, Lucília Maria
Gomes Jacinto. 1000241382

VIA OFFICE — SERVIÇOS, SECRETARIADO
E MARKETING, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 132
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 504653539;
averbamento n.º 02 à inscrição n.º 05 e inscrição n.º 09; números
e data das apresentações: 59 e 61/030609.

Certifico que foi registado o seguinte:
Facto: cessação de funções de gerente de Helena Mercedes de Lis

Santos Romão Bastos Falcão, por renúncia de 8 de Maio de 2003.

 Alteração parcial do contrato quanto aos artigos abaixo indica-
dos, que passam a ter a seguinte redacção:

1.º

1 — A sociedade mantém a firma VIA OFFICE — Serviços, Secre-
tariado e Marketing, L.da, e tem a sua sede na Praceta de Ferreira de
Castro, 5, 1.º, esquerdo, freguesia de Carnaxide, concelho de Oeiras.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos diver-
sos valores que constituem o activo, é de cinco mil quatrocentos e
oitenta e seis euros e setenta e sete cêntimos e corresponde à soma
de três quotas, uma de dois mil cento e noventa e quatro euros e se-
tenta e um cêntimos e duas de mil seiscentos e quarenta e seis euros
três cêntimos, todas pertencentes à sócia Ana Paula Veiga da Silva
Lume Ramos Augusto.

4.º

3 — Para obrigar a sociedade, em todos os seus actos e contratos,
é suficiente a assinatura de um gerente.

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

Está conforme o original.

26 de Novembro de 2003. — A Ajudante Principal, Lucília Maria
Gomes Jacinto. 2005763632

OS PINIPONS — CRECHE E JARDIM DE INFÂNCIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 18 286
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 545780577; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 26/031105.

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

Cessação de funções de gerente, por renúncia, de Ângela Maria
Trindade dos Santos de Moura Barrios, em 7 de Agosto de 2003.

Mais certifico que foram depositados os documentos referentes à
prestação de contas relativa ao ano de 2002.

Está conforme o original.

8 de Dezembro de 2003. — A Segunda-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2003178929

LAPROLUB — LABORATÓRIO DE PRÓTESE
LUSO BRASILEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 09864
(Oeiras); averbamento n.º 01 à inscrição n.º 01; número e data da
apresentação: 06/020204.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação de funções de gerente de Aminadab Cavalcante Lins, por

renúncia de 29 de Novembro de 2001.

Está conforme.

14 de Maio de 2003. — A Ajudante Principal, Lucília Maria Gomes
Jacinto. 1000230999
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BAR FUZUE — EXPLORAÇÃO DE BARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 19 141
(Sintra); inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 70/020626.

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 denominação Bar Fuzue — Exploração
de Bares, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Estrada de São Julião, 265, Foz
do Falcão, freguesia de São João das Lampas, concelho de Sintra.

3 — Por simples deliberação da gerência, pode a sede social ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto exploração de bares.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro é
de cinco mil euros e corresponde à soma de duas quotas nos valores
nominais de dois mil e quinhentos euros do sócio Hugo Miguel Al-
meida Bizarro de Assunção; e dois mil e quinhentos euros do sócio
Nélson Jorge Rodrigues Pereira.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, será desempenhada por dois ge-
rentes, ficando desde já nomeados os sócios Hugo Miguel Almeida
Bizarro de Assunção e Nélson Jorge Rodrigues Pereira.

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

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas entre sócios é livre, porém a estranhos depende
do consentimento da sociedade.

ARTIGO 6.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capi-
tal até ao dobro do capital social.

Está conforme o original.

16 de Junho de 2003. — O Escriturário Superior, António Joaquim
Solano Pires. 1000232078

BAR 97, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 11 997
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 503925101;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 4 e inscrição n.º 10; números e
data das apresentações: 51 e 52/031125.

Certifico que cessou funções de gerente Filipe Miguel Desidério
Filipe por renúncia em 27 de Fevereiro de 2003.

Foi ainda alterado parcialmente o pacto social.

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma BAR 97, L.da, e tem a sua sede na
Praceta de Padre Cruz, lote C-2, loja 5, em Massamá, freguesia de
Massamá, concelho de Sintra.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos
demais bens e valores constantes da respectiva escrituração, é de cin-
co mil euros, e acha-se dividido em duas quotas, iguais, cada uma do
valor nominal de dois mil e quinhentos euros, uma de cada um dos
sócios.

ARTIGO 5.º

3 — São gerentes ambos os sócios.

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

Está conforme o original.

10 de Dezembro de 2003. — O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel
dos Remédios Marques. 2005780464

CASCAISBRILHA — LIMPEZA DOMÉSTICA
E INDUSTRIAL, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 952
(Cascais); inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 44/
021104.

Certifico que José Carlos Correia Borges constituiu a sociedade em
epígrafe, que se rege pelos artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação CASCAISBRILHA — Limpeza
Doméstica e Industrial, Unipessoal, L.da, com sede social na Rua das
Ameixieiras, lote 37, Torre, Cascais, e durará por tempo indeterminado.

ARTIGO 2.º

A gerência poderá transferir a sua sede para qualquer outro local
permitido por lei, bem como abrir, transferir ou encerrar agências,
delegações, sucursais, filiais, dependências, escritórios ou outras for-
mas de representação no País ou no estrangeiro.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto prestação de serviços de limpeza do-
méstica e industrial e venda de máquinas e produtos de limpeza.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros representado por uma quota de igual valor nominal, perten-
cente ao sócio José Carlos Correia Borges.

ARTIGO 5.º

1 — A gerência e a representação da sociedade pertencem ao só-
cio desde já nomeado gerente com ou sem remuneração conforme
for deliberado, podendo em acta ser nomeado outro gerente.

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

3 — A sociedade poderá constituir mandários, mediante as respec-
tivas procurações.

ARTIGO 6.º

O sócio poderá fazer à sociedade os suprimentos de que ela care-
cer, nas condições a fixar em assembleia geral.

ARTIGO 7.º

A sociedade fica autorizada à celebração de quaisquer contratos
entre o sócio e a sociedade, desde que se prendam com o objecto so-
cial, e a ele respeitem.

ARTIGO 8.º

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

ARTIGO 9.º

A sociedade não se dissolve por morte ou interdição do sócio con-
tinuando com os seus herdeiros e representantes do falecido ou inter-
dito, os quais nomearão um de entre eles, que a todos represente na
sociedade, enquanto a quota se mantiver indivisa.

ARTIGO 10.º

Os lucros anualmente apurados, e que resultarem do balanço anual,
deduzida a parte destinada a reserva legal, serão aplicados e terão o
destino que a sociedade decidir e deliberar em acta.

ARTIGO 11.º

As reuniões das assembleias gerais, são convocadas nos termos da
lei.

ARTIGO 12.º

A sociedade entra em actividade nesta data, ficando desde já a ge-
rência autorizada a efectuar o levantamento do capital social para
fazer face às despesas de constituição e arranque da sociedade.

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita Baptista.
2005835900
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LISBOA — 1.A SECÇÃO

DINGA — ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 2564/910322; identificação de pessoa colectiva n.º 502525924;
data da inscrição: 14062002.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

18 de Setembro de 2003. — A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 1000238970

ARTE UNO, GALERIA DE ARTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9642/20001220; identificação de pessoa colectiva
n.º 505229625; data da inscrição: 22032002.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

15 de Setembro de 2003. — A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 1000238215

AUTO TÁXIS M. B. FERRARI, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 10 455/20011001; identificação de pessoa colectiva
n.º 505775913; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 1/
20020215.

Certifico que foi registado o seguinte:
Dissolução e liquidação.
Data da aprovação das contas: 13 de Fevereiro de 2002.

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2003. — A Escriturária Superior, Elisabete
Gomes Coelho da Silva. 1000239108

BIG LION, RESTAURANTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 10 730/20020117; identificação de pessoa colectiva
n.º 505833557; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 37/
20020117.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, cujo contra-
to social é o seguinte:

1.º

1 — A sociedade adopta a firma Big-Lion, Restaurante, L.da, e tem
a sua sede na Rua de Silva Tavares, 7, Centro Comercial Mouras,
loja 41, em Lisboa, freguesia do Lumiar.

2 — A gerência poderá deslocar a sede social dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe, bem como criar sucursais, agên-
cias, delegações ou outras formas locais de representação, no territó-
rio nacional ou no estrangeiro.

2.º

1 — A sociedade tem por objecto o comércio de restauração, pas-
telaria, hamburgueria, snack-bar.

2 — A sociedade poderá participar no capital de outras sociedades,
mesmo com objecto diferente do seu, em sociedades com leis especi-
ais e em agrupamentos complementares de empresas.

3.º

1 — O capital social é de vinte mil euros, está integralmente rea-
lizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais, do
valor nominal de dez mil euros cada uma, pertencentes uma a cada
sócio.

2 — Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de
capital até ao dobro do capital social.

3 — Os sócios poderão fazer suprimentos à sociedade, nos termos
e condições que forem aprovados em assembleia geral.

4.º

A cessão de quotas, entre sócios, é livre, porém a favor de estra-
nhos depende do consentimento da sociedade, à qual é reservado .o
direito de preferência em primeiro lugar aos restantes sócios em se-
gundo.

5.º

1 — A gerência da sociedade e a sua representação, em juízo e fora
dele, quer activa quer passivamente, fica a cargo dos gerentes eleitos
em assembleia geral, com ou sem remuneração, conforme aí for de-
liberado.

2 — Fica desde já designado gerente da sociedade, o sócio Luís
António Fernandes Pimentel Raposo.

3 — A sociedade considera-se validamente vinculada em todos os
seus actos, com a intervenção de um gerente.

4 — A sociedade poderá constituir procuradores ou mandatários
para praticar actos, ou categorias de actos, devidamente especifica-
dos.

6.º

1 — A sociedade poderá amortizar quotas nos seguintes casos:
a) Interdição, inibição, falência ou insolvência do titular de qual-

quer quota;
b) Se a quota for sujeita a arresto, penhora ou arrematação judicial;
c) Por acordo com o respectivo titular;
d) No caso de exclusão do sócio;
e) Desde que, em consequência de partilha emergente de divórcio,

a quota seja adjudicada ao cônjuge do sócio titular.
f) Em caso de falecimento de qualquer sócio;
g) Sempre que o seu titular pratique actos que ofendam gravemen-

te os interesses da sociedade ou dos sócios nessa qualidade.
2 — O valor da amortização será o que resultar do último balanço

aprovado, se outro não resultar imperativamente da lei.

7.º

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

8.º

As assembleias gerais, quando a lei não exigir outras formalidades,
serão convocadas por meio de cartas registadas, dirigidas aos sócios,
com a antecedência mínima de quinze dias.

Sócios: Sara Zarina Valy Mahomed Raposo e Luís António Fer-
nandes Pimentel Raposo.

Está conforme o original.

22 de Setembro de 2003. — A Escriturária Superior, Elisabete
Gomes Coelho da Silva. 2006368710

EASYDOMUS — PROMOÇÃO E MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 10 693/20020107; identificação de pessoa colectiva
n.º 505439808; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 42/
20020107.

Certifico que foi constituída a sociedade em epigrafe, cujo contra-
to social é o seguinte:

CAPÍTULO I

Tipo social, firma, duração, sede e objecto social

ARTIGO 1.º

Tipo social e firma

1 — A sociedade é constituída sob a forma de sociedade por quo-
tas.

2 — A sociedade adopta a firma Easydomus — Promoção e Medi-
ação Imobiliária, L.da

ARTIGO 2.º

Duração

1 — A sociedade durará por tempo indeterminado.
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2 — A sociedade dará inicio às suas actividades na data de outorga
da escritura pública de constituição sem prejuízo do disposto na lei
acerca dos actos e contratos celebrados cm nome da sociedade antes
da sua inscrição no Registo Comercial.

ARTIGO 3.º

Sede e formas locais de representação

A sociedade terá a sua sede na Rua do Prior do Crato, 125, 1.º,
esquerdo, freguesia dos Prazeres, Lisboa.

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

ARTIGO 4.º

Objecto social

 A sociedade tem por objecto a promoção, avaliação e mediação
imobiliária, bem como a prestação de serviços conexos com tais ac-
tividades. Assessoria e consultadoria da actividade de investimento
imobiliário. Assessoria e consultadoria de actividades de aquisição,
oneração, alienação e gestão de património imobiliário. Administra-
ção de imóveis e gestão de condomínios.

ARTIGO 5.º

Participações da sociedade

A sociedade pode adquirir participações em sociedades com objec-
to diferente do acima referido, em sociedades reguladas por leis espe-
ciais e em agrupamentos complementares de empresas.

CAPÍTULO II

Capital social, prestações suplementares
e cessão de quotas

ARTIGO 6.º

Capital social

1 — O capital social é de cinco mil e cem euros, encontrando-se
totalmente subscrito e realizado.

2 — O capital social corresponde à soma das seguintes quotas:
a) Uma, com o valor nominal de mil e setecentos euros, perten-

cente ao sócio Lourenço José Cabral Braamcamp Sobral Cumbre;
b) Outra, com o valor nominal de mil e setecentos euros, perten-

cente ao sócio Rafael Marques da Cruz Vieira da Cruz;
c) Outra, com o valor nominal de mil e setecentos euros, perten-

cente ao sócio João Soares de Oliveira Braamcamp Sobral.

ARTIGO 7.º

Cessão de quotas

1 — A cessão, total ou parcial, de quotas carece de consentimento
expresso da sociedade.

2 — Os sócios gozam do direito de preferência sobre a cessão, total
ou parcial, de quotas a terceiros.

3 — Caso vários sócios concorram no exercício do direito de pre-
ferência, a quota em causa será dividida, cabendo a cada sócio uma
parte proporcional à respectiva quota, sem prejuízo do disposto na
lei a respeito do valor nominal mínimo das quotas.

4 — O sócio que pretenda ceder a sua quota deverá comunicar tal
intenção aos sócios e à sociedade, indicando as condições em que
propõem efectuar a cessão, nomeadamente, sujeito activo, respecti-
vo prazo e condições de pagamento, por carta registada com aviso
recepção.

5 — O exercício do direito de preferência tem que ser comunicado
ao sócio cedente, por meio de carta registada com aviso de recepção,
no prazo máximo de 30 dias após a data de comunicação prevista no
número anterior.

ARTIGO 8.º

Amortização de quotas

1 — A sociedade pode amortizar ou adquirir a quota ou as quotas
de cada um dos sócios, desde que totalmente liberadas, sempre que
venha a verificar-se algum ou alguns dos factos a seguir mencionados:

a) Dissolução ou falência dos sócios titulares;
b) Penhora, arresto, arrolamento ou qualquer, outro facto sujeito a

procedimento judicial, administrativo, executivo. e estiver para se
proceder ou se tiver já procedido à arrematação, adjudicação ou ven-
da judicial, desde que essa diligência se mantenha por período não
inferior a 30 dias, a contar da notificação à sociedade;

c) Infracção por qualquer dos sócios das disposições do pacto so-
cial;

d) Por acordo das partes.
2 — A contrapartida da amortização será correspondente ao valor

nominal da quota, acrescido das reservas existentes no último balan-
ço aprovado antes do evento que deu lugar à amortização, e será
acrescido ou deduzido dos saldos credores ou devedores de qualquer
conta do sócio.

3 — O pagamento da contrapartida da amortização será fraccio-
nado em seis prestações, a efectuar dentro de doze meses, após a fi-
xação definitiva da contrapartida.

ARTIGO 9.º

Divisão de quotas

A divisão de quotas não depende do consentimento da sociedade.

CAPÍTULO III

Órgãos sociais

ARTIGO 10.º

Assembleia geral

1 — A assembleia geral será convocada por qualquer gerente, por
sua iniciativa ou a pedido de um dos sócios.

2 — Salvo nos casos em que a lei exija outras formalidades ou es-
tabeleça prazo mais longo, a assembleia geral será convocada por meio
de carta registada, com aviso de recepção, expedida com a antece-
dência mínima de quinze dias.

3 — Os sócios podem fazer-se representar nas assembleias por quem
entenderem, devendo a representação ser acreditada por meio de uma
simples carta dirigida à assembleia geral da sociedade.

ARTIGO 11.º

Deliberações dos sócios

Salvo disposição legal imperativa em contrário, a assembleia geral
apenas delibera validamente pela unanimidade dos votos emitidos, não
se contando, para o efeito, as abstenções.

ARTIGO 12.º

Gerência

1 — A administração e representação da Sociedade perante tercei-
ros, em juízo ou fora dele, compete um ou mais gerentes, eleitos, por
unanimidade, em assembleia geral de três em três anos, sendo permi-
tida a sua reeleição por uma ou mais vezes.

2 — Uma vez terminado o prazo por que foram eleitos, os geren-
tes mantêm-se em funções até nova designação por parte da assem-
bleia geral.

3 — Os gerentes são ou não remunerados, conforme vier a ser
deliberado em assembleia geral.

4 — A Sociedade obriga-se pela intervenção conjunta de:
a) Todos os gerentes:
b) Pela intervenção de um gerente de acordo com os poderes que

lhe tenham, para o efeito, sido delegados por deliberação unânime da
gerência;

c) Pela intervenção de um ou mais mandatários no âmbito dos
poderes que lhes sejam conferidos no respectivo mandato.

5 — É atribuído um direito especial à gerência aos sócios Louren-
ço José Cabral Braamcamp Sobral Cumbre, Rafael Marques da Cruz
Vieira da Cruz e João Soares de Oliveira Braamcamp Sobral.

ARTIGO 13.º

Secretário da sociedade

A gerência poderá designar o secretário da sociedade, cujo manda-
to, competência e poderes são os estabelecidos na lei, tendo o res-
pectivo mandato a duração de três anos.

CAPÍTULO IV

Disposições gerais e transitórias

ARTIGO 14.º

Lucros

1 — Os lucros distribuíveis terão a aplicação que for deliberada em
assembleia geral.
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2 — A sociedade poderá proceder à distribuição aos sócios de adi-
antamentos sobre os lucros no decurso do exercício, nos termos que
venham a ser definidos em assembleia geral e desde que tais adianta-
mentos se conformem com os limites estabelecidos na lei.

CAPÍTULO V

Dissolução e liquidação

ARTIGO 15.º

Dissolução e liquidação

1 — A sociedade pode ser dissolvida nos casos previstos na lei.
2 — A assembleia geral que deliberar a dissolução designará tam-

bém os liquidatários e regulará o processo de liquidação e partilha.

Sócios: Lourenço José Cabral Braancamp Sobral Cumbre, Rafael
Marques da Cruz Vieira da Cruz e João Soares de Oliveira Braancamp
Sobral.

Está conforme o original.

8 de Setembro de 2003. — A Escriturária Superior, Elisabete Gomes
Coelho da Silva. 2005968501

BUCURIA — SOCIEDADE MOLDOVA DE IMPORTAÇÃO
E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 10 712/20020114; identificação de pessoa colectiva n.º 505948621;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 31/20020114.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, cujo contra-
to social é o seguinte:

1.º

A sociedade adopta a firma BUCURIA — Sociedade Moldova de
Importação e Exportação, L.da

2.º

A sociedade tem por objecto comércio a retalho, importação e
exportação de produtos alimentares típicos e tradicionais da comuni-
dade de países independentes, ex-URSS, restauração.

3.º

A sociedade tem a sua sede na Rua Vinte, 55, Bairro da Encarna-
ção, freguesia de Santa Maria dos Olivais, concelho de Lisboa.

§ único. Por simples deliberação, a gerência poderá deslocar a sede
da sociedade dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

4.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de cinco
mil euros e correspondente à soma de duas quotas uma de quatro mil
euros pertencente ao sócio Oleg Calcai e outra de mil euros perten-
cente à sócia Maria Filomena Vilas Raposo.

5.º

A gerência da sociedade pertence ao sócio Oleg Calcai, que fica
desde já nomeado gerente e que será remunerado, sendo suficiente a
sua intervenção para obrigar a sociedade.

6.º

1 — A cessão de quotas a estranhos depende do consentimento da
sociedade.

2 — Nas cessões a não sócios, a sociedade em primeiro lugar e os
sócios em segundo gozam do direito de preferência na sua aquisição.

Sócios: Oleg Calcai e Maria Filomena Vilas Raposo.

Está conforme o original.

10 de Setembro de 2003. — A Escriturária Superior, Elisabete
Gomes Coelho da Silva. 1000237021

BICAENSE — RESTAURAÇÃO E CATERING, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 7332/980312; identificação de pessoa colectiva n.º 504095277;
data da inscrição: 14062002.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes às prestações de contas dos anos de 1999, 2000 e 2001.

Está conforme o original.

24 de Setembro de 2003. — A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 2005929743

ATELIER 34 — ARQUITECTURA, URBANISMO
E DESIGN, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 6787/970709; identificação de pessoa colectiva n.º 503918695;
data da inscrição: 26062002.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

12 de Junho de 2003. — A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 1000229000

ECCO — SALVA MEDICAL SERVICES, LTD
(sucursal em Portugal)

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 10 709/20020130; identificação de pessoa colectiva n.º 980252970;
inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 28/20020130.

Certifico foi registada a representação permanente de sociedade
estrangeira (sucursal) em epígrafe:

Representação permanente: sucursal.
Firma: ECCO — Salva Medical Services, limited.
Nacionalidades: inglesa.
Sede: Finchley House Business Centre, 707, High Road, North Fin-

chley, London, N120BT.
Capital: £ 100 000.
Sucursal:
Firma: ECCO — Salva Medical Services, LTD, sucursal em Portugal.
Sede: Lisboa, Avenida de Miguel Bombarda, 44, 1.º, C, freguesia de

Nossa Senhora de Fátima.
Objecto: prestação de serviços médicos de urgência, cuidados de

saúde e medicina do trabalho.

Mais certifica que a acta comprovativa da deliberação datada de 3 de
Janeiro de 2002 e os estatutos ficaram depositados na pasta respectiva.

Está conforme o original.

22 de Setembro de 2003. — A Escriturara Superior, Elisabete
Gomes Coelho da Silva. 1000238394

EPENING — SOCIEDADE DE EMPREENDIMENTOS
TURÍSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 750/801017; identificação de pessoa colectiva n.º 501097635;
inscrição n.º 06; número e data da apresentação: 11/20020318.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço e redenominação do capital e alteração do contrato quan-

to ao artigo 3.º
Reforço: 602 410$, realizado em dinheiro, pelos sócios na pro-

porção das suas quotas.
Teor do artigo alterado:

3.º

O capital social é de cinco mil euros, está integralmente realizado
em dinheiro e nos demais valores constantes do activo social, e cor-
responde à soma das seguintes quotas: uma de quatro mil duzentos e
cinquenta euros, na titularidade do sócio Jorge Manuel Cautela do
Coito; e uma de setecentos e cinquenta euros, na titularidade do sócio
Pedro Miguel Conde Buzio Cautela Do Coito.

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

Está conforme o original.

20 de Setembro de 2003. — A Segunda-Ajudante, Maria João
Ruano. 1000238442
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ESTUCABEM — SOCIEDADE DE ESTUQUE
PROJECTADO E DIVISÓRIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 10 704/20020110; identificação de pessoa colectiva
n.º 505850192; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 32/
20020110.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, cujo contra-
to social é o seguinte:

1.º

1 — A sociedade adopta a firma ESTUCABEM — Sociedade de
Estuque Projectado e Divisórias, L.da, e tem a sua sede na Rua do Alto
do Carvalhão, 3, 5.º, esquerdo, freguesia de Campolide, concelho de
Lisboa.

2 — A sociedade por simples deliberação da, gerência poderá des-
locar livremente a sede social dentro do mesmo concelho ou para
concelho limítrofe, bem como criar ou extinguir filiais, sucursais ou
outras formas de representação, no território nacional ou no estran-
geiro.

2.º

O objecto social consiste em executar trabalhos em estuque pro-
jectado, montagem de tectos e divisórias em pladur; pequenos traba-
lhos de carpintaria.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros, e corresponde à soma de duas quotas: uma de quatro mil
setecentos e cinquenta euros pertencente à sócia Paula Rita Mendes
Pestana dos Santos Dias e outra de duzentos e cinquenta euros per-
tencente ao sócio Waltenes Carlos Caetano.

4.º

1 — A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, pertence aos sócios Paula Rita
Mendes Pestana dos Santos Dias e Waltenes Carlos Ceatano, desde já
designados gerentes.

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

5.º

A cessão de quotas a estranhos depende do consentimento da socie-
dade, que em primeiro lugar e os sócios não cedentes em segundo,
têm direito de preferência.

6.º

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

7.º

1 — A sociedade poderá amortizar quotas nos seguintes casos:
a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Nos casos de falência ou insolvência do sócio ou por qualquer

motivo sujeita a apreensão ou venda judicial;
c) Por morte ou interdição do respectivo titular;
d) Por extinção de qualquer sócio pessoa colectiva;
e) Partilha judicial ou extra judicial por divórcio ou separação ju-

dicial de pessoas e bens, quando a quota ou parte da mesma não ficar
a pertencer ao respectivo titular e na parte que não for adjudicada;

f) Cessão gratuita, arresto ou penhora da quota;
g) Nos casos de qualquer quota ser cedida, sem prévio consenti-

mento da sociedade, a favor de terceiros;
2 — A amortização da quota será feita pelo valor que for determi-

nado pelo último balanço.

Sócios: Paula Rita Mendes Pestana dos Santos Dias e Waltenes
Carlos Caetano.

Está conforme o original.

9 de Setembro de 2003. — A Escriturária Superior, Elisabete Gomes
Coelho da Silva. 1000237017

DOUBLE BROTHERS — MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 10 657/20011219; identificação de pessoa colectiva
n.º 505831236; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 157/
20011219.

Certifico que entre Hugo Filipe Antunes Nunes e Silva e Eugénio
do Carmo Nunes e Silva, foi constituída a sociedade em epígrafe, cujo
contrato social é o seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação Double Brothers — Mediação
Imobiliária, L.da, e a sua existência conta-se da data do registo defini-
tivo do contrato de sociedade na competente Conservatória do Re-
gisto Comercial.

§ único. Contudo, a sociedade inicia a sua actividade a partir de
hoje, devendo os respectivos negócios, entre esta data e o registo
definitivo do contrato de sociedade, serem expressamente condicio-
nados ao registo dela e à assunção para esta dos respectivos efeitos.

ARTIGO 2.º

1 — A sede social é em Lisboa, na Rua de Almeida e Sousa, 47, 2.º,
esquerdo, freguesia de Santo Condestável.

2 — A gerência fica autorizada a deslocar livremente a sede social
para outro local, dentro do mesmo concelho ou concelho limítrofe,
bem como criar ou extinguir em território nacional ou estrangeiro
sucursais, agências, delegações ou quaisquer outras formas de repre-
sentação da sociedade.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto principal o exercício da actividade de
mediação imobiliária.

ARTIGO 4.º

O capital social é de cinco mil euros, integralmente realizado em
dinheiro, e corresponde a duas quotas iguais no valor de dois mil e
quinhentos euros, uma de cada um dos sócios.

ARTIGO 5.º

Para alteração do contrato de sociedade é necessário o voto favo-
rável dos dois sócios.

ARTIGO 6.º

1 — A gerência cabe ao sócio Hugo Filipe Antunes Nunes e Ludge-
ro Antunes Nunes da Silva, que desde já ficam nomeados gerentes.

2 — Para obrigar a sociedade basta a assinatura de um dos gerentes.
3 — A remuneração da gerência será deliberada em assembleia ge-

ral a convocar para o efeito.

ARTIGO 7.º

As assembleias gerais serão convocadas por meio de cartas regista-
das dirigidas aos sócios com antecedência mínima de 20 dias.

ARTIGO 8.º

A sociedade poderá nomear mandatários ou procuradores da mes-
ma para a prática de determinados actos ou categorias de actos, atri-
buindo tais poderes através de procuração.

ARTIGO 9.º

A gerência não poderá obrigar a sociedade em letras a favor, fian-
ças, abonações, nem em quaisquer actos semelhantes aos negócios so-
ciais.

ARTIGO 10.º

A cessão e divisão de quotas, no todo ou em parte, a estranhos,
depende do consentimento da sociedade, gozando os sócios em pri-
meiro lugar e a sociedade em segundo, do direito de preferência.

ARTIGO 11.º

1 — Mediante prévia deliberação dos sócios, fica permitida a par-
ticipação da sociedade em agrupamentos complementares de empre-
sas, bem como em sociedades com objecto diferente, ou reguladas por
lei especial, e inclusivamente como sócia de responsabilidade limi-
tada.

2 — Pela mesma forma, fica permitida à sociedade a celebração de
contratos de franchaising no âmbito do seu objecto social.

ARTIGO 12.º

A sociedade, por deliberação da assembleia geral, a realizar no pra-
zo de 90 dias, contados do conhecimento do respectivo facto, poderá
amortizar qualquer quota, nos casos seguintes:

a) Por acordo de sócios;
b) Falecimento de um dos sócios;
c) Por penhora, arresto ou qualquer outro acto que implique a ar-

rematação ou adjudicação de qualquer quota;
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d) Por partilha judicial ou extrajudicial de quota, na parte em que
não foi adjudicado ao seu titular;

e) Por infracção do sócio em outorgar a escritura de cedência da
sua quota, depois de os sócios ou a sociedade terem declarado preferir
a cessão, de harmonia com o disposto no artigo nono deste contrato;

f) Desde que qualquer sócio, culposa ou deliberadamente, prejudique
os interesses da sociedade.

ARTIGO 13.º

A contrapartida da amortização da quota, nos casos previstos nas
alíneas b), c), d) e e) do artigo anterior, se a lei não dispuser de outro
modo, será igual ao valor da quota segundo o último balanço legal-
mente aprovado.

ARTIGO 14.º

Os lucros serão repartidos na proporção das entradas, depois de
retirada a quantia destinada à reserva legal e mais 5%, destinadas a
reservas estatutárias.

Está conforme o original.

3 de Setembro de 2003. — A Escriturária Superior, Elisabete Gomes
Coelho da Silva. 2003563750

LISBOA — 2.A SECÇÃO

LUNA ART — PRODUÇÕES ARTÍSTICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 12 701/20021004; identificação de pessoa colectiva
n.º 506241645; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 13/
20021004.

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

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Luna Art — Produções Ar-
tísticas, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede em Lisboa, na Avenida da Índia,
30-B, pavilhão 9, freguesia de Alcântara, 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 criar sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de repre-
sentação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em produção, realização, comerci-
alização, distribuição e prestação de serviços nas áreas da animação,
eventos, intervenção, teatro e audiovisuais, nomeadamente para es-
pectáculo, cinema, televisão e vídeo.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social integralmente realizado em dinheiro é de cin-
co mil euros, e corresponde à soma de duas quotas iguais no valor de
dois mil e quinhentos euros, pertencendo uma à sociedade Capital
Models — Agência de Modelos e Produção de Imagem, L.da, e outra
ao sócio Amílcar Nuno Dias de Figueiredo Rodrigues Azenha.

2 — Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de dez vezes o valor do seu capital
social.

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

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, compete ao sócio Amílcar Nuno Dias
de Figueiredo Rodrigues Azenha e à não sócia Inês Vieira Zagalo Fer-
nandes, que ficam desde já nomeados gerentes, sendo necessária a
assinatura de dois gerentes para obrigar a sociedade em todos os seus
actos e contratos.

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) Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja sócio;
e) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
f) Por exoneração ou exclusão de um sócio;
g) 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 — No caso de falecimento de um sócio, a respectiva quota será
sempre amortizada pela sociedade no prazo de 90 dias, a contar da
data do falecimento.

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.

4 de Outubro de 2003. — A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 2006377701

LAR AVÓ IVONE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 10 056/20000404; identificação de pessoa colectiva
n.º 504354620; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 01 e inscrição
n.º 03; números e data das apresentações: 36 e 37/20011217.

Certifico que foi averbado e registado o seguinte:
Cessação de funções da gerente Maria de Lurdes Albuquerque Fer-

reira, por ter renunciado em 27 de Novembro de 2001.
Transformação em sociedade unipessoal por quotas e remodelação

do contrato, passando a reger-se pelos seguintes estatutos:

1.º

A sociedade adopta a denominação Lar Avó Ivone, Unipessoal, L.da,
com sede em Lisboa, na Rua das Trinas, 135, freguesia de Santos-o-
-Velho.

2.º

O capital social é de cinco mil euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro, e corresponde à quota da única sócia Maria
Ivone dos Santos de Albuquerque Ferreira.

3.º

A sociedade tem por objecto lar de idosos.

4.º

A gerência da sociedade será desempenhada pela gerente nomeada,
Maria Ivone dos Santos de Albuquerque Ferreira, sendo suficiente a
sua assinatura para obrigar validamente a sociedade em todos os seus
actos e contratos.

5.º

São autorizados os negócios jurídicos da sócia única com a socieda-
de que sirvam à prossecução do objecto desta.

6.º

A sociedade poderá participar no capital de outras sociedades, mes-
mo com objecto diferente do seu, bem como associar-se em agrupa-
mentos complementares de empresas, consórcios, sociedades reguladas
por leis especiais, e em agrupamentos não societários de empresas.

Sócia: Maria Ivone dos Santos de Albuquerque Ferreira.

Está conforme o original.

7 de Outubro de 2003. — A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2005931241
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FEIJÃO VERDE — SOCIEDADE EXPLORAÇÃO
HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 10 156/20000517; identificação de pessoa colectiva
n.º 504205811; inscrições n.os 04 e 05; números e data das apre-
sentações: 5, 6 e 7/20020430.

Certifico que foi registado o seguinte:
Alteração do contrato quanto ao artigo 3.º, n.º 2 do artigo 7.º e

artigo 8.º
Teor dos artigos alterados:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de quatro-
centos mil escudos e corresponde à soma de duas quotas de duzentos
mil escudos cada uma, ambas da sócia Maria Micaela dos Santos Reis.

7.º

1 — ..............................................................................................
2 — A gerência o administração da sociedade, com ou sem remu-

neração, conforme vier a ser deliberado em assembleia geral, compe-
te a um ou mais gerentes, sócios ou não, eleitos em assembleia geral,
mantendo-se nomeada gerente a sócia Maria Micaela dos Santos Reis.

§ 1.º A sociedade obriga-se coma assinatura de um gerente.
§ 2.º Fica expressamente vedado à gerência obrigar a sociedade em

fianças, abonações, letras de favor e actos semelhantes estranhos aos
negócios sociais.

8.º

As assembleias gerais, nos casos em que a lei não exigir outras
formalidades, serão convocadas pela gerência, por cartas registadas
com aviso de recepção, expedidas para todos os sócios com, pelo
menos, 15 dias de antecedência.

Reforço, redenominação do capital e alteração do artigo 3.º do
contrato.

Reforço: 602 410$, em dinheiro.
Teor do artigo alterado:

3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro, é de € 5000
e corresponde à soma de duas quotas de € 2500 cada uma, ambas da
sócia Maria Micaela dos Santos Reis.

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

Está conforme o original.

23 de Setembro de 2003. — A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2006376829

JOBRITA — INDÚSTRIAS EXTRACTIVAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 15 189/20050520; identificação de pessoa colectiva n.º 502025395;
inscrição n.º 41; número e data da apresentação: 08/20050615.

Certifico que foi registado o seguinte:
Alteração total do contrato.
Sede: Lisboa, Avenida de António Augusto de Aguiar, 21, 3.º, di-

reito, freguesia de São Sebastião da Pedreira.
Administração: conselho composto por um máximo de cinco membros.
Fiscalização: fiscal único.
Duração dos mandatos: quatro anos.
Forma de obrigar: pela assinatura de dois administradores, de um

administrador e um procurador.
Teor dos artigos:

CAPÍTULO I

Denominação, sede, objecto e duração

ARTIGO 1.º

A sociedade continua a adoptar a forma de sociedade anónima e
denominação de JOBRITA — Indústrias Extractivas, S. A.

ARTIGO 2.º

1 — A sociedade tem a sua sede na Avenida de António Augusto
de Aguiar, 21, 3.º, direito, freguesia de São Sebastião da Pedreira,
concelho de Lisboa.

2 — Por simples deliberação do conselho de administração, poderá
a sociedade transferir a sua sede social para qualquer outro local den-
tro do mesmo concelho ou concelho limítrofe, bem como criar su-
cursais, delegações ou qualquer outra forma de representação no ter-
ritório nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto a extracção, transformação e trans-
porte de calcários e a indústria de britagens

ARTIGO 4.º

A sociedade durará por tempo indeterminado.

CAPÍTULO II

Capital social, acções

ARTIGO 5.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em valores que
constituem os activos da sociedade, é de novecentos mil euros, repre-
sentado por cento e oitenta mil acções com o valor nominal de cin-
co euros cada uma.

ARTIGO 6.º

As acções serão escriturais.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá emitir acções preferenciais sem voto, e obriga-
ções em qualquer modalidade permitida pela lei.

CAPÍTULO III

Assembleia geral

ARTIGO 8.º

1 — A assembleia geral representa todos os accionistas, sendo as
suas deliberações obrigatórias para todos eles e para os outros órgãos
sociais, nos termos da lei.

2 — Só têm direito de assistir às reuniões da assembleia geral e de
participar nos seus trabalhos, nomeadamente exercendo o direito de
voto, os accionistas que possuam pelo menos cem acções.

3 — Os accionistas possuidores de menos de cem acções poderão
agrupar-se de forma a completarem este número, fazendo-se repre-
sentar na assembleia por um dos componentes do grupo.

4 — Os accionistas só podem fazer-se representar por outro ou pelo
seu cônjuge, ascendente ou descendente, ou por um membro do con-
selho de administração, mediante procuração ou simples carta dirigi-
da, com a antecedência de três dias, ao presidente da mesa da assem-
bleia, na qual se identifique o mandatário e especifique a reunião a que
se destina. Com a mesma antecedência e pela mesma forma devem
ser comunicados à mesa da assembleia os agrupamentos efectuados.

ARTIGO 9.º

A mesa da assembleia geral será constituída por um presidente e
um secretário, eleitos por quatro anos e reelegíveis.

ARTIGO 10.º

1 — A assembleia geral reunirá nos primeiros três meses de cada
ano salvo quando a lei permita prazo mais largo, e além disso quando
for convocada pelo seu presidente, por sua iniciativa ou a pedido de
pessoas para tanto habilitadas pela lei.

2 — A assembleia geral considerar-se-á devidamente constituída, em
primeira convocação, salvo legislação em contrário, desde que esteja
presente ou representada a maioria do seu capital social.

3 — A assembleia geral poderá deliberar, em segunda convocação,
seja qual for o número de accionistas presentes ou representados e o
capital social que representem.

ARTIGO 11.º

Salvo quando a lei ou o contrato exijam maioria qualificada, as
deliberações serão tomadas por maioria absoluta dos votos correspon-
dentes aos accionistas presentes e representados, contando-se um voto
por cada cem acções.
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CAPÍTULO IV

Conselho de administração

ARTIGO 12.º

1 — A administração da sociedade é confiada a um conselho de
administração, composto por três ou cinco membros, eleitos por
quatro anos e reelegíveis.

2 — Ao conselho de administração compete representar a socie-
dade em juízo e fora dele e praticar todos os actos tendentes à reali-
zação do objecto social, que, por lei ou disposição estatutária, não
devam ser praticados por outros órgãos.

3 — Na sua primeira reunião deve o conselho eleger aquele dos seus
membros que servirá de presidente.

4 — Cada administrador, antes do início do exercício das suas fun-
ções, caucionará a sua gerência em cinco mil euros, por qualquer das
formas legalmente permitidas, salvo se a assembleia geral que proceder
à eleição o dispensar.

ARTIGO 13.º

O conselho de administração poderá nomear um dos seus membros
administrador delegado, cujos poderes fixará.

ARTIGO 14.º

1 — Os actos que obriguem a sociedade devem ser praticados por
dois administradores, um administrador e um procurador, ou por pro-
curador da sociedade habilitado com poderes bastantes.

2 — O conselho de administração não poderá, por si ou por repre-
sentante, aceitar, sacar ou endossar letras, desde que estes actos não
representem operações comerciais da própria sociedade.

3 — O conselho de administração poderá deliberar a aquisição de par-
ticipações noutras sociedades, ainda que com objecto diferente ou regu-
ladas por leis especiais, bem como a participação em agrupamentos com-
plementares de empresas.

ARTIGO 15.º

A remuneração dos administradores será a que for fixada em as-
sembleia geral, podendo este órgão deliberar para o efeito a constitui-
ção de uma comissão de vencimentos.

ARTIGO 16.º

1 — O conselho de administração reúne-se sempre que for convo-
cado pelo seu presidente, por dois administradores ou pelo adminis-
trador delegado, quando o houver.

2 — O conselho de administração deve reunir, pelo menos, uma
vez de quatro em quatro meses.

3 — Qualquer membro do conselho de administração pode fazer-se re-
presentar em cada reunião por outro administrador que exercerá o direito de
voto em nome e sob a responsabilidade do administrador que representa.

4 — Os poderes de representação serão conferidos por carta ou
telefax dirigido ao presidente.

5 — As deliberações são tomadas por maioria dos votos dos adminis-
tradores presentes ou representados, tendo o presidente voto de qualidade.

6 — Na sua falta ou impedimento temporário, o presidente é subs-
tituído no exercício das suas funções pelo administrador a quem con-
fie a sua representação.

ARTIGO 17.º

A fiscalização da sociedade compete a um fiscal único efectivo, e
um suplente, ambos revisores oficiais de contas, eleitos por períodos
de quatro anos.

CAPÍTULO V

Lucros sociais, reservas e dividendos

ARTIGO 18.º

Dos lucros líquidos apurados pelo balanço anual serão deduzidas as
importâncias destinadas à reserva legal tendo o restante o fim que a
assembleia delibere por maioria simples dos votos emitidos.

CAPÍTULO VI

Dissolução e liquidação

ARTIGO 19.º

A dissolução da sociedade e a liquidação e partilha do património
social serão feitas de harmonia com as disposições legais aplicáveis.

Está conforme o original.

22 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 2011156599

NET. EVENTS — EVENTOS INTERACTIVOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 10 364/20000718; identificação de pessoa colectiva
n.º 504800434; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 01 e inscrições n.os

10 e 11; números e data das apresentações: 35, 36 e 37/20020919.

Certifico que foi registado o seguinte:
Alteração do contrato, quanto ao artigo 3.º
Cessação de funções da gerente Maria do Céu das Neves Rodrigues,

por ter renunciado em 19 de Abril de 2002.
Nomeação de gerentes, por deliberação de 19 de Abril de 2002 e

30 de Agosto de 2002, de João Nuno Coelho dos Santos Abrantes,
residente na Rua de José Gambôa, lote B-2, 2.º, D, Lisboa; e Pedro
Miguel do Rio Rodrigues Fatal, residente na Avenida dos Moinhos, 6,
2.º, direito, Urbanização da Quinta Grande, Alfragide, Amadora.

Teor do artigo alterado:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de vinte e cinco mil euros e corresponde à soma das seguintes quotas:
uma do valor nominal de dois mil e quinhentos euros, pertencente à
sócia Delmira da Conceição Figueiredo de Matos; outra do valor no-
minal de dois mil e quinhentos euros, pertencente ao sócio Hugo Paulo
de Melo e Gomes; uma do valor nominal de dois mil e quinhentos
euros, pertencente à sócia Ana Paula Penote Amador; uma do valor
nominal de oito mil setecentos e cinquenta euros pertencente à sócia
NETENGINE — Prestação de Serviços Informáticos, L.da, e uma do
valor nominal de oito mil setecentos e cinquenta euros pertencente à
sócia Advantis Web — Sistemas Avançados para Internet, L.da

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

Está conforme o original.

1 de Outubro de 2003. — A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 1000239320

JULMAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 20 626/490401; identificação de pessoa colectiva
n.º 500161097; inscrição n.º 05; número e data da apresentação:
05/20020628.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço de capital, redenominação e alteração do contrato, quan-

to ao artigo 2.º
Reforço: 602 410$, realizado em dinheiro pela sócia Maria de Je-

sus Teixeira Maio.
Teor do artigo alterado:

ARTIGO 2.º

O capital social, integralmente realizado, é de € 5000, e corres-
ponde à soma de duas quotas: uma de € 4700,72 da sócia Maria de
Jesus Teixeira Maio; outra de € 299,28 do sócio António da Silva
Maio.

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

Está conforme o original.

3 de Fevereiro de 2004. — A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2005403601

GOLDMICRO — DISTRIBUIÇÃO INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 10 638/20001031; identificação de pessoa colectiva
n.º 504880730; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 03 e inscrição
n.º 05; números e data das apresentações: 23 e 24/20020503.

Certifico que foi registado o seguinte:
Redenominação do capital e alteração do contrato, quanto ao ar-

tigo 3.º
Deslocação da sede para a Avenida de Elias Garcia, 137, 2.º, A,

freguesia de Nossa Senhora de Fátima.
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Teor do artigo alterado:

ARTIGO 3.º

1 — O capital social é de nove mil novecentos e setenta e cinco
euros e noventa e seis cêntimos, integralmente realizado em dinhei-
ro, e corresponde à soma das seguintes quotas: uma de quatro mil
quatrocentos e oitenta e nove euros e dezoito cêntimos e outra de
novecentos e noventa e sete euros e sessenta cêntimos, pertencentes
ao sócio Paulo Manuel Ferreira Braçal, e outra de quatro mil quatro-
centos e oitenta e nove euros e dezoito cêntimos, pertencente ao
sócio Luís Filipe Teixeira Fernandes.

2 — Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante global do décuplo do capital social, desde que deliberado
em assembleia geral e por decisão unânime, em reunião expressamen-
te convocada para o efeito e em que estejam representados todos os
sócios.

3 — Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos, os quais não vencerão juros.

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

Está conforme o original.

2 de Outubro de 2003. — A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2006377590

J. P. VALENTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 35 874/650607; identificação de pessoa colectiva
n.º 501070165; inscrição n.º 04; número e data da apresentação:
40/20020319.

Certifico que, foi registada o seguinte:
Reforço, redenominação de capital e alteração do contrato, quan-

to ao artigo 3.º
Reforço: 402 410$, em dinheiro e subscrito pelos sócios em partes

iguais.
Teor do artigo alterado:

3.º

O capital social é de € 5000, integralmente realizado em dinheiro
e noutros bens, correspondente à soma de duas quotas iguais de € 2500
pertencentes uma a cada um dos sócios Raul Rodrigues Maio e Lau-
rinda Pires Pombo Maio.

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

Está conforme o original.

11 de Setembro de 2003. — A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2005930962

HERDEIROS DE FRANCISCO RODRIGUES
DE ALMEIDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 36 457/660209; identificação de pessoa colectiva
n.º 500134260; inscrição n.º 05; número e data da apresentação:
16/20020503.

Certifico que foi registada o seguinte:
Dissolução, em 15 de Abril de 2002.
Prazo para a liquidação: três anos.

Está conforme o original.

12 de Setembro de 2003. — A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 1000237274

LISBOÉMIA — PRODUÇÕES E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 8935/990119; identificação de pessoa colectiva n.º 505250110;
inscrição n.º 03; número e data da apresentação: 23/20021113.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço, redenominação do capital e alteração do contrato, quan-

to ao artigo 1.º, n.º 2, e artigo 4.º

Reforço: 2 607 230$, em dinheiro, subscrito pelos sócios abaixo
mencionados com as quantias respectivamente de 902 410$, 802 410$
e 902 410$.

Teor dos artigos alterados:

ARTIGO 1.º

A sociedade tem a sua sede em Lisboa, na Rua da Vitória, 7, 3.º,
esquerdo, freguesia de São Nicolau.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de quinze
mil euros e corresponde à soma de três quotas iguais de cinco mil
euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios Hernâni Miguel
Pires Monteiro, Eduardo José Rodrigues Marques e Ricardo Bottino.

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

Está conforme o original.

10 de Setembro de 2003. — A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2005968579

LISBATEJO — SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 9167/990427; identificação de pessoa colectiva n.º 504723421;
inscrição n.º 02; número e data da apresentação: 195/20020327.

Certifico que foi registado o seguinte:
Redenominação do capital e alteração do contrato, quanto ao ar-

tigo 4.º
Teor do artigo alterado:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em numerário
é de cinco mil e dois euros e noventa e quatro cêntimos, cujo único
titular é João da Luz Henrique Ferreira.

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

Está conforme o original.

9 de Setembro de 2003. — A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2005980374

HORTA INTERNACIONAL — COMÉRCIO
DE VESTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 21; identificação de pessoa colectiva n.º 502060271; número e
data da inscrição: 23/020910.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referente à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

24 de Setembro de 2003. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Figueiredo. 2005931578

JOSÉ CEPEDA — PSICOLOGIA CLÍNICA
PSICOTERAPIA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 12 553/20020726; identificação de pessoa colectiva
n.º 504695053; inscrição n.º 01; número e data da apresentação:
16/20020726.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, cujo contra-
to social é o seguinte:

1.º

1 — A sociedade adopta a firma José Cepeda — Psicologia Clíni-
ca — Psicoterapia, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Avenida de
João XXI, 55, 2.º, esquerdo, freguesia de São João de Deus, concelho
de Lisboa.



DIÁRIO DA REPÚBLICA — III SÉRIEN.º 35 — 17 de Fevereiro de 2006 3702-(97)

2 — A sede social poderá ser transferida dentro do mesmo conce-
lho ou para concelho limítrofe, por simples deliberação da gerência,
a quem competirá decidir sobre a criação transferência ou encerra-
mento de delegações, agências, filiais, sucursais ou outras formas de
representação permanente no território nacional.

2.º

A sociedade tem por objecto: a intervenção clínica em psicologia
e consultoria e formação em recursos humanos.

3.º

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

4.º

1 — A gerência e a representação da sociedade, com ou sem remu-
neração conforme for deliberado em assembleia geral, pertence ao
sócio José Raul Cepeda Ferreira, desde já nomeado gerente.

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

5.º

O sócio e a sociedade ficam autorizados a celebrar, entre si, quais-
quer negócios jurídicos, que sirvam à prossecução do objecto social.

6.º

A sociedade poderá participar em sociedades com objecto e natu-
reza diferentes e em agrupamentos complementares de empresas.

Conforme o original.

6 de Setembro de 2003. — A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2005981940

JOFECON — OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 5963/19951206; identificação de pessoa colectiva n.º 503544701;
inscrição n.º 02; número e data da apresentação: 05/20020408.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço e redenominação do capital e alteração do contrato, quan-

to ao artigo 3.º
Reforço: 2410$, por prestações suplementares.
Teor dos artigos alterados:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de cinco
mil euros e corresponde a soma de duas quotas iguais do valor nomi-
nal de dois mil e quinhentos euros, pertencentes uma a cada um dos
sócios João da Luz Henriques Ferreira e Maria de Jesus Palmeiro
Mendes Ferreira.

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

Está conforme o original.

28 de Junho de 2003. — O Primeiro-Ajudante, António Sérgio
Barros Martins. 1000228352

JURISERVE — SOCIEDADE DE PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 6903/19970129; identificação de pessoa colectiva
n.º 503805386; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 02 e inscrição
n.º 05; números e data das apresentações: 18 e 19/20020402.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação de funções do gerente Francisco Xavier Almadanim de

Nápoles Santa Marta, por ter renunciado em 22 de Outubro de 1999.
Alteração do contrato quantos aos artigos 3.º e 4.º
Teor dos artigos alterados:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de quatro-
centos mil escudos, correspondente à soma de duas quotas, sendo: uma

de valor nominal de trezentos e sessenta mil escudos do sócio João
Diogo Parente dos Santos, e outra no valor nominal de quarenta mil
escudos do sócio Francisco Xavier Almadanim de Nápoles Santa Marta.

ARTIGO 4.º

A gerência e administração da sociedade, compete a um gerente,
nomeado em assembleia geral, sendo necessária a assinatura de um
gerente para obrigar a sociedade nos seus actos e contratos.

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

Está conforme o original.

28 de Junho de 2003. — O Primeiro-Ajudante, António Sérgio
Barros Martins. 2003563903

FAUSTINO & RUIVO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 3774/19930303; identificação de pessoa colectiva n.º 502943556;
inscrição n.º 02; número e data da apresentação: 56/20020401.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço, redenominação de capital e alteração do contrato, quan-

to aos artigos 1.º e 3.º
Reforço: 602 410$, em dinheiro e subscrito pelos sócios em partes

iguais.
Teor dos artigos alterados:

ARTIGO 3.º

1 — O capital social já integralmente realizado em dinheiro é de
cinco mil euros, e corresponde à soma de duas quotas iguais no valor
nominal de dois mil e quinhentos euros, pertencendo uma a cada um
dos sócios.

§ único. A sociedade pode em qualquer momento livremente, subs-
crever ou adquirir, alienar ou onerar, participações em sociedades com
objecto social idêntico ou diferente do seu, em sociedades reguladas
por leis especiais e em agrupamentos complementares de empresas.

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

Está conforme o original.

25 de Junho de 2003. — O Primeiro-Ajudante, António Sérgio
Barros Martins. 1000228423

ISABEL & SUSANA — ORGANIZAÇÃO E PRODUÇÃO
DE EVENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 12 107/20020215; identificação de pessoa colectiva n.º 505702584;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 07/20020215.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, cujo contra-
to social é o seguinte:

1.º

A sociedade adopta a denominação Isabel & Susana — Organiza-
ção e Produção de Eventos, L.da

2.º

1 — A sociedade tem a sua sede na Rua de Passos Manuel, 12, 4.º,
direito, na cidade e concelho de Lisboa.

2 — Por deliberação da gerência a sociedade poderá transferir a sua
sede para outro local, dentro do mesmo concelho ou para concelho
limítrofe, bem como criar ou encerrar filiais, sucursais ou outra for-
ma de representação social, em qualquer parte do território nacional
ou no estrangeiro.

3.º

O objecto social consiste na seguinte actividade: organização e
produção de eventos, realização de festas sociais, congressos, casa-
mentos, baptizados, reuniões empresariais, promoção turística, servi-
ço de catering, restauração e hospedeiras.

4.º

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

5.º

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

6.º

1 — A administração e gerência da sociedade, dispensada de cau-
ção, com ou sem remuneração, conforme for deliberado, será confi-
ada aos gerentes que vierem a ser designados em assembleia geral.

2 — Ficam desde já nomeadas gerentes ambas as sócias.
3 — A sociedade obriga-se validamente, em todos os seus actos e

contratos, com a assinatura conjunta de dois gerentes.

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 dada em

penhor, sem o consentimento prévio da sociedade;
c) Em caso de insolvência ou falência do sócio titular;
d) Quando a quota tenha sido transmitida sem prévio consenti-

mento da sociedade.
2 — Em caso de amortização, o preço da quota será o que resultar

do balanço a que se proceda para o efeito, aprovado em assembleia
geral, devendo ser pago conforme deliberação a tomar em cada caso.

8.º

É livre a divisão de quotas pelos herdeiros dos sócios, devendo estes
designar um entre eles que, perante a sociedade, a todos represente
enquanto se mantiver a indivisão.

9.º

1 — Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que ela
carecer, nas condições a estabelecer em assembleia geral.

2 — Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares até
dez vezes o valor do capital social, mediante deliberação da assem-
bleia geral.

10.º

As reuniões gerais serão convocadas por carta registadas, dirigidas
aos sócios com antecedência mínima de 15 dias, salvo nos casos em
que a lei exija outras formalidades e prazo.

Está conforme o original.

26 de Junho de 2003. — A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2002096910

INVERSO — SOCIEDADE DE ADMINISTRAÇÃO
DE PATRIMÓNIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 6053/19960116; identificação de pessoa colectiva
n.º 503573981; inscrição n.º 03; número e data da apresentação:
81/20020328.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço, redenominação de capital e alteração do contrato, quan-

to ao artigo 3.º
Reforço: 5 024 100$, em dinheiro e subscrito pelos accionistas.
Teor dos artigos alterados:

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, totalmente subscrito, é de cinquenta mil eu-
ros, sendo representado por dez mil acções ordinárias no valor de
cinco euros cada, encontrando-se totalmente realizadas.

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

Está conforme o original.

26 de Junho de 2003. — O Primeiro-Ajudante, António Sérgio
Barros Martins. 2002097178

JESPRESTE — SOCIEDADE DE PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 5859/19951023; identificação de pessoa colectiva
n.º 503515221; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 07, averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 08 e inscrição n.º 12; números e data das apre-
sentações: 06 e 07/20020328.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação de funções do gerente David Ribeiro Alvim, por ter re-

nunciado em 17 de Janeiro de 2002.
Cessação de funções da gerente Maria Leopoldina Ribeiro e Silva,

por ter renunciado em 17 de Janeiro de 2002.
Alteração do contrato quanto aos artigos 1.º, 3.º e 4.º
Teor dos artigos alterados:

1.º

A sociedade continua a adoptar a firma JESPRESTE — Sociedade
de Prestação de Serviços, L.da, e tem a sua sede na Rua de João do
Nascimento Costa, 20-B e C, freguesia do Beato, concelho de Lisboa.

§ único. ..........................................................................................

3.º

O capital social é de cinco mil euros, está integralmente realizado
em dinheiro e outros valores, conforme escrituração e corresponde à
soma de duas quotas do valor nominal de dois mil e quinhentos euros
cada, pertencentes ao sócio Vítor Manuel Bandeira Fernandes.

4.º

A gerência e a administração da sociedade fica a cargo do sócio
Vítor Manuel Bandeira Fernandes, desde já nomeado gerente, com ou
sem remuneração, conforme for deliberado em assembleia geral.

§ 1.º Para vincular validamente a sociedade em todos os seus actos
e contratos, é suficiente a assinatura do gerente Vítor Manuel Ban-
deira Fernandes.

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

Está conforme o original.

26 de Junho de 2003. — O Primeiro-Ajudante, António Sérgio
Barros Martins. 2002097151

FINALE TRADING, L.DA

(sucursal em Portugal)

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 12 731/20021014; identificação de pessoa colectiva
n.º 980257476; inscrição n.º 01; número e data da apresentação:
04/20021014.

Certifico que foi registada a representação permanente de socieda-
de estrangeira (sucursal) em epígrafe, conforme deliberação de 8 de
Março de 2002:

Representação permanente de Finale Trading, L.da

Sede: 60 Market Square, PO Box 364, Cidade de Belize, Belize.
Capital: 50 000 dólares, dividido em 50 000 acções do valor no-

minal de 1 dólar.
Sucursal: Finale Trading, L.da, sucursal em Portugal.
Sede: Lisboa, Rua do Professor João Barreira, 18, 9, A, freguesia

do Lumiar.
Objecto: compra e venda, importação e exportação, comércio por

grosso e a retalho de produtos, equipamentos, veículos automóveis de
todo o género e mercadorias em geral; operação sobre imóveis, admi-
nistração, compra e venda de bens imóveis e revenda dos adquiridos
para esse fim; prestação de serviços e realização de estudos, análise,
planeamento, coordenação e gestão de projectos de investimento na
área imobiliária, promoção de empreendimentos imobiliários.

Capital afecto: € 7500.

Mais certifico que a acta comprovativa da deliberação e os estatu-
tos ficaram depositados na pasta respectiva.

Conforme o original.

3 de Julho de 2003. — A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2002097909
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GO BIZ, VIAGENS E TURISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 12 889/20021204; identificação de pessoa colectiva n.º 506300072;
inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 14/20021204.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, cujo contra-
to social é o seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Go Biz, Viagens e Turismo, L.da, tem a
sua sede na Travessa do Jasmim, 10, 1.º, sala 1, na cidade e concelho
de Lisboa, freguesia das Mercês.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto actividade de agência de viagens e
turismo.

ARTIGO 3.º

O capital social é de cento e cinco mil euros, está integralmente
realizado em dinheiro, e corresponde à soma de três quotas iguais cada
uma do valor nominal de trinta e cinco mil euros, pertencentes uma
a cada sócio.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade fica a cargo de um ou mais gerentes,
a nomear em assembleia geral;

2 — Ficam no entanto desde já nomeados gerentes os sócios Ri-
cardo Nuno Rodrigues Azenha e Diogo João Gonçalves Português da
Fonseca Assis.

3 — Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos,
activa e passivamente, e representá-la em juízo e fora dele, é neces-
sária a intervenção conjunta, dos dois gerentes, excepto nos actos de
mero expediente, em que basta a intervenção de um só gerente.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá amortizar, adquirir ou fazer adquirir a quota de
qualquer sócio, quando este lese seriamente interesses patrimoniais ou
extra-patrimoniais da sociedade, ou no caso daquela ser penhorada,
arrestada, ou de qualquer modo apreendida judicialmente, considerando-
-se a amortização efectuada logo que a assembleia geral delibere nesse
sentido.

§ único. O valor da quota, para efeito da sobredita amortização,
será o que resultar do último balanço aprovado, efectuando a socieda-
de o seu pagamento em duas prestações a efectuar dentro de três meses
e um ano a partir da data da deliberação referida no corpo deste ar-
tigo.

ARTIGO 6.º

1 — No caso de interdição ou inabilitação de algum dos sócios, a
sociedade poderá deliberar amortizar, adquirir ou fazer adquirir por
terceiros a respectiva quota.

2 — Na hipótese do parágrafo anterior, os representantes do sócio
titular da quota em causa, desde que a sociedade não delibere a sua
amortização, poderão indicar terceira pessoa para adquirir a quota,
devendo essa indicação merecer a concordância da sociedade e unani-
midade dos restantes sócios.

3 — Se os restantes sócios pretenderem adquirir a quota será ela
dividida por eles na proporção das suas quotas.

4 — O valor da quota para efeitos de amortização ou transmissão
nas hipóteses previstas no § 1.º antecedente, e na falta de acordo
entre os interessados, será o determinado por um revisor oficial de
contas por todos designado, ou não havendo acordo quanto a esta
designação, deve ele ser designado pela câmara dos revisores oficiais
de contas a pedido de qualquer um dos interessados. Se esta câmara
não fizer a designação no prazo de 30 dias após a solicitação, poderá
qualquer interessado requerer que a avaliação da quota seja feita nos
termos previstos na lei processual civil aplicável, sendo sempre pos-
sível uma segunda perícia colegial por três peritos.

ARTIGO 7.º

Os lucros líquidos apurados em cada exercício, exceptuando a parte
destinada a reserva legal, terão o destino que lhes for fixado em as-
sembleia geral.

Sócios:
Ricardo Nuno Rodrigues Azenha, Diogo João Gonçalves Português

da Fonseca Assis e John Victor Ball.

Conforme o original.

5 de Julho de 2003. — A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2001147511

FOTOSETE, ARTES GRÁFICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 2483/911004; identificação de pessoa colectiva n.º 502628367;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 01; número e data da apresenta-
ção: 24/20020819.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação de funções do gerente Francisco Gonçalves, por ter re-

nunciado em 31 de Julho de 2002.

Está conforme o original.

10 de Julho de 2003. — A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 1000229845

JAIME NEVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 21 972; identificação de pessoa colectiva n.º 500473927; nú-
mero e data da inscrição: 11/020708.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

7 de Julho de 2003. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria Figueiredo.
1000229821

NEOCHINA — IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 8961; identificação de pessoa colectiva n.º 504575783; núme-
ro e data da inscrição: 03/020704.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

7 de Julho de 2003. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria Figueiredo.
2002072078

GRANJO, COSTA & C.A,  L .DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 27 052; identificação de pessoa colectiva n.º 500957851; nú-
mero e data da inscrição: 27/020708.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

7 de Julho de 2003. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria Figueiredo.
2002072590

LEONOR PATINHA — SERVIÇOS
MÉDICO-DENTÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 9776; identificação de pessoa colectiva n.º 505356430; núme-
ro e data da inscrição: 02/020709.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

9 de Julho de 2003. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria Figueiredo.
2002106320

JOABANSI — MONTAGEM, MANUTENÇÃO DE SISTEMAS
DE ARMAZENAGEM, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 12 419/20020607; identificação de pessoa colectiva n.º 506016919;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 19/20020607.
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Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma JOABANSI — Montagem, Manu-
tenção de Sistemas de Armazenagem, Unipessoal, L.da, e tem a sua
sede na Rua de Adães Bermudes, lote 253, rés-do-chão, E, freguesia
de Marvila, concelho de Lisboa.

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 a montagem e manutenção de
sistemas de armazenagem de estruturas metálicas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros e corresponde a uma quota pertencente ao sócio único Jor-
ge Abel Andrade da Silva.

ARTIGO 4.º

A sociedade inicia a sua actividade a partir da presente data e fun-
cionará por tempo indeterminado.

ARTIGO 5.º

1 — A gerência da sociedade será exercida pelo sócio único Jorge
Abel Andrade da Silva, com ou sem remuneração, conforme for deli-
berado em assembleia geral, ficando desde já nomeado gerente.

2 — A sociedade obriga-se em juízo e fora dele, activa e passiva-
mente, com a assinatura de um gerente.

ARTIGO 6.º

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

Disse ainda:
Que ficam desde já autorizados nos termos e para os efeitos do

artigo 270.º-F do Código das Sociedades Comerciais os negócios jurí-
dicos que forem celebrados entre o sócio único e a sociedade.

Que não é titular de qualquer outra sociedade comercial unipessoal
por quotas e fica desde já ele gerente autorizado a proceder ao levan-
tamento do capital social para fazer face às despesas necessárias ao
início de actividade.

Está conforme o original.

19 de Julho de 2003. — A Segunda-Ajudante, Maria Filomena da
Costa Silva Loureiro. 2005936430

NÁDIA & CRISTINA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 6676/961106; identificação de pessoa colectiva n.º 503754935;
inscrição n.º 05; número e data da apresentação: 21/20020415.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço, redenominação de capital e alteração do contrato, quan-

to ao artigo 3.º
Reforço: 602 410$, em dinheiro e subscrito pelos sócios na pro-

porção das quotas.
Teor do artigo alterado:

ARTIGO 3.º

O capital social é de cinco mil euros, inteiramente subscrito e re-
alizado e já entrado na caixa social, dividido em duas quotas, sendo:
uma de quatro mil setecentos e cinquenta euros pertencente à sócia
Ana Cristina Guerra de Matos Soares Gul e outra de duzentos e cin-
quenta euros pertencente à sócia Nádia Carlota Gul.

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

Está conforme o original.

17 de Julho de 2003. — A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2002112878

LISBOA — 3.A SECÇÃO

STRAUSS — MÚSICA E VÍDEO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 04078/930209; identificação de pessoa colectiva n.º 502922575.

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

10 — Apresentação n.º 02/020328.
Designação dos órgãos sociais.
Período: quadriénio de 2001-2004.
Conselho de administração: presidente — Maria Eduarda Rebelo Lam-

bim de Carvalho Martins, casada, Rua de Ana de Castro Osório, 14, 7.º, B,
Lisboa; administrador-delegado — Armando Vítor de Carvalho Martins,
casado, residente com a anterior; administrador — Sofia Lambim Mar-
tins Antunes, casada, Rua de Ana de Castro Osório, 14, 7.º, A, Lisboa.

Fiscal único: efectivo — Jaime Matos, Castanheira Guilherme e
Martins da Silva, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Avenida
do Infante Santo, 347, 3.º, Lisboa; suplente — Virgílio Marmelo Cas-
tanheira Guilherme (revisor oficial de contas), casado, Avenida do
Infante Santo, 347, 3.º, Lisboa.

Está conforme o original.

8 de Julho de 2003. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2002488886

SOMEC INTERNACIONAL — ENGENHARIA
E CONSTRUÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 15 840/051117; identificação de pessoa colectiva n.º 506758249;
inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 57/051117.

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

CAPÍTULO I

Denominação, duração, sede e objecto

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de Somec Internacional — Enge-
nharia e Construções, S. A.

ARTIGO 2.º

A duração da sociedade é por tempo indeterminado.

ARTIGO 3.º

1 — A sociedade tem a sua sede na Avenida da República, 27, 3.º,
freguesia de Nossa Senhora de Fátima, concelho de Lisboa.

2 — O conselho de administração poderá deliberar a mudança de
sede e a abertura, transferência ou encerramento de quaisquer sucur-
sais, filiais, delegações ou outras formas de representação social, em
qualquer parte do território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 4.º

A sociedade tem por objecto, separada ou cumulativamente, a exe-
cução, no estrangeiro ou em qualquer ponto do território português,
de todos e quaisquer estudos de engenharia, técnicos e trabalhos de
construção civil e empreitadas de obras públicas, particulares e de
fornecimentos, a construção, compra e venda de imóveis, a prática
de todos os demais ramos de comércio, nomeadamente compra e venda
de materiais de construção e ainda, importação, exportação e repre-
sentações, adquirir, alienar ou constituir participações financeiras em
outras sociedades, seja qual for o objecto destas, podendo também
associar-se por qualquer forma e com quaisquer outras pessoas jurídi-
cas para, nomeadamente, constituir ou participar em agrupamentos
complementares de empresas, consórcios, ou associar-se em partici-
pação, gerindo a respectiva carteira de títulos.

CAPÍTULO II

Capital social, acções e obrigações

ARTIGO 5.º

O capital social integralmente subscrito e realizado em espécie e
em dinheiro é de três milhões e quatro euros, e encontra-se represen-
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tado por três milhões e quatro acções, com o valor nominal de um
euro cada uma.

ARTIGO 6.º

1 — As acções poderão ser nominativas ou ao portador e recipro-
camente convertíveis, cabendo aos accionistas os encargos da sua
conversão.

2 — As acções podem ser representadas por títulos de uma, cinco,
dez, cinquenta, cem, mil, cinco mil, dez mil acções ou múltiplos de
dez mil, podendo ainda revestir a forma de valores mobiliários escri-
turais, tal como os valores mobiliários convertíveis em acções ou que
confiram direitos à subscrição ou aquisição de acções, efectuando-se a
conversão dos valores mobiliários titulados ou escriturais nos termos
legalmente previstos.

3 — Os títulos definitivos ou provisórios, representativos das ac-
ções, conterão as assinaturas de dois administradores, uma das quais
poderá ser aposta por chancela.

4 — A sociedade, mediante deliberação da assembleia geral dos
accionistas, poderá converter todas as acções tituladas, nominativas
ou ao portador, em acções escriturais.

ARTIGO 7.º

A sociedade pode emitir títulos de dívida, obrigações ou outros
valores mobiliários, nominativos ou ao portador, nos termos da lei,
por deliberação do conselho de administração ou da, assembleia geral.

ARTIGO 8.º

A sociedade pode emitir acções de todas as categorias e espécies
permitidas por lei, incluindo acções preferenciais sem voto, remíveis
ou não.

ARTIGO 9.º

A sociedade poderá adquirir e vender acções e obrigações próprias
até ao limite legal, nas condições determinadas pela assembleia geral
ou por deliberação do conselho de administração, nos casos em que
tal seja legalmente admissível.

ARTIGO 10.º

A sociedade poderá amortizar, mediante o preço que resultar do
último balanço aprovado ou de balanço especialmente elaborado para
o efeito, as acções que forem penhoradas, arrestadas ou sujeitas a
qualquer providência judicial.

CAPÍTULO III

Órgãos sociais

ARTIGO 11.º

São órgãos sociais a mesa da assembleia geral, o conselho de admi-
nistração, o conselho fiscal ou fiscal único e, se o conselho de admi-
nistração assim o deliberar ou se tal for legalmente exigível, o secre-
tário da sociedade.

A) Da assembleia geral

ARTIGO 12.º

1 — A assembleia geral é constituída por todos os accionistas com
direito de voto possuidores de acções ou títulos de subscrição e que
até oito dias antes da realização da assembleia os tenham:

a) Averbado em seu nome nos registos da sociedade, sendo nomi-
nativas ou;

b) Registado em seu nome nos livros da sociedade ou depositados
nos cofres das sociedade ou de instituição de crédito, sendo ao porta-
dor.

2 — O depósito em instituição de crédito tem de ser comprovado
por carta emitida por esta instituição que dê entrada na sociedade pelo
menos oito dias antes da data da realização da assembleia geral.

3 — Os accionistas só poderão comparecer na assembleia geral se
comunicarem essa intenção ao presidente da mesa da assembleia ge-
ral, por escrito, até três dias antes da data da realização, salvo se ti-
verem comprovado o depósito a que se refere o número anterior.

4 — Os membros dos órgãos sociais, ainda que não tenham direito
de voto, poderão tomar parte nas assembleias gerais e intervir na
discussão dos assuntos nela tratados.

5 — Os accionistas sem direito de voto, ou os obrigacionistas que
não sejam membros dos órgãos sociais, não poderão estar presentes
nas assembleias gerais.

ARTIGO 13.º

A cada acção corresponde um voto, não havendo limite de votos
de que cada accionista com direito a voto dispõe na assembleia geral,
quer pessoalmente, quer como procurador.

ARTIGO 14.º

Os accionistas poderão fazer-se representar nas reuniões da assem-
bleia geral por cônjuge, ascendente ou descendente, administradores
ou directores da sociedade, ou por outro accionista, mediante carta
dirigida ao presidente da mesa, indicando o nome e domicílio do re-
presentante e a data da assembleia, até oito dias antes da sua realiza-
ção.

ARTIGO 15.º

A assembleia geral poderá deliberar em primeira convocação, nos
termos da lei.

ARTIGO 16.º

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

B) Da administração

ARTIGO 17.º

A administração da sociedade será exercida por um conselho de
administração composto por três ou cinco membros.

ARTIGO 18.º

1 — O conselho de administração poderá delegar, no todo ou em
parte, as suas competências e poderes de gestão corrente da sociedade
em um ou mais administradores delegados, sem prejuízo da sua com-
petência para deliberar sobre aqueles assuntos.

2 — O conselho de administração pode ainda encarregar especial-
mente um ou mais administradores de se ocuparem de certas matérias
de administração.

3 — O conselho de administração poderá constituir procuradores
ou mandatários da sociedade para a realização de determinados actos
ou categorias de actos.

ARTIGO 19.º

1 — Cabe à assembleia geral fixar a composição do conselho de
administração e eleger os seus membros.

2 — A eleição dos administradores obedecerá às regras especiais de
eleição referidas no artigo 392.º do Código das Sociedades Comerciais.

3 — Os accionistas que representem um mínimo de 30 % do capi-
tal social têm direito a nomear um terço dos administradores.

ARTIGO 20.º

Compete ao conselho de administração, sem prejuízo das demais
obrigações que lhe conferem a lei e estes estatutos:

a) Gerir todos os negócios sociais e efectuar todas as operações
relativas ao objecto social;

b) Aprovar o orçamento e plano da sociedade;
c) Tomar, dar de arrendamento, adquirir, alienar e onerar quaisquer

bens imóveis ou móveis, incluindo acções, quinhões, quotas e obrigações;
d) Trespassar e tomar de trespasse estabelecimentos;
e) Adquirir e alienar acções próprias, nos termos e nas condições

que forem deliberadas pela assembleia geral.
f) Subscrever, adquirir e alienar participações em outras sociedades

de responsabilidade limitada, seja qual for o objecto, bem como cons-
tituir ou participar em agrupamentos complementares de empresas e
consórcios.

g) Nomear pessoas singulares para exercerem cargos em órgãos
sociais para os quais a sociedade tenha sido designada.

h) Contrair empréstimos e outros tipos de financiamento que não
sejam vedados por lei.

i) Constituir mandatários nos termos e para os efeitos do disposto
no n.º 7 do artigo 391.º do Código das Sociedades Comerciais.

j) Representar a sociedade em juízo e fora dele, activa e passiva-
mente, podendo contrair obrigações, propor e seguir pleitos, confes-
sar, desistir ou transigir em processos, comprometer-se em arbítrios,
assinar termos de responsabilidade e, em geral, deliberar acerca de todos
os assuntos que não caibam na competência exclusiva dos outros ór-
gãos sociais.

ARTIGO 21.º

1 — O conselho de administração reunirá, pelo menos, mensalmente
e, além disso, sempre que seja convocado pelo respectivo presidente,
por sua iniciativa, ou ainda a pedido de dois administradores ou do
presidente do conselho fiscal.

2 — As deliberações do conselho de administração serão tomadas
por maioria de votos.
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ARTIGO 22.º

A sociedade obriga-se:
a) Pela assinatura de dois administradores;
b) Pela assinatura de um administrador-delegado, dentro dos pode-

res da delegação;
c) Pela assinatura de um administrador e de um procurador dentro

do limite do respectivo mandato;
d) Pela assinatura de um procurador, no âmbito dos poderes que

lhe tenham sido conferidos por instrumento de mandato.

C) Do órgão de fiscalização

ARTIGO 23.º

1 — A fiscalização da sociedade compete a um fiscal único, o qual
terá sempre um suplente, ou a um conselho fiscal, o qual será com-
posto por três membros efectivos e um suplente.

2 — O fiscal único, os membros efectivos do conselho fiscal e os
respectivos suplentes serão eleitos pela assembleia geral, tendo sem-
pre em consideração que o fiscal único, o seu suplente, um dos mem-
bros efectivos do conselho fiscal e o membro suplente deste deverão
necessariamente ser revisores oficiais de contas.

D) Do secretário da sociedade

ARTIGO 24.º

A administração poderá, se assim o deliberar ou se tal lhe vier a ser
legalmente exigível, designar um secretário da sociedade e um suplen-
te, que terão as competências previstas na lei.

CAPÍTULO IV

Exercícios sociais e aplicação de resultados

ARTIGO 25.º

Cada exercício social coincide com o ano civil.

ARTIGO 26.º

Os lucros líquidos apurados em cada exercício, depois de feitas as
amortizações, terão a seguinte aplicação:

a) O mínimo de 5 % para fundo de reserva legal, enquanto não
estiver integrado ou sempre que houver de ser reintegrado;

b) Constituição ou reforço de outras reservas criadas pela assem-
bleia geral;

c) Participação dos membros dos conselhos de administração e fis-
cal e dos empregados da sociedade, quando a assembleia geral o deli-
bere;

d) Outras que forem deliberadas pela assembleia geral.

ARTIGO 27.º

Obtido o prévio parecer favorável do órgão de fiscalização da so-
ciedade e cumpridos os demais requisitos previstos na lei, podem ser
realizados, no decurso do exercício, adiantamentos sobre lucros aos
accionistas.

CAPÍTULO V

Dissolução da sociedade e disposições diversas

ARTIGO 28.º

A sociedade dissolve-se nos casos e nos termos estabelecidos pela
lei.

ARTIGO 29.º

O mandato dos órgãos sociais é de três anos, podendo os respecti-
vos titulares ser reeleitos por urna ou mais vezes.

ARTIGO 30.º

 1 — A remuneração dos administradores e dos membros do con-
selho fiscal será estabelecida pela assembleia geral, ou, se esta o deli-
berar, por uma comissão de vencimentos constituída pelo presidente
da mesa da assembleia geral, que presidirá, e por dois accionistas elei-
tos por três anos pela mesma assembleia, reelegíveis por uma ou mais
vezes.

2 — No caso de fiscal único, a remuneração será fixada pelo con-
selho de administração.

ARTIGO 31.º

A sociedade pode estabelecer, nos termos do artigo 402.º do Códi-
go das Sociedades Comerciais, um regime de pensões de reforma por
invalidez ou velhice, a favor dos seus administradores.

Certifico ainda que as fotocópias anexas são reprodução integral
do relatório do revisor oficial de contas, relativo às entradas em es-
pécie.

Relatório de avaliação

(artigo 28.º do Código das Sociedades Comerciais)

1 — Objectivo

O presente relatório é elaborado com vista a dar cumprimento ao
estipulado no preceito legal em epígrafe, e refere-se à avaliação da
entrada em espécie, relativamente à cessão de um crédito no valor de
€ 3 000 000, que o sócio TERTIR — Terminais de Portugal, S. A.,
pretende efectuar para valorimetria da realização do capital social na
constituição da sociedade sob a firma Somec Internacional — Enge-
nharia e Construções, S. A.

2 — Descrição dos bens e identificação do titular.
Para realização da entrada correspondente à realização do capital

social referida em 1 supra é entregue o seguinte bem:
Um crédito que o sócio TERTIR — Terminais de Portugal, S. A.,

detém sobre a Câmara Municipal de Lisboa.
3 — Avaliação dos bens — critérios utilizados.
Para avaliação do referido bem foram utilizados os elementos da

contabilidade da TERTIR — Terminais de Portugal, S. A., na qual se
encontra evidenciado na conta 26811 — Outros Devedores e Credo-
res — Devedores e Credores Diversos — Porto o montante do crédi-
to referido em 1.

4 — Relação do valor dos bens e valor nominal da quota a atribuir
ao sócio que realiza a sua entrada em espécie.

Nos termos do disposto no artigo 28.º do Código das Sociedades
Comerciais e de acordo com o critério utilizado para a avaliação do
bem citado nos pontos anteriores, de que é titular o sócio TERTIR —
Terminais de Portugal, S. A., atinge o valor nominal da participação
que irá ser atribuída àquele sócio na realização do capital da sociedade
Somec Internacional — Engenharia e Construções, S. A.

Porto, 31 de Outubro de 2005. — José Augusto Nadais de Sousa,
Revisor Oficial de Contas n.º 525.

Está conforme o original.

6 de Dezembro de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 2009929292

TRINDADE, LOURENÇO & CANDEIAS 
MINI-MERCADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 11 553/010529; identificação de pessoa colectiva
n.º 505473925; averbamento n.º 01 à inscrição n.º 01 e inscrição
n.º 04; números e data das apresentações: 17 e 19/030813.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
cessação das funções da gerência de Paulo Jorge Clareu Trindade, por
renúncia em 14 de Maio de 2003 e alterado parcialmente o contrato,
quanto aos artigos 5.º e 7.º, que passaram a ter a seguinte redacção:

5.º

O capital social é de cinco mil euros, está integralmente subscrito
e realizado em dinheiro e encontra-se representado por três quotas,
uma do valor nominal de mil seiscentos e sessenta e seis euros e ses-
senta e sete cêntimos pertencente à sócia Sónia de Jesus Brotas Lou-
renço; e duas, uma do valor nominal de mil seiscentos e sessenta e
seis euros e sessenta e seis cêntimos e outra de mil seiscentos e ses-
senta e seis euros e sessenta e sete cêntimos, pertencentes à sócia
Maria João Velez Candeias Mendes.

7.º

Para vincular a sociedade é necessária a intervenção de dois gerentes.

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

Está conforme o original.

17 de Setembro de 2003. — O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 2005977705
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LISBOA — 4.A SECÇÃO

CORREA & GUIMARÃES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 08550/991105; identificação de pessoa colectiva n.º 504680145;
número e data da entrada: 11 090/020717.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

30 de Junho de 2003. — A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 1000228538

PERFORMANCE AND DEVELOPMENT 
DESENVOLVIMENTO E GESTÃO, SERVIÇOS

DE CONSULTADORIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 07848/990201; identificação de pessoa colectiva n.º 504654551;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 08/020125.

Certifico que foi registado o reforço e redenominação do capital
de 400 000$ para 5000 euros, tendo o artigo 4.º ficado com a seguin-
te redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros e encontra-se dividido nas seguintes duas quotas: uma no
valor nominal de quatro mil trezentos e setenta e cinco euros perten-
cente ao sócio Carlos Manuel Pascoal Leite Ribeiro; e uma no valor
nominal de seiscentos e vinte e cinco euros pertencente ao sócio João
Carlos Pascoal Leite Ribeiro.

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

Está conforme o original.

11 de Julho de 2003. — A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2002371474

PRECIPOLI — SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO CIVIL
E OBRAS PÚBLICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 10 995/020125; identificação de pessoa colectiva
n.º 505861704; inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 55/
020125.

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

1.º Policarpo Viegas d’Oliveira Freitas, natural de São Tomé e
Príncipe, de nacionalidade santomense, casado com a segunda outor-
gante no regime da comunhão de adquiridos, residente na Rua da Ci-
dade de Viseu, 6, rés-do-chão, esquerdo, Fetais, Camarate, Loures,
contribuinte n.º 213474840.

2.º Preciosa Guadalupe Fernandes Lima d’Oliveira Freitas, natural
de São Tomé e Príncipe, de nacionalidade santomense, casada com o
primeiro outorgante, no indicado regime e com ele residente, contri-
buinte n.º 229309305.

Verifiquei a identidade dos outorgantes, a do primeiro pela autori-
zação de residência n.º 312145, emitida em 24 de Outubro de 2000,
pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, Ministério da Administra-
ção Interna e a da segunda pelo passaporte n.º 013608, passado em
20 de Setembro de 1996, pelo Serviço de Migração e Fronteiras de
São Tomé e Príncipe.

1.º

1 — A sociedade adopta a firma PRECIPOLI — Sociedade de Cons-
trução Civil e Obras Públicas, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede em Lisboa, na Avenida de Mouzi-
nho de Albuquerque, 16, 3.º, esquerdo, freguesia de Penha de França.

3 — Por simples deliberação da gerência, poderá a sede social ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes,
bem como serem criadas sucursais, agências, delegações ou qualquer
outra forma de representação no território nacional ou estrangeiro.

2.º

A sociedade tem por objecto: construção civil e obras públicas, café,
prestação de serviços, limpeza industrial, comércio, importação e
exportação de produtos alimentares.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros e corresponde à soma de duas quotas: uma de três mil euros
do sócio Policarpo Viegas d’Oliveira Freitas; e outra de dois mil euros
da sócia Preciosa Guadalupe Fernandes Lima d’Oliveira Freitas.

4.º

1 — A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, pertence ao sócio Policarpo Vie-
gas d’Oliveira Freitas, desde já nomeado gerente.

2 — Para obrigar a sociedade é necessária a assinatura de um ge-
rente.

3 — Fica proibido à gerência obrigar a sociedade em actos estra-
nhos ao objecto social, tais como letras de favor, livranças, abona-
ções, avales, fianças e outros semelhantes.

5.º

A cessão de quotas a estranhos depende do consentimento da soci-
edade, à qual é reservado o direito de preferência.

6.º

A sociedade fica autorizada a participar em sociedades com objec-
to e natureza diferentes e em agrupamentos complementares de em-
presas.

Está conforme o original.

11 de Julho de 2003. — A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 1000230700

MM E JR — CONSULTADORIA DE GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 11 045/020211; identificação de pessoa colectiva
n.º 505553732; inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 30/
020211.

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

1.º Júlio António Dias Martins Mourão.
2.º Maria João Moutinho Ribeiro.

Documento elaborado nos termos do n.º 2 do 64 do Código do
Notariado, que instrui a escritura exarada em 8 de Janeiro de 2002,
a fl. 116 e seguintes do livro n.º 283-M das notas do 21.º Cartório
Notarial de Lisboa.

1.º

A sociedade adopta a denominação MM e JR — Consultadoria de
Gestão, L.da, e tem a sua sede em Lisboa, na Avenida de António
Augusto de Aguiar, 15, 2.º, direito, freguesia de São Sebastião da Pe-
dreira, e durará por tempo indeterminado, contando-se o seu início a
partir de hoje.

§ único. A sociedade poderá deslocar a sua sede dentro do mesmo
concelho, ou para concelho limítrofe.

2.º

O seu objecto consiste na consultadoria comercial nacional e in-
ternacional, contratos comerciais, trading, domiciliações, represen-
tações, formação, marketing, projectos de investimento, consultado-
ria de gestão e prestação de serviços.

3.º

O capital social é de cinco mil euros, integralmente realizado em
dinheiro, correspondendo à soma de duas quotas de dois mil e qui-
nhentos euros, pertencendo uma a cada um dos dois sócios.

4.º

A cessão de quotas é livre entre os sócios, mas a favor de terceiros
depende do consentimento da sociedade, que terá sempre, em primei-
ro lugar, o direito de referência, o qual, em segundo lugar, compete
ao sócio não cedente.
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§ único. O sócio que pretender ceder a terceiros a sua quota, deverá
o notificar, por carta registada com aviso de recepção, a sociedade e
o outro sócio, com a antecedência mínima de dois meses.

5.º

A gerência com ou sem remuneração, fica a cargo de um ou mais
gerentes, conforme for deliberado em assembleia geral, bastando a
assinatura de qualquer um deles para obrigar a sociedade em todos os
actos e contratos.

6.º

A qualquer um dos sócios é permitido o exercício da mesma acti-
vidade fora da sociedade, quer a nível individual, quer a nível de ou-
tras sociedades com o mesmo objecto social ou afim.

7.º

Quando a lei não exigir outras formalidades, as assembleias gerais
são convocadas por carta registada, com a antecedência mínima de
15 dias.

Está conforme o original.

24 de Julho de 2003. — A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 1000231940

PORTIMIA — REVESTIMENTO DE PAVIMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 11 909/030103; identificação de pessoa colectiva n.º 505994178;
inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 19/030103.

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

António Lopes dos Santos Mitra, contribuinte fiscal número
138685126, natural da freguesia de Asseiceira, concelho de Tomar,
solteiro, maior, residente na Praceta do Infantário, 5, 4.º, A, na Re-
boleira, Amadora, portador do bilhete de identidade 8681161, emiti-
do em 1 de Março de 2000 pelos Serviços de Identificação Civil de
Lisboa.

Ana Cristina Martins Gomes Farelo Gonçalves, contribuinte fiscal
n.º 176689680, natural da freguesia de São Jorge de Arroios, conce-
lho de Lisboa, viúva, residente na Rua de São Miguel, 3, Aroeira,
Seixal, portadora do bilhete de identidade número 6964583, emitido
em 18 de Abril de 2000 pelos Serviços de Identificação Civil de Lis-
boa.

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma PORTIMIA — Revestimento de
Pavimentos, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua de Gonçalves Crespo, 43,
cave, em Lisboa, freguesia do 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, podendo
a mesma criar ou encerrar sucursais, filiais, agências ou outras formas
locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na comercialização e representa-
ção de material e equipamentos na área da construção civil, designa-
damente revestimento de pavimentos e paredes, colocação de portas
e roupeiros, bem como a prestação de serviços nas respectivas áreas.

ARTIGO 3.º

O capital social é de cinco mil euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais do
valor nominal de dois mil e quinhentos euros cada uma e urna de cada
sócio.

ARTIGO 4.º

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

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

3 — Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

4 de Fevereiro de 2004. — A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2000688012

CASA VIRTUAL — COMPRA E VENDA
DE IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 08727/000114; identificação de pessoa colectiva n.º 504740342;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 3 e averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1
e inscrição n.º 6; números e data das apresentações: 4, 5 e 6/030128.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Averbamento n.º 1 à apresentação n.º of. 04/030128.
Cessação de funções do gerente, João de Barros Alves Caetano,

por ter renunciado em 9 de Janeiro de 2003.
Averbamento n.º 2, apresentação n.º 05/030128.
Cessação de funções do gerente, Luís Filipe Ramos Gonçalves Pe-

reira, por ter renunciado em 9 de Janeiro de 2003.
Apresentação n.º 06/030128.
Nomeação de gerentes, por deliberação de 9 de Janeiro de 2003:
Paulo André Belo Morgado.
Fernando Jorge Martins Gonçalves Sapinho.

Está conforme o original.

3 de Fevereiro de 2004. — A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2000683843

MARPINO — SOCIEDADE IMOBILIÁRIA
DE TRANSACÇÕES E CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 8655; identificação de pessoa colectiva n.º 501961950; núme-
ro e data da entrada: 18 639/021217.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

30 de Janeiro de 2004. — A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 1000250250

CARLOS VASCONCELOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 63 838; identificação de pessoa colectiva n.º 501708707; nú-
mero e data da entrada: 17 535/021121.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

2 de Fevereiro de 2004. — A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 1000250230

CASA PRÓSPERA — IMPORTAÇÃO
E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 04490/950628; identificação de pessoa colectiva n.º 503451126;
inscrição n.º 02; número e data da apresentação: 47/020315.

Certifico que o capital social de 400 000$ foi aumentado e rede-
nominado para 5000 euros, tendo sido alterados os artigos 1.º, n.º 1
e 3.º que passaram a ter a seguinte redacção:

1.º

1 — A sociedade adopta a firma Casa Próspera — Importação e
Exportação, L.da, e vai ter a sua sede em Lisboa, no Largo de Martim
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Moniz, Centro Comercial da Mouraria, piso +2, lojas 511 e 512, fre-
guesia de Santa Justa.

3.º

O capital social é de cinco mil euros, integralmente realizado em
dinheiro e corresponde à soma de duas quotas de dois mil e quinhen-
tos euros, cada, pertencente uma a cada um dos sócios.

São sócios: Huang Zhongmu e Liu Xiaoyan.

O texto actualizado do contrato foi depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

16 de Setembro de 2003. — A Ajudante, Maria Adriana Baptista
Pina Júlio. 1000237644

CERTRIGOS — COMÉRCIO DE CEREAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 10 835/111210; identificação de pessoa colectiva
n.º 505776219; averbamento n.º 01 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 46/020313.

Certifico que o texto que se segue é transcrição do averbamento de
cessação de funções.

01 — averbamento n.º 1, apresentação n.º 46/020313.
Cessação de funções do gerente Carlos Jorge Varela da Cruz Coe-

lho, por ter renunciado em 12 de Março de 2002.

Está conforme.

12 de Setembro de 2003. — A Ajudante, Maria Adriana Baptista
Pina Júlio. 1000237430

MILVOZES — MARKETING E PUBLICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 04167/950227; identificação de pessoa colectiva n.º 503364797;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 01 e inscrição n.º 05; números e
data das apresentações: 17 e 18/020308.

Certifico que o capital social de 400 000$ foi aumentado e rede-
nominado para 5000 euros, tendo sido alterado o artigo 4.º que pas-
sou a ter a seguinte redacção: e averbamento de deslocação de sede.

ARTIGO 4.º

1 — O capital social é de cinco mil euros, estando totalmente so-
brescrito e realizado e corresponde às seguintes quotas: Alberto José
Caratão da Câmara Lomelino Rodrigues detêm uma quota de cinco
mil euros.

2 — Fica desde já deliberado que a sociedade aumentará o seu capi-
tal social ao montante de quatrocentos e noventa e oito mil setecen-
tos e noventa e sete euros e noventa cêntimos, por uma ou mais
vezes, nos termos e condições a fixar em assembleias gerais para o
efeito designadas.

3 — Qualquer sócio poderá fazer à sociedade os suprimentos de que a
mesma vier a carecer, precedendo prévia deliberação em assembleia geral.

01 — Averbamento n.º 2, apresentação n.º 18/020308.
Deslocação da sede para Rua de Jorge Barradas, 33, 1.º-A, freguesia

de Benfica, concelho de Lisboa.

O texto actualizado do contrato foi depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

11 de Setembro de 2003. — A Ajudante, Maria Adriana Baptista
Pina Júlio. 1000237349

CONSTRUÇÕES FERREIRA DIAS & ALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 08469/991008; identificação de pessoa colectiva n.º 503936103;
inscrição n.º 04; número e data da apresentação: 47/020311.

Certifico que o capital social de 10 000 000$ foi aumentado e re-
denominado para 500 000 euros, tendo sido alterado o artigo 3.º que
passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de quinhen-
tos mil euros, dividido em duas quotas, uma de quatrocentos e cin-

quenta mil euros, pertencente ao sócio Fernando Ferreira Dias e ou-
tra quota de cinquenta mil euros pertencente a sócia Palmira de Jesus
Vital Alves.

O texto actualizado do contrato foi depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

11 de Setembro de 2003. — A Ajudante, Maria Adriana Baptista
Pina Júlio. 1000237298

M. J. MONTERROIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 11 713/021021; identificação de pessoa colectiva
n.º 506095703; inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 19/
021021.

Certifico que, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

 1 — A sociedade adopta a firma de M. J. Monterroio, L.da, tem a
sua sede na Avenida da República, 62, 1.º, direito, freguesia de Nossa
Senhora de Fátima, concelho de Lisboa, e durará por tempo indeter-
minado.

2 — Por deliberação da gerência, a sede poderá ser deslocada den-
tro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como se-
rem criadas sucursais, agências, delegações ou outras formas de repre-
sentação, em qualquer local de Portugal ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

 1 — A sociedade tem por objecto:
a) O fabrico, restauro e conservação de objectos em metais nobres

e noutros materiais;
b) A cunhagem de medalhas;
c) O restauro e a compra e venda de antiguidades e de artigos em

segunda mão.
2 — A sociedade poderá adquirir participações em sociedades de

responsabilidade limitada, quer o objecto destas seja igual ao que a
sociedade exerce, quer seja diverso, em sociedades regidas por leis
especiais e em agrupamentos complementares de empresas, gerindo a
respectiva carteira de títulos.

ARTIGO 3.º

O capital social, que se encontra integralmente subscrito e realiza-
do em dinheiro, é de cinco mil euros e acha-se dividido em três quo-
tas, uma no valor nominal de quatro mil e oitocentos euros, perten-
cente à sócia Maria João Melo Machado Monterroio de Lencastre,
outra no valor nominal de cem euros, pertencente ao sócio Rodrigo
Lencastre de Moura Coutinho, e outra no valor nominal de cem eu-
ros, pertencente ao André Lencastre de Moura Coutinho.

ARTIGO 4.º

1 — No caso de cessão de qualquer quota de que seja titular a sócia
Maria João Melo Machado Monterroio de Lencastre, fica dispensada
a prestação de consentimento da sociedade.

2 — Os sócios Rodrigo Lencastre de Moura Coutinho e André
Lencastre de Moura Coutinho não poderão ceder a sua quota a tercei-
ros.

ARTIGO 5.º

1 — Os sócios poderão fazer suprimentos à sociedade, nos termos
e condições que forem estabelecidas em assembleia geral.

2 — Poderão ser exigidas prestações suplementares de capital, até
ao valor global de vinte mil euros, conforme for deliberado em as-
sembleia geral.

ARTIGO 6.º

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

a) Por acordo com o sócio titular;
b) Se o sócio for declarado em estado de falência ou insolvência;
c) Se a quota for penhorada ou arrestada, ou por qualquer outra

forma sujeita a arrematação judicial, se não for logo desonerada;
d) No caso de, respectivamente, casamento de qualquer dos sócios

Rodrigo Lencastre de Moura Coutinho e André Lencastre de Moura
Coutinho.

2 — A contrapartida da amortização, em qualquer dos casos pre-
vistos nas alíneas b), c) e d) do número um anterior será determinado
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em conformidade com o disposto no artigo 235.º do Código das So-
ciedades Comerciais.

ARTIGO 7.º

 1 — A administração da sociedade é confiada a um ou mais geren-
tes nomeados em assembleia geral.

2 — A sociedade fica validamente obrigada em todos os actos e
contratos com a assinatura de um gerente.

3 — Fica desde já nomeada gerente a sócia Maria João Melo Ma-
chado Monterroio de Lencastre.

ARTIGO 8.º

 A sociedade poderá constituir procuradores nos termos e para os
efeitos do artigo 252.º do Código das Sociedades Comerciais.

ARTIGO 9.º

Quando a Lei não exigir outras formalidades, as reuniões da assem-
bleia geral serão convocadas por carta registada dirigidas aos sócios
com, pelo menos, 15 dias de antecedência.

ARTIGO 10.º

Os lucros anuais, sem prejuízo da constituição de reserva legal, têm
a aplicação que a assembleia geral decidir.

Está conforme.

24 de Setembro de 2003. — A Ajudante, Maria Adriana Baptista
Pina Júlio. 2001177801

PHONE CENTRE’S INTERNACIONAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 04409/950526; identificação de pessoa colectiva n.º 503471356;
inscrição n.º 02; número e data da apresentação: 65/020321.

Certifico que o capital social de 400 000$ foi aumentado e rede-
nominado para 5000 euros, tendo sido alterado o artigo 3.º que pas-
sou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro e dividido em duas quotas iguais de 2500 euros cada, perten-
centes uma a cada um dos sócios.

§ único. Por deliberação unânime dos sócios representando o capi-
tal e em assembleia geral, podem ser exigidas aos sócios prestações
suplementares até ao triplo do capital social.

São sócios:
Maria Teresa Pimenta Martins Fevereiro.
Manuel Gonçalves Henriques Fevereiro.

O texto actualizado do contrato foi depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

23 de Setembro de 2003. — A Ajudante, Maria Adriana Baptista
Pina Júlio. 1000238218

PENSÃO MADEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 02869/930817; identificação de pessoa colectiva n.º 503043494;
inscrição n.º 02; número e data da apresentação: 66/020322.

Certifico que o capital social de 1 000 000$ foi aumentado e rede-
nominado para 5000 euros, tendo sido alterado o artigo 3.º que pas-
sou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de cinco mil euros, totalmente realizado em di-
nheiro, correspondendo à soma de três quotas, sendo uma de dois mil
e quinhentos euros, pertencente ao sócio Curbai Ali Carmali Amade
e duas de mil duzentos e cinquenta euros, cada uma, pertencendo uma
a cada um dos sócios Sultan Ali Mamade Carmali e Yasmine Ali
Mamade Hergi.

O texto actualizado do contrato foi depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

22 de Setembro de 2003. — A Ajudante, Maria Adriana Baptista
Pina Júlio. 1000238234

MERCOFRIO — FRIO COMERCIAL, ESTUDOS
E MONTAGENS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 56 008/810526; identificação de pessoa colectiva
n.º 501158499; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 07 e inscrição
n.º 10; números e data das apresentações: 29 e 30/020314.

Certifico que o texto que se segue é transcrição do averbamento de
cessação de funções e inscrição.

07 — Averbamento n.º 1, apresentação n.º 29/020314.
Cessação de funções da gerente, Ana Margarida da Cruz e Cunha

Gonçalves dos Santos Guinote Ramos, por ter renunciado em 23 de
Janeiro de 2002.

10 — Apresentação n.º 30/020314.
Nomeação de gerente, por deliberação de 23 de Janeiro de 2002,

José Carlos da Cruz e Cunha Castelão de Almeida.

Está conforme.

11 de Setembro de 2003. — A Ajudante, Maria Adriana Baptista
Pina Júlio. 1000238206

CARLOS CALHEIROS & NEVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 62 540/860310; identificação de pessoa colectiva
n.º 501608656; inscrição n.º 02; número e data da apresentação: 88/
020327.

Certifico que o capital social de 600 000$ foi aumentado e rede-
nominado para 5000 euros, tendo sido alterado o artigo que passou a
ter a seguinte redacção:

3.º

Aumento e redenominação do capital social para cinco mil euros,
para efeitos do Decreto-Lei n.º 343/98 de 6 de Novembro.

O capital social é dividido em duas quotas iguais de dois mil e qui-
nhentos euros cada, pertencentes uma ao sócio Carlos Alberto das
Neves Calheiros e outra ao sócio José Pereira Neves.

O texto actualizado do contrato foi depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

4 de Outubro de 2003. — A Ajudante, Maria Adriana Baptista Pina
Júlio. 1000239272

MIGUEL COUTO & GONÇALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 09709/001220; identificação de pessoa colectiva n.º 505248158;
número e data da entrada: 18 015/041202.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

5 de Setembro de 2003. — A Ajudante, Maria Margarida Faria
Moreira da Silva. 1000236707

LOURES

JOSÉ NUNES GONÇALVES & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 2281;
identificação de pessoa colectiva n.º 500370770; inscrição n.º 8;
número e data da apresentação: 18/20050926.

Certifico que, por escritura de 26 de Março de 2002, a fl. 5 do
livro n.º 266-E do 17.º Cartório Notarial de Lisboa, rectificada por
escritura de 9 de Março de 2004, a fl. 53 do livro n.º 319-E do mes-
mo Cartório, foi reforçado o capital com € 3004,80, em dinheiro,
pelo que passou para € 5000, tendo sido alterado o artigo 3.º do
contrato que passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos demais
bens e valores constantes da escrita, é de cinco mil euros, e corres-
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ponde à soma de duas quotas iguais do valor nominal de dois mil e
quinhentos euros cada uma, pertencentes ao sócio António José Bri-
tes Gonçalves.

Está conforme o original.

7 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria da
Silva Miguéis de Andrade Cardoso Gonçalves. 2003906894

URAZINC — REVESTIMENTOS METÁLICOS, L.DA

(anteriormente denominada COBERZINC 
REVESTIMENTOS DE COBERTURAS, UNIPESSOAL L.DA)

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 19 516;
identificação de pessoa colectiva n.º 505594404; inscrição n.º 5;
número e data da apresentação: 10/20050926.

Certifico que, por escritura de 2 de Setembro de 2005, a fl. 99 do
livro n.º 36-A do Cartório Notarial do Licenciado Rui Manuel Justino
Januário, foi efectuado o seguinte acto de registo:

N.º 5, apresentação n.º 10/20050926.
Facto: nomeação de gerente.
Gerente: Paulo Alexandre Duarte Pereira Gonçalves.
Data da deliberação: 2 de Setembro de 2005.
Mais certifica que pela mesma escritura foi transformada a socie-

dade que passa a reger-se pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

Firma e sede social

1 — A sociedade é uma sociedade comercial por quotas e adopta a
firma URAZINC — Revestimentos Metálicos, L.da

2 — A sociedade tem sede na Rua do Vale Mognos, 1, Quinta dos
Palmares, na freguesia de Camarate, concelho de Loures.

3 — A gerência, observadas as disposições legais pertinentes, po-
derá deslocar a sede social dentro do mesmo concelho ou para conce-
lho limítrofe e, ainda, criar, em território nacional ou no estrangeiro,
sucursais, agências ou quaisquer outras formas de representação social
onde e pelo tempo que entenda conveniente.

ARTIGO 2.º

Objecto social

A sociedade tem por objecto social revestimentos metálicos para
constrição civil em obras públicas e particulares, ou quaisquer outras,
bem como revestimentos metálicos em todos e quaisquer equipamen-
tos, designadamente e sem limitar, equipamentos de decoração.

ARTIGO 3.º

Capital social

O capital social é de cem mil euros, encontrando-se integralmente
subscrito e realizado em dinheiro, correspondendo à soma das seguin-
tes quotas:

a) Uma do valor nominal de noventa e nove mil e novecentos
euros da sócia URAGEST — Investimentos e Participações, SGPS, L.da;

b) Outra do valor nominal de cem euros do sócio Paulo Alexandre
Duarte Pereira Gonçalves.

ARTIGO 4.º

Cessão de quotas

1 — A cessão, total ou parcial, de quotas entre os sócios é livre.
2 — A cessão, total ou parcial, de quotas, ainda que resultante de

divisão de quota de qualquer dos sócios, a terceiros estranhos à soci-
edade depende, sempre, do prévio consentimento da sociedade e fica
sujeita, sucessivamente, ao direito de preferência da sociedade e, na
proporção das respectivas participações, ao direito de preferência dos
sócios.

3 — Caso qualquer dos sócios pretenda alienar, por qualquer for-
ma, a sua quota ou quaisquer outras que, posteriormente, venha a
adquirir, bem como as resultantes da sua divisão, a terceiro estranho
à sociedade, deverá proceder, no prazo de 10 dias, à comunicação
prévia, mediante carta registada com aviso de recepção, dirigida à
sociedade e a cada um dos sócios, do projecto de alienação e das clá-
usulas do respectivo negócio, nomeadamente o preço, contrapartida
ou valor da respectiva alienação e a identificação do terceiro adqui-
rente, para efeitos de prestação de consentimento da sociedade e do
exercício do direito de preferência, nos termos estipulados no núme-
ro anterior da presente cláusula.

4 — A sociedade e os sócios não cedentes disporão de um prazo de
15 dias, a contar da recepção da comunicação, mencionada no núme-
ro anterior da presente cláusula, para efeitos de exercício do direito
de preferência que lhes assiste nos termos do número dois da presente
cláusula.

ARTIGO 5.º

Amortização de quotas

1 — A sociedade pode amortizar ou adquirir a quota ou as quotas
de cada um dos sócios, desde que totalmente liberadas, sempre que
venha a verificar-se algum ou alguns dos factos a seguir mencionados:

a) Dissolução, falência ou insolvência dos sócios titulares;
b) Penhora, arresto, arrolamento ou qualquer outro facto sujeito a

procedimento judicial, administrativo, executivo, e estiver para se
proceder ou se tiver já procedido à arrematação, adjudicação ou ven-
da judicial, desde que essa diligência se mantenha por período não
inferior a 30 dias, a contar da notificação à sociedade;

c) Infracção por qualquer dos sócios titulares das disposições do
pacto social;

d) Por acordo de partes;
e) Em caso de morte de um sócio a quem não sucedam herdeiros

legitimários;
f) Quando em partilha a quota for adjudicada a quem não seja o

sócio titular;
g) Por interdição ou inabilitação declarada judicialmente de qual-

quer sócio;
h) Por exoneração ou exclusão do sócio titular.
2 — O preço de amortização será correspondente ao valor nomi-

nal da quota, acrescido das reservas pro rata existentes no último
balanço aprovado antes do evento que deu lugar à amortização, e será
acrescido ou deduzido dos saldos credores ou devedores de qualquer
conta do sócio.

3 — Se por morte do sócio titular a respectiva quota não for amor-
tizada, por aplicação do n.º 1, alínea e) supra, no prazo de 90 dias, a
contar da data do falecimento os herdeiros deverão designar, entre
eles, um representante.

ARTIGO 6.º

Deliberações dos sócios

1 — As assembleias gerais serão convocadas por qualquer gerente,
por sua iniciativa ou a pedido de um dos sócios.

2 — Salvo nos casos em que a lei exija outras formalidades ou es-
tabeleça prazo mais longo, as assembleias gerais serão convocadas por
meio de carta registada, expedida com a antecedência mínima de
15 dias.

3 — Os sócios podem fazer-se representar nas assembleias gerais
nos termos da lei, devendo a representação ser acreditada por meio
de simples escrito particular dirigido ao presidente da mesa da assem-
bleia geral.

4 — A participação em assembleia geral dos sócios que sejam pes-
soas colectivas depende da designação de uma pessoa singular que os
represente, com indicação da respectiva qualidade.

5 — A presidência da assembleia caberá ao sócio nela presente que
possuir ou representar maior fracção do capital.

6 — São permitidas as deliberações tornadas por unanimidade em
assembleia geral universal, independentemente de convocatória e, bem
assim, as deliberações por voto escrito nos casos e termos previstos
na lei.

ARTIGO 7.º

Gerência

1 — A administração e representação da sociedade perante tercei-
ros, em juízo ou fora dele, compete à gerência, composta por dois
gerentes, com ou sem remuneração e dispensados de caução, confor-
me for deliberado em assembleia geral.

2 — A sociedade obriga-se:
a) Pela intervenção conjunta de dois dos gerentes;
b) Pela intervenção de um gerente e um procurador;
c) Pela intervenção de um procurador de acordo com os poderes

constantes na respectiva procuração.
3 — Os gerentes poderão fazer-se representar no exercício da ge-

rência, mas apenas por outro gerente.
4 — A gerência tem a faculdade de nomear mandatários ou procu-

radores da sociedade para a prática de determinados actos ou catego-
rias de actos.

ARTIGO 8.º

Ano social

O ano social coincide com o ano civil.



DIÁRIO DA REPÚBLICA — III SÉRIE N.º 35 — 17 de Fevereiro de 20063702-(108)

ARTIGO 9.º

Aplicação de lucros

1 — Os lucros líquidos apurados no balanço anual terão a aplicação
que os sócios determinarem, deduzidas as verbas que por lei tenham
de destinar-se à constituição ou reforço de fundos de reserva.

2 — Sob proposta da gerência, a assembleia geral ponderará, em cada
ano social, a conveniência e a oportunidade de serem constituídas, re-
forçadas ou diminuídas reservas destinadas à estabilização de lucros.

3 — Os sócios deliberam livremente, por maioria simples, em
matéria de aplicação dos lucros do exercício, sem sujeição a qualquer
distribuição obrigatória.

4 — Podem ser efectuados adiantamentos sobre os lucros no de-
curso de um exercício, nos termos e com os limites da lei.

ARTIGO 10.º

Derrogação de disposições supletivas

Os preceitos dispositivos da lei podem ser derrogados por delibera-
ções sociais.

Está conforme o original.

6 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria da
Silva Miguéis de Andrade Cardoso Gonçalves. 2009591950

CENTRO HÍPICO PINHEIRO DE LOURES
(C. H. P. L.), L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 14 675/
980430; identificação de pessoa colectiva n.º 504140124; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 06/20050926.

Certifico que, pela escritura de 28 de Dezembro de 2004, exarada
de fl. 4 a fl. 132 do livro n.º 274-E, do Cartório Notarial de Torres
Vedras, foi alterado o artigo 3.º do contrato da sociedade em epígra-
fe, que passou 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 duas quotas, iguais, do valor nomi-
nal de dois mil e quinhentos euros, pertencentes uma a cada sócia.

Mais certifico que foram depositados os documentos de prestação
de contas relativos aos exercícios dos anos de 2002, 2003 e 2004.

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

Está conforme o original.

6 de Outubro de 2005. — A Ajudante, Maria Madalena de Matos
Correia de Azevedo. 2009596463

JASMIM COLORIDO — SERVIÇO DE CATERING
E VENDING, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 20 487/
20050926; identificação de pessoa colectiva n.º P 507238770;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 05/20050926.

Certifico que, por escritura de 9 de Maio de 2005, exarada de fl. 123
a fl. 124 do livro n.º 19 do Cartório Notarial de Lisboa, a cargo do
notário Pedro Rodrigues, foi constituída a sociedade em epígrafe por
Maria Cândida Ribeiro de Campos, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a denominação de Jasmim Colorido — Ser-
viço de Catering e Vending, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Rua
de Fernão Magalhães, 9, 4.º, direito, concelho de Loures, freguesia de
Portela.

2 — A gerência poderá deslocar a sede da sociedade dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe, bem como criar sucursais, agên-
cias, delegações ou quaisquer outras formas de representação social,
no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

1 — A sociedade tem por objecto: industria de restauração, organi-
zação de eventos, serviços de catering e vending.

2 — A sociedade poderá participar em outras sociedades com ob-
jecto social diverso do seu, já constituídas ou a constituir, e em agru-
pamentos complementares de empresas.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de cinco mil euros e corresponde a uma única quota, do mesmo valor
nominal, pertencente à única sócia Maria Cândida Ribeiro Campos.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade compete à única sócia Maria Cândida Ri-
beiro Campos, desde já nomeada gerente.

Está conforme o original.

6 de Outubro de 2005. — A Ajudante, Maria Madalena de Matos
Correia de Azevedo. 2009603265

NEVES & MARÇAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 08737/
910705; identificação de pessoa colectiva n.º 502653728; inscri-
ção n.º 10; número e data da apresentação: 04/20050926.

Certifico que, por escritura de 22 de Agosto de 2005, exarada de fl. 10
a fl. 10 v.º do livro n.º 3-A, do Cartório Notarial de Loures, a cargo do
notário Moura Sucena, foi efectuado o seguinte acto de registo:

Facto: dissolução.
Prazo para a liquidação: 3 anos a partir de 22 de Agosto de 2005.

Está conforme o original.

6 de Outubro de 2005. — A Ajudante, Maria Madalena de Matos
Correia de Azevedo. 2009596455

CASA D’ELA — COMÉRCIO DE MÓVEIS E ARTIGOS
DE DECORAÇÃO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 20 486;
identificação de pessoa colectiva n.º P 507404750; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 03/20050926.

Certifico que, por escritura de 13 de Setembro de 2005, a fl. 123
do livro n.º 2-H do Cartório Notarial dos Olivais foi constituída a
sociedade em epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Casa D’Ela — Comércio de Mó-
veis e Artigos de Decoração, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na
Avenida do Estado da Índia, Edifício Goa, 29, loja 8, piso 0, freguesia
de Sacavém, concelho de Loures.

2 — Por simples deliberação da gerência pode a sede social ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe bem
como pode a sociedade instalar e manter sucursais, agências, delega-
ções ou quaisquer outras formas de representação social em território
nacional ou estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste em comércio a retalho de móveis e arti-
gos de decoração.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros, correspondente a uma quota de igual valor nominal, per-
tencente à sócia Fernanda Maria Barreiros Fuste.

ARTIGO 4.º

1 — a) A gerência da sociedade com ou sem remuneração fica a
cargo de quem vier a ser nomeado gerente.

b) Fica desde já nomeado gerente a sócia única Fernanda Maria
Barreiros Fuste.

2 — A sociedade obriga-se com a assinatura da sócia gerente.
3 — A sociedade pode constituir mandatários para a prática de

determinados actos, mediante outorga de procuração adequada para o
efeito.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares de
empresas, bem como no capital de outras sociedades, assim como em
sociedades com objecto diferente do seu ou reguladas por lei especial.
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ARTIGO 6.º

Ficam autorizados:
a) O levantamento do capital depositado, para fazer face às despe-

sas com a constituição e registo da sociedade e com a aquisição de
bens e serviços para o início da sua actividade;

b) A celebração de negócios jurídicos entre a sociedade e o sócio
único, desde que sirva a prossecução do objecto daquela.

Está conforme o original.

6 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria da
Silva Miguéis de Andrade Cardoso Gonçalves. 2009602145

RICARDO & L. VENÂNCIO PEREIRA 
SOCIEDADE MÉDICA, L.DA

(anteriormente L. VENÂNCIO PEREIRA 
SOCIEDADE MÉDICA, UNIPESSOAL, L.DA)

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 18 068;
identificação de pessoa colectiva n.º 505794969; inscrição n.º 4;
números e data das apresentações: 12 e 13/20050923.

Certifico que, por escritura de 19 de Setembro de 2005, exarada a
fls. 65 a 67 do livro n.º 42 do Cartório Notarial Privativo do Dr. Luís
Alvim Pinheiro Belchior, foi alterado o contrato social que passa a
ter a seguinte redacção:

1.º

1 — A sociedade adopta a firma Ricardo & L. Venâncio Pereira —
Sociedade Médica, L.da, e tem a sua sede na Urbanização Real Forte,
Rua da Fábrica da Loiça de Sacavém, 11, 7.º, A (antigo EN 10, lote 5),
freguesia de Sacavém, concelho de Loures.

2 — Por simples deliberação da gerência pode a sede social ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem
como pode criar, transferir ou extinguir quaisquer estabelecimentos,
sucursais, agências ou outras formas de representação local.

2.º

1 — A sociedade tem por objecto: venda de materiais e equipa-
mentos e prestação de serviços de cuidados de saúde médicos.

2 — A sociedade, por deliberação da assembleia geral, poderá ad-
quirir participações sociais noutras empresas, bem como participar
em agrupamentos complementares de empresas.

3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de cinco mil euros, e correspondente à soma de duas quotas iguais do
valor nominal de dois mil e quinhentos euros, tituladas uma em nome
da sócia Maria de Lurdes Venâncio Pereira e outra em nome sócio
Ricardo Manuel Venâncio Pereira Baptista Marques.

4.º

A cessão ou a divisão de quotas é livre entre os sócios, dependendo
do consentimento da sociedade todas as demais cessões, totais ou
parciais, designadamente a ascendentes, descendentes ou cônjuges dos
sócios.

1 — O sócios que pretender alienar a sua quota, total ou parcial-
mente, oferecerá ao restante o direito de preferência na cessão, direi-
to que lhe oferecerá com a antecedência mínima de 30 dias, por carta
registada com aviso de recepção, devendo logo indicar-lhe a identida-
de do adquirente, bem como todas as condições de negócio.

2 — O sócio titular do direito de preferência, ainda que não o pre-
tenda exercer o referido direito, deve comunicar ao outro a sua in-
tenção no prado de 20 dias a contar da recepção da comunicação deste.

5.º

1 — A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, pertence a à sócia Maria de Lurdes
Venâncio Pereira, que desde já fica nomeada gerente.

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

Está conforme o original.

6 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Emília
Eusébio Sequeira Gonçalves. 2003930884

JOSÉ AMÉRICO CRISÓSTOMO — MÓVEIS
E DECORAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 04034;
identificação de pessoa colectiva n.º 501180575; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 09/20050923.

Certifico que, por escritura de 21 de Setembro de 2005, exarada a
fls. 86 e 86 v.º do livro n.º 15-A do Cartório Notarial Privativo da
Dr.ª Maria Filomena Valente Ferreira Marto, foi efectuado o seguin-
te acto de registo:

Facto: dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 6 de Setembro de 2005.

Está conforme o original.

4 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Emília
Eusébio Sequeira Gonçalves. 2009591992

TAVARES & CARVALHO — CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 17 295;
identificação de pessoa colectiva n.º 505391082; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 04/20050923.

Certifico que, por escritura de 16 de Setembro de 2005, exarada a
fls. 148 e 148 v.º do livro n.º 2-A do Cartório Notarial dos Olivais,
foi efectuado o seguinte acto de registo:

Facto: dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 16 de Setembro de 2005.

Está conforme o original.

4 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Emília
Eusébio Sequeira Gonçalves. 2009591968

ESCOLA DE CONDUÇÃO PINHEIRO DE LOURES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 18 231/
20020128; identificação de pessoa colectiva n.º 505882230; ins-
crição n.º 6; número e data da apresentação: 03/20050923.

Certifico que, por escritura de 7 de Setembro de 2005, lavrada a
fl. 123 a fl. 124 v.º do livro n.º 136-A das notas do 28.º Cartório
Notarial de Lisboa, foi alterado o artigo 3.º do contrato da sociedade
em epígrafe, que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de cinco mil e um euros, integralmente realizado
em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais, no valor
nominal de dois mil e quinhentos euros e cinquenta cêntimos, perten-
centes uma ao sócio Carlos Alberto Gonçalves Martins e outra ao
sócio João Manuel Fernandes de Araújo.

O texto completo do contrato na sua versão actualizada ficou de-
positado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

6 de Outubro de 2005. — O Ajudante Principal, Vítor José Canha
de Oliveira. 2009591909

SERVIÇOS DE PSICOLOGIA ESPAÇO
CRESCENTE, C. R. L.

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 00094;
identificação de pessoa colectiva n.º P 507370929; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 03/20051006.

Certifico que, por acta de assembleia de fundadores de 10 de Maio
de 2005, foi constituída a cooperativa em epígrafe que se rege pelos
seguintes estatutos:

CAPÍTULO I

Disposições gerais

ARTIGO 1.º

Constituição, denominação, objecto e sede

1 — É constituída a Serviços de Psicologia Espaço Crescente,
C. R. L., a qual será regida pelo Código Cooperativo, pelos presentes
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estatutos, pelo regulamento interno e demais legislação específica
aplicável.

2 — Esta cooperativa insere-se no ramo de serviços do sector
cooperativo.

3 — O seu objectivo é a intervenção e prevenção na saúde, na
educação e na área social da população em geral e, em particular,
junto de grupos de risco e comunidades vulneráveis.

4 — A cooperativa tem a sua sede social na Rua da República, 116,
2.º, esquerdo, em Loures.

ARTIGO 2.º

Duração e âmbito territorial

A duração da cooperativa é por tempo indeterminado, desde a data
da sua constituição em vinte de Maio de dois mil e cinco, sendo o seu
âmbito nacional.

ARTIGO 3.º

Objecto social

De acordo com os princípios cooperativos, a cooperativa visa a
prevenção e educação para a saúde da população em geral e, em par-
ticular, dos grupos de risco e comunidades vulneráveis:

Aconselhamento, apoio psicológico, psicoterapias individuais e de
grupo, apoio domiciliário à comunidade;

Avaliação psicológica e orientação vocacional e profissional;
Criação, implementação e apoio a projectos de intervenção psico-

lógica, social, educacional e para a saúde;
Consultoria empresarial: selecção, formação e acompanhamento

profissional, desenvolvimento de projectos;
Projectos de ocupação de tempos livres, dinamização de ateliers de

criatividade e dinâmica de grupos;
Desenvolvimento de projectos de investigação científica nas dife-

rentes áreas da Psicologia e afins;
Formação e orientação à comunidade, a técnicos, serviços de saú-

de, serviços educativos e outros;
Consultas nas várias valências da saúde;
Publicações.

CAPÍTULO II

Capital social

ARTIGO 4.º

Capital social

1 — O capital social é no montante de três mil euros e é represen-
tado por títulos de capital nominativos de cinquenta euros.

2 — Cada membro obriga-se a subscrever dez títulos do capital no
acto da admissão.

3 — A jóia de admissão de novos membros é fixada nos mil e qui-
nhentos euros, pagável em dinheiro e de uma só vez.

CAPÍTULO III

Dos cooperadores

ARTIGO 5.º

Cooperadores

Podem ser membros da cooperativa todos os indivíduos que possu-
am habilitações e experiência profissional compatível com as activi-
dades desenvolvidas pela cooperativa.

ARTIGO 6.º

Admissão

A admissão dos cooperadores será feita mediante proposta dirigida
à direcção, assinada pelo candidato, da qual deverão constar, além dos
respectivos elementos de identificação, certificado de habilitações e
outros documentos julgados necessários pela direcção.

CAPÍTULO IV

Órgãos sociais

ARTIGO 7.º

Órgãos sociais e mandatos

1 — Os órgãos sociais da cooperativa, são a assembleia geral, a
direcção e o conselho fiscal.

2 — O mandato da direcção, do conselho fiscal e da mesa da as-
sembleia é de dois anos, com possibilidade de recandidatura.

ARTIGO 8.º

Definição e composição da assembleia geral

A assembleia geral é o órgão supremo da cooperativa, sendo a res-
pectiva mesa composta por um presidente, um vice-presidente e um
vogal.

ARTIGO 9.º

Composição e definição da direcção

A direcção é o órgão de administração e representação da coope-
rativa, sendo composta por um presidente titular.

ARTIGO 10.º

Composição e definição do conselho fiscal

O conselho fiscal é o órgão de controlo e fiscalização da cooperativa
e é composto por um presidente, um vice-presidente e um secretário.

Mais certifico que pela mesma acta foi efectuado o seguinte acto
de registo:

Designação dos membros dos órgãos da direcção e conselho fiscal
para o 1.º mandato:

Direcção: presidente — Maria Manuela Alves da Cruz, divorciada,
Rua Principal de Montemuro, Santo Estevão das Galés.

Conselho fiscal: presidente — Mafalda Cristina Margarido Vieira dos
Santos, solteira, maior, Rua de José Rodrigues Miguéis, 3, 4.º, B, Lis-
boa; vice-presidente — Ana Filipa Ferreira Sanfins, solteira, maior,
Rua do Moinho, 182, 1.º, esquerdo, Galiza, Estoril; secretário — João
Luís da Cruz Patrício Rodrigues, casado, 2.ª fase da Quinta da Pieda-
de, lote 95-A, Póvoa de Santa Iria.

Data da deliberação: 10 de Maio de 2005.

Está conforme o original.

10 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria
da Silva Miguéis de Andrade Cardoso Gonçalves. 2003931112

ERVANÁRIA EL-REI D. DINIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 20 024;
identificação de pessoa colectiva n.º 501872060.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2004.

11 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria
da Silva Miguéis de Andrade Cardoso Gonçalves. 2009596668

PORTNOR — IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
DE PEIXE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 20 024;
identificação de pessoa colectiva n.º 502443901.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2004.

11 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria
da Silva Miguéis de Andrade Cardoso Gonçalves. 2009588797

LOUREIRO & TOMÉ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 9019;
identificação de pessoa colectiva n.º 502661054.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2004.

11 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria
da Silva Miguéis de Andrade Cardoso Gonçalves. 2007533502

EXCLUSIVOS VIAIS — COMÉRCIO DE TÊXTEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 3523;
identificação de pessoa colectiva n.º 501076590.



DIÁRIO DA REPÚBLICA — III SÉRIEN.º 35 — 17 de Fevereiro de 2006 3702-(111)

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2004.

11 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria
da Silva Miguéis de Andrade Cardoso Gonçalves. 2007533561

URBIMED — CENTRO DE REABILITAÇÃO
E MANUTENÇÃO FÍSICA DO INFANTADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 11 751;
identificação de pessoa colectiva n.º 503348023

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2004.

11 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria
da Silva Miguéis de Andrade Cardoso Gonçalves. 2008412261

CASA DAS BONECAS — MODA JOVEM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 7603;
identificação de pessoa colectiva n.º 502306785

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2004.

11 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria
da Silva Miguéis de Andrade Cardoso Gonçalves. 2007533448

CONTABILIVA — SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 5680;
identificação de pessoa colectiva n.º 501675590.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2004.

11 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria
da Silva Miguéis de Andrade Cardoso Gonçalves. 2009596552

CAFÉ CENTRAL DA MILHARADA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 11 623;
identificação de pessoa colectiva n.º 503323101.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2004.

11 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria
da Silva Miguéis de Andrade Cardoso Gonçalves. 2009596641

LOUREIRO & GUSMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 18 665;
identificação de pessoa colectiva n.º 506099903.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2004.

11 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria
da Silva Miguéis de Andrade Cardoso Gonçalves. 2009596625

COUTINHO & COELHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 10 013;
identificação de pessoa colectiva n.º 502903368.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2004.

11 de Outubro de 2005. — O Ajudante Principal, Vítor José Canha
de Oliveira. 2009596617

PADRE — FRUTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 09161;
identificação de pessoa colectiva n.º 502696605.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2004.

11 de Outubro de 2005. — O Ajudante Principal, Vítor José Canha
de Oliveira. 2009596633

MIGUEL RICARDO TEIXEIRA, SOCIEDADE
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 18 313;
identificação de pessoa colectiva n.º 505724286.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2004.

11 de Outubro de 2005. — O Ajudante Principal, Vítor José Canha
de Oliveira. 2009596595

NEVES & MARÇAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 08737/
910705; identificação de pessoa colectiva n.º 502653728.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2004.

11 de Outubro de 2005. — A Ajudante, Maria Madalena de Matos
Correia de Azevedo. 2009575342

HR — ALUGUER DE EQUIPAMENTOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 17 635/
20010711; identificação de pessoa colectiva n.º 502361891; ins-
crição n.º 22; número e data da apresentação: 06/20050831.

Certifico que pela acta n.º 17 de 19 de Janeiro de 2005, foi efec-
tuado o seguinte acto de registo, relativamente à sociedade em epí-
grafe:

Facto: designação dos membros dos órgãos sociais.
Conselho de administração: presidente: Duarte Alves Nobre Gue-

des; vice-presidente — Maísa Alexandra dos Santos Esteves Isidoro;
vogal — Marta Gameiro Cardoso Mendes Pires, casada, Avenida de
Severino Falcão, 7 e 7-A, Prior Velho, Sacavém.

Fiscalização:
Fiscal único: efectivo — Oliveira, Reis & Associados, Sociedade de

Revisores Oficiais de Contas, representada por José Barata Fernan-
des; suplente — Carlos Alberto Domingues Ferraz, revisor oficial de
contas, Avenida de Columbano Bordalo Pinheiro, 50, 3.º, Lisboa.

Período — triénio 2005/2007.
Data da deliberação: 30 de Março de 2005.

Está conforme o original.

16 de Setembro de 2005. — A Ajudante, Maria Madalena de Matos
Correia de Azevedo. 2009590074

S. SANTOS & SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 00414;
identificação de pessoa colectiva n.º 500554331.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2004.

11 de Outubro de 2005. — O Ajudante Principal, Vítor José Canha
de Oliveira. 2009590309

RITECA — LIVRARIA E PAPELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 08584;
identificação de pessoa colectiva n.º 502556285; inscrição n.º 4;
número e data da apresentação: 02/20050818.

Certifico que, por escritura de 9 de Agosto de 2005, exarada de
fl. 5 a fl. 5 v.º do livro n.º 8-A do Cartório Notarial Privativo da
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Dr.ª Maria Cristina Castro de Vilhena Fragoso, foi efectuado o se-
guinte acto de registo:

Facto: dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 9 de Agosto de 2005.

Está conforme o original.

9 de Setembro de 2005. — A Ajudante, Maria Emília Eusébio
Sequeira Gonçalves. 2009588266

BLOCO DE CONTAS — CONTABILIDADE E APOIO
À GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 20 433/
20050912; identificação de pessoa colectiva n.º P 507282787;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 02/20050912.

Certifico que, por escritura de 29 de Março de 2005, lavrada de
fl. 115 a fl. 117 do livro n.º 167 das notas do Cartório Notarial do
Centro de Formalidades das Empresas de Lisboa, foi constituída a
sociedade em epígrafe, que se rege pelas seguintes cláusulas:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Bloco de Contas — Contabilidade
e Apoio à Gestão, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Avenida do Estado da Índia,
Edifício Goa, 1.º, escritório 105, freguesia de Sacavém, 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 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 contabilidade, elaboração de
projectos e apoio à gestão empresarial e consultoria fiscal.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social é de cinco mil euros, encontra-se integralmen-
te realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas, uma do
valor nominal de três mil euros pertencente à sócia Carla Alexandra
Fernandes da Mata e outra do valor nominal de dois mil euros perten-
cente ao sócio Pedro Miguel Quitério Lourenço do Carmo.

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,
a nomear em assembleia geral, a qual poderá não ser remunerada
conforme aí for deliberado.

2 — Para vincular a sociedade, é necessária a intervenção de um
gerente.

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

4 — Fica desde já nomeada gerente, a sócia Carla Alexandra Fer-
nandes da Mata.

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
sócios;

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.

Está conforme o original.

13 de Setembro de 2005. — O Ajudante Principal, Vítor José Canha
de Oliveira. 2009591321

POLIDUMPER — ALUGUER E MOVIMENTAÇÃO
DE CONTENTORES E PRODUTOS RESIDUÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 13 688;
identificação de pessoa colectiva n.º 500220107; averbamento n.º 1
à inscrição n.º 17, averbamento n.º 2 à inscrição n.º 6, averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 18 e inscrição n.º 21; números e datas das apre-
sentações: 32 e 33/20050817 e 03 e 04/20050909.

Certifico que por acta n.º 69 de 22 de Julho de 2005 foram efec-
tuados os seguintes actos de registo:

N.º 17 — Apresentação n.º 32/20050817, averbamento n.º 1.
Gerentes: Alain Henri Michel Maria e Jean Benoist.
Causa: renúncia.
Data: 22 de Julho de 2005.
N.º 6 — Apresentação n.º 03/20050909, averbamento n.º 2 (pré-

via).
Facto: cessação de funções de gerente.
Gerente: Carlos Manuel Pires Castelo Branco.
Causa: renúncia.
Data: 22 de Julho de 2005.
Apresentação n.º 04/20050909, averbamento n.º 1 (prévia).
Facto: cessação de funções de gerente.
Gerente: Carla Maria Peres Valente Pinto.
Causa: renúncia.
Data: 8 de Janeiro de 2005.
N.º 21 — Apresentação n.º 33/20050817.
Facto: nomeação de gerentes.
Gerentes: Alain Henri Michel Maria; Carlos Manuel Pires Castelo

Branco e Rui Miguel Nunes Correia Domingos, casado, Avenida de
Sidónio Pais, 14, 1.º, esquerdo, Lisboa.

Data da deliberação: 22 de Julho de 2005.

Está conforme o original.

9 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria
da Silva Miguéis de Andrade Cardoso Gonçalves. 2009591275

SARPONYX — SOCIEDADE DE SANEAMENTO BÁSICO
E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 13 954/
970804; identificação de pessoa colectiva n.º 503164887;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 18, averbamento n.º 2 à inscri-
ção n.º 22 e inscrição n.º 23; números e datas das apresentações:
29 e 30/20050817 e 04/20050907 (prévia).

Certifico que por deliberação de 22 de Julho de 2005, da assem-
bleia geral da sociedade em epígrafe, constante da acta n.º 37, foram
efectuados os seguintes actos de registo:

Facto: cessação de funções de gerente.
Gerente: Alain Henri Michel Maria.
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Causa: Renúncia.
Data: 22 de Julho de 2005.
Facto: cessação de funções de gerente.
Gerente: Carlos Manuel Pires Castelo Branco.
Causa: renúncia.
Data: 22 de Julho de 2005.
Facto: nomeação de gerentes.
Gerentes: Alain Henri Michel Maria e Carlos Manuel Pires Castelo

Branco e Rui Miguel Nunes Correia Domingos, casado, Avenida de
Sidónio Pais, 14, 1.º, esquerdo, Lisboa.

Data da deliberação: 22 de Julho de 2005.
Período: triénio 2005-2007.

Está conforme o original.

7 de Setembro de 2005. — O Ajudante Principal, Vítor José Canha
de Oliveira. 2009589203

IPODEC PORTUGAL — GESTÃO DE RESÍDUOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 13 687;
identificação de pessoa colectiva n.º 501803130; averbamento n.º 1
à inscrição n.º 24, averbamento n.º 1 à inscrição n.º 4 e inscrição
n.º 28; números e datas das apresentações: 27 e 28/20050817 e
01/20050909.

Certifico que por acta n.º 67 de 22 de Julho de 2005, foram efec-
tuados os seguintes actos de registo:

N.º 24 — Apresentação n.º 27/2005, averbamento n.º 1.
Facto: cessacão de funções de gerentes.
Gerentes: Alain Henri Michel Maria e Jean Benoist.
Causa: renúncia
Data: 22 de Julho de 2005.
N.º 4 — Apresentação n.º 01/20050909, averbamento n.º 1 (prévia).
Facto: Cessacão de funções de gerente.
Gerente: Carlos Manuel Pires Castelo Branco.
Causa: renúncia.
Data: 22 de Julho de 2005.
n.º 28 — Apresentação n.º 28/20050817.
Facto: nomeação de gerentes.
Gerentes: Alain Henri Michel Maria; Carlos Manuel Pires Castelo

Branco; Rui Miguel Nunes Correia Domingos, casado, Avenida de
Sidónio Pais, 14, 1.º, esquerdo, Lisboa; Filipe Leitão Serzedelo, casa-
do, Avenida de Sidónio Pais, 14, 1.º, esquerdo, Lisboa; e Gonçalo José
Zambrano de Oliveira, casado, Avenida de Riopele, 888, Pousada de
Saramagos, Vila Nova de Famalicão.

Nomeação do mandato: três anos.
Data da deliberação: 22 de Julho de 2005.

Está conforme o original.

9 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria
da Silva Miguéis de Andrade Cardoso Gonçalves. 2009591151

IPONYX, PARTICIPAÇÕES, SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 18 106/
20020214; identificação de pessoa colectiva n.º 505217155;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 6; números e
data das apresentações: 23 e 24/20050817.

Certifico que por deliberação de 22 de Julho de 2005, da assem-
bleia geral da sociedade em epígrafe, constante da acta n.º 10, foram
efectuados os seguintes actos de registo:

Facto: cessação de funções de administradores administradores:
Alain Henri Michel Maria e Carlos Manuel Pires Castelo Branco.

Causa: renúncia.
Data: 22 de Julho de 2005.
Facto: nomeação do conselho de administração.
Período: triénio 2005-2007.
Administradores: Alain Henri Michel Maria; Carlos Manuel Pires

Castelo Branco; Rui Miguel Nunes Correia Domingos, casado, Aveni-
da de Sidónio Pais, 14, 1.º, esquerdo, Lisboa; Filipe Leitão Serzedelo,
casado, Avenida de Sidónio Pais, 14, 1.º, esquerdo, Lisboa, e Gonçalo
José Zambrano de Oliveira, casado, Avenida de Riopele, 888, Pousa-
da de Saramagos, Vila Nova de Famalicão.

Data da deliberação: 22 de Julho de 2005.

Está conforme o original.

7 de Setembro de 2005. — O Ajudante Principal, Vítor José Canha
de Oliveira. 2009589211

PROTAS DO OUTEIRO — PROJECTOS
E CONSULTADORIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 12 696;
identificação de pessoa colectiva n.º 503666513; inscrição n.º 4,
averbamentos n.os 2 e 3 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 8; números
e data das apresentações: 02, 08, 09 e 11/20050817.

Certifico que, por escritura de 19 de Julho de 2005, a fl. 42 do
livro n.º 30 do Cartório Notarial do Notário Pedro Alexandre Barrei-
ros Nunes Rodrigues, foi reforçado o capital com € 3004,82 em di-
nheiro subscrito pelos sócios Luís D’Orey Capucho, Mónica Salama
D’Orey Capucho e António Diogo Salema D’Orey Capucho, pelo que
passou para € 5000 tendo sido alterado o artigo 3.º, do contrato que
passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro e nos diver-
sos valores da escrituração é de cinco mil euros e corresponde à soma
de três quotas: uma do valor nominal de três mil e quinhentos euros,
pertencente ao sócio Luís D’Orey Capucho; uma do valor nominal
de setecentos e cinquenta euros, pertencente à sócia Mónica Salema
D’Orey Capucho; e uma do valor nominal de setecentos e cinquenta
euros, pertencente ao sócio António Diogo Salema D’Orey Capucho.

Mais certifica que foram efectuados os seguintes actos de registo:
N.º 1 — Apresentação n.º 08/20050817, averbamento n.º 2.
Cessação de funções de gerente.
Gerente: Luís D’Orey Capucho.
Causa: renúncia.
Data: 19 de Julho de 2005.
N.º 1 — Apresentação n.º of. 10/20050817, averbamento n.º 3.
Facto: cessação de funções de gerente.
Gerente: António Diogo Salema D’Orey Capucho.
Causa: renúncia.
Data: 19 de Julho de 2005.

Mais certifica que foram alterados os artigos 3.º, 5.º e 6.º do con-
trato que passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro e nos diver-
sos valores da escrituração é de cinco mil euros e corresponde à soma
de duas quotas: uma do valor nominal de três mil e quinhentos euros,
pertencente ao sócio Manuel de Orey Capucho e uma do valor nomi-
nal de mil e quinhentos euros pertencente à sócia PROSAU — Pres-
tação e Gestão de Serviços de Assistência Médica, L.da

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade remunerada ou não conforme for delibera-
do em assembleia geral, bem como a sua representação em juízo ou
fora dele, será exercida por um gerente.

ARTIGO 6.º

A sociedade obriga-se:
a) Pela assinatura de um gerente;
b) Pela assinatura de um procurador, no limite dos poderes que lhe

forem conferidos pela sociedade.
Foi nomeado gerente Manuel de Orey Capucho.

Está conforme o original.

9 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria
da Silva Migueis de Andrade Cardoso Gonçalves. 2009588231

LAR — ACTIVIDADES IMOBILIÁRIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 13 686/
970411; identificação de pessoa colectiva n.º 503546070;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 5 e inscrição n.º 8; números e
data das apresentações: 21 e 22/20050817.

Certifico que, por deliberação de 22 de Julho de 2005, da assem-
bleia geral da sociedade em epígrafe, constante da acta n.º 18, foram
efectuados os seguintes actos de registo:

Facto: cessação de funções de gerente Carlos Manuel Pires Castelo
Branco.

Causa: renúncia.
Data: 22 de Julho de 2005.
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Facto: nomeação de gerentes.
Período: triénio de 2005-2007.
Gerentes: Carlos Manuel Pires Castelo Branco e Rui Miguel Nunes

Correia Domingos, casado, Avenida de Sidónio Pais, 14, 1.º, esquer-
do, Lisboa, e Filipe Leitão Serzedelo, casado, Avenida de Sidónio Pais,
14, 1.º, esquerdo, Lisboa.

Data da deliberação: 22 de Julho de 2005.

Está conforme o original.

6 de Setembro de 2005. — O Ajudante Principal, Vítor José Canha
de Oliveira. 2009589092

ABÍLIO BARATA & COURELA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 4886;
identificação de pessoa colectiva n.º 501436685; inscrição n.º 9,
averbamento n.º 3 à inscrição n.º 6 e averbamento n.º 1 à inscri-
ção n.º 8: números e data das apresentações: 15, of. 16 e of. 18/
20050817.

Certifico que, por escritura de 29 de Outubro de 2004, a fl. 68 do
livro n.º 601-H do 6.º Cartório Notarial de Lisboa, foi redenominado
e reforçado o capital da sociedade com € 3004,80 em dinheiro subs-
crito por ambos os sócios em partes iguais pelo que passou para
€ 5000 tendo sido alterado o artigo 3.º do contrato que passa 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 duas quotas iguais, de dois mil e
quinhentos euros cada, pertencentes uma a uma a cada um dos sócios
Joaquim dos Santos Carvalho e Maria José dos Santos de Sousa Iná-
cio.

Mais certifico que foram efectuados os seguintes actos de registo:
N.º 6 — Apresentação n.º of. 16/20050817, averbamento n.º 3.
Facto: cessação de funções de gerente.
Gerente: Joaquim dos Santos Carvalho.
Causa: renúncia.
Data: 29 de Outubro de 2004.
N.º 8 — Apresentação n.º of. 18/20050817, averbamento n.º 1.
Facto: cessação de funções de gerente.
Gerente: Maria José dos Santos de Sousa Inácio.
Causa: renúncia.
Data: 29 de Outubro de 2004.
N.º 14 — Apresentação n.º 20/20050817.
Facto: nomeação de gerente.
Gerente: José Amaral Gomes Paulo.
Data da deliberação: 29 de Outubro de 2004.

O texto actualizado do contrato está arquivado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

6 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria
da Silva Miguéis de Andrade Cardoso Gonçalves. 2009588240

CLITOJAL — CLÍNICA DE SAÚDE E PREVENÇÃO
ORAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 19 563;
identificação de pessoa colectiva n.º 506825957; averbamento n.º 1
à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e data das apresenta-
ções: 02 e 03/20050817.

Certifico que, por escritura de 1 de Agosto de 2005, fl. 12 do livro
n.º 6-A do Cartório Notarial de Odivelas, foi efectuado o seguinte o
seguinte acto de registo:

N.º 1 — Apresentação n.º of. 02/20050817, averbamento n.º 1.
Facto: cessação de funções de gerente.
Gerente: Orlando José Duarte de Almeida.
Causa: renúncia.
Data: 1 de Agosto de 2005.
Mais certifico que foram alterados os artigos 3.º, n.º 1, e 4.º, n.º 2,

dos estatutos que passam a ter a seguinte redacção:

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 trezentos e setenta e cinco euros pertencente

ao sócio Nuno Edgar Ferreira de Almeida, e uma quota do valor no-
minal de mil seiscentos e vinte e cinco euros pertencente à sócia Maria
da Anunciação Antunes Ferreira.

ARTIGO 4.º

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

O texto actualizado do contrato está arquivado na pasta respectiva.

Está conforme o original,

6 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria
da Silva Miguéis de Andrade Cardoso Gonçalves. 2009588193

ADEGAS CAMILLO ALVES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 11 334;
identificação de pessoa colectiva n.º 500008957; inscrição n.º 40;
número e data da apresentação: 04/20050822.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
N.º 40 — Apresentação n.º 04/20050822.
Facto: projecto de cisão-fusão.
Modalidade: incorporação mediante a cisão e destaque do patrimó-

nio activo e passivo afectos à actividade de agro-turismo da socieda-
de Caves Dom Teodósio, sem dissolução desta e incorporação do
mesmo na na sociedade ENOVALOR, Agro-Turismo, S. A.

Sociedades cindidas: Adegas Camillo Alves, S. A., com sede na Rua
do Professor Egas Moniz, Bucelas, Loures, e Caves Dom Teo-
dósio, S. A., com sede no lugar da Condessinha, Rio Maior.

Sociedade incorporante: ENOVALOR, Agro Turismo, S. A., com
sede na Rua da Escola Lageosa do Dão, Tondela.

Alteração projectada aos estatutos: a sociedade Caves Dom Teo-
dósio, S. A., passa a ter por objecto a indústria e o comércio de bebi-
das, o comércio de outros produtos alimentares.

Está conforme o original.

7 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria
da Silva Miguéis de Andrade Cardoso Gonçalves. 2009590538

BRITO & LAURINDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 03998/
8209202; identificação de pessoa colectiva n.º 501246711;
averbamento n.º 01 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 7; números e
datas das apresentações: 10/20050819 e of. 11/20050803.

Certifico que, pela escritura de 29 de Abril de 2005, exarada de
fls. 111 a 112 do livro n.º 396-H, do 18.º Cartório Notarial de Lis-
boa, foi efectuado o seguinte acto de registo:

Facto: cessação de funções de gerente.
Gerentes: Alcides Abílio Saraiva e Maria da Graça Leal Costa Saraiva.
Causa: renúncia.
Data: 29 de Abril de 2005.
Mais certifico que pela mesma escritura e relativamente à mesma

sociedade foi alterado o artigo 2.º do respectivo contrato de socieda-
de, que passou a ter a seguinte redacção:

2.º

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

Foram ainda gerentes nomeados os sócios José Manuel de Abreu
Bragança e Ana Cristina de Almeida Fernandes Abreu Bragança.

O texto completo do contrato na sua versão actualizada ficou de-
positado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

12 de Setembro de 2005. — A Ajudante, Maria Madalena de Matos
Correia de Azevedo. 2009588410

GAMLUZ — DISTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 14 620;
identificação de pessoa colectiva n.º 504112031.
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Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2004.

11 de Outubro de 2005. — O Ajudante Principal, Vítor José Canha
de Oliveira. 2002509484

GILLAMP — COMÉRCIO DE ILUMINAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 13 370;
identificação de pessoa colectiva n.º 501525092.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2004.

11 de Outubro de 2005. — O Ajudante Principal, Vítor José Canha
de Oliveira. 2002509476

GERMANO, FERNANDES & RIBEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 00488;
identificação de pessoa colectiva n.º 500126550.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas relativos ao exercício dos anos de 2003 e 2004.

11 de Outubro de 2005. — O Ajudante Principal, Vítor José Canha
de Oliveira. 2006465007

CARLOS CAMILO COELHO SORRELUZ, SOCIEDADE
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 15 353;
identificação de pessoa colectiva n.º 504490583.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2004.

11 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria
da Silva Miguéis Andrade Cardoso Gonçalves. 2009596587

CAFÉ RICARDOTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 16 767;
identificação de pessoa colectiva n.º 504853236; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 10/20030812.

Certifico que, por escritura de 23 de Maio de 2003, exarada de
fl. 134 a fl. 135 do livro n.º 710-A do Cartório Notarial de Loures,
foi efectuado o seguinte acto de registo:

Facto: dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 23 de Maio de 2003.

Está conforme o original.

29 de Agosto de 2003. — A Primeira-Ajudante, Maria Emília
Gonçalves. 2002421234

JOÃO DIAS SANTOS — UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 20 487-
-A/20050926; identificação de pessoa colectiva n.º P 507486366;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 19/20050926.

Certifico que, por escritura de 23 de Setembro de 2005, lavrada de
fl. 147 a fl. 148 v.º do livro n.º 433 das notas do Cartório Notarial
do Centro de Formalidades das Empresas de Lisboa I, foi constituída
por João Manuel Dias dos Santos a sociedade em epígrafe, que se rege
pelas seguintes cláusulas:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma João Dias Santos — Unipessoal, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede em Loures na Rua de Luís de Ca-
mões, Quinta Nova, lote 11, freguesia e concelho de Loures.

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 a gestão e administração de imóveis.
Compra, venda e arrendamento de imóveis. Promoção e avaliação
imobiliária. Construção civil e obras públicas. Compra e venda de bens
imobiliários e revenda dos adquiridos para esse fim.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

1 — A administração e representação da sociedade pertencem a um
ou mais gerentes nomeados pelo sócio único.

2 — A gerência poderá ser remunerada, ou não, conforme for de-
cidido pelo sócio único.

3 — Para vincular a sociedade é suficiente a intervenção de um
gerente.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Disposição transitória

O sócio único fica, desde já, nomeado gerente.

Está conforme o original.

7 de Outubro de 2005. — O Ajudante Principal, Vítor José Canha
de Oliveira. 2009597630

GEOCOMPRA — COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 15 498/
990427; identificação de pessoa colectiva n.º 504402811.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2003.

14 de Setembro de 2005. — A Ajudante, Maria Madalena de Matos
Correia de Azevedo. 2005759597

SUPERMERCADO SANTA LUZIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 5658;
identificação de pessoa colectiva n.º 501669655.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativo ao exercício do ano de 2003.

12 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Cármen Manuela
Borges Pires. 2001230702

DULCOR — TRANSPORTES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 20 484/
20050923; identificação de pessoa colectiva n.º P 507460308;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 14/20050923.

Certifico que, por escritura de 13 de Setembro de 2005, lavrada de
fl. 140 a fl. 141 v.º do livro n.º 180 das notas do Cartório Notarial
do Centro de Formalidades das Empresas de Lisboa II, foi constituída
por José Gabriel Gonçalves Correia a sociedade em epígrafe, que se
rege pelas seguintes cláusulas:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma DULCOR — Transportes, Uni-
pessoal, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua de Bento de Jesus Caraça,
41, 2.º, esquerdo, freguesia de Moscavide, concelho de Loures.

3 — Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser desloca-
da, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.
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ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o transporte de mercadorias em ve-
ículos automóveis com peso bruto igual ou inferior a três mil e qui-
nhentos quilos.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

1 — A gerência e a representação da sociedade, pertence ao sócio
único ou a não sócios, a qual poderá não ser remunerada conforme
aquele decidir.

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

3 — Fica desde já nomeado gerente o sócio.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

6 de Outubro de 2005. — O Ajudante Principal, Vítor José Canha
de Oliveira. 2009597613

VÍTOR GOUVEIA, COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 20 485/
20050923; identificação de pessoa colectiva n.º P 507475640;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 15/20050923.

Certifico que, por escritura de 22 de Setembro de 2005, lavrada de
fl. 119 a fl. 121 do livro n.º 433 das notas do Cartório Notarial do
Centro de Formalidades das Empresas de Lisboa I, foi constituída entre
Vítor Manuel Batista Gouveia e Ana Cristina Varela Machado Fer-
nandes Gouveia a sociedade em epígrafe, que se rege pelas seguintes
cláusulas:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Vítor Gouveia, Comércio de
Automóveis, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede em Bobadela na Praceta do Padre
Abel Varzim, 4, letra B, freguesia de Bobadela, 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 no comércio, importação, expor-
tação e representação de veículos automóveis novos e usados.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente subscrito e realizado em di-
nheiro, é de cento e cinquenta mil euros e corresponde à soma de
duas quotas no igual valor nominal de setenta e cinco mil euros, titu-
ladas uma por cada um dos sócios.

2 — Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante global de cinquenta mil euros.

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

ARTIGO 4.º

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

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

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 sociedades tomado por maioria, em assembleia geral.
2 — Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no

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

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

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

ARTIGO 8.º

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

Disposição transitória

Os actuais sócios ficam, desde já, nomeados gerentes.

Está conforme o original.

6 de Outubro de 2005. — O Ajudante Principal, Vítor José Canha
de Oliveira. 2009597621

EMM — CENTRO DE ESTUDO E FORMAÇÃO, L.DA

(anteriormente designada por EMM — CENTRO
DE EXPLICAÇÕES, UNIPESSOAL, L.DA)

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 19 425;
identificação de pessoa colectiva n.º 506748235; inscrições n.os 2
e 4; números e data das apresentações: 16 e 18/20050923.

Certifico que, por escritura de 23 de Setembro de 2005, exarada de
fl. 75 a fl. 77 do livro n.º 271 do Cartório Notarial do Centro de
Formalidades de Empresas de Setúbal, foi aumentado o capital de
€ 5000 para € 10 000, tendo sido alterados os artigos 1.º, n.º 2, 2.º e
3.º do contrato social, que passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

2 — A sociedade tem a sua sede na Urbanização dos Areeiros, lote
B, loja 2, primeiro andar, freguesia de São João da Talha, concelho
de Loures.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em centro de explicações, forma-
ção profissional. Comércio a retalho de artigos de papelaria, máqui-
nas e outros materiais de escritório.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de dez mil
euros, representado por uma quota de igual valor nominal, perten-
cente à sócia única.
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Declarou ainda a outorgante, na qualidade de gerente e sob sua in-
teira responsabilidade, que a importância correspondente ao presente
aumento de capital deu já entrada no cofre social e que não é obriga-
do pela lei ou pelo contrato à realização de outras entradas.

Mais certifico que foram também alterados os artigos 1.º, n.º 1, 3.º,
4.º, n.º 1, e 5.º do contrato social, que passam a ter a seguinte redac-
ção:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma de EMM — Centro de Estudo e
Formação, L.da

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de dez mil
euros e acha-se dividido em duas quotas: uma do valor nominal de
nove mil euros, pertencente à sócia, Edite Maria Miranda Mendes
Dias; e uma do valor nominal de mil euros, pertencente ao sócio,
Diogo Mendes Dias.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, compete a sócios ou não sócios,
estando já nomeada gerente a sócia, Edite Maria Miranda Mendes Dias.

ARTIGO 5.º

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

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

Está conforme o original.

6 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Emília
Eusébio Sequeira Gonçalves. 2003930892

JHD, CONSULTORIA E PUBLICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 19 574/
20040319; identificação de pessoa colectiva n.º 505453606; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 06/20050829.

Certifico que, pela escritura de 29 de Agosto de 2005 exarada de
fl. 126 a fl. 126 v.º do livro n.º 287-A do Cartório Notarial de Com-
petência especializada de Leiria, foi efectuado o seguinte acto de re-
gisto:

Facto: dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 29 de Agosto de 2005.

Está conforme o original.

15 de Setembro de 2005. — A Ajudante, Maria Madalena de Matos
Correia de Azevedo. 2009591836

SOCORECO — VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 12 883;
identificação de pessoa colectiva n.º 503654078; inscrição n.º 22;
número e data da apresentação: 04/20050818.

Certifico que pela acta n.º 57 de 23 de Maio de 2005 foi efectuado
o seguinte acto de registo:

N.º 22 — Apresentação n.º 04/20050818.
Facto: deliberação de manutenção do domínio total.
Data da deliberação: 23 de Maio de 2005.

Está conforme o original.

12 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria
da Silva Miguéis de Andrade Cardoso Gonçalves. 2010772695

ALEIXO & GARCIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 20 415/
20050817; identificação de pessoa colectiva n.º P 507384784;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação:34/20050817.

Certifico que, por escritura de 22 de Junho de 2005, lavrada de
fl. 118 a fl. 119 v.º do livro n.º 423, das notas do Cartório Notarial
do Centro de Formalidades das Empresas de Lisboa I, rectificada pela

escritura de 16 de Agosto de 2005, do livro n.º 429 do mesmo Car-
tório, foi constituída entre Francisco Alexandre Romão Aleixo e André
Manuel Martinho Garcia a sociedade em epígrafe, que se rege pelas
seguintes cláusulas:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Aleixo & Garcia, L.da
2 — A sociedade tem a sua sede em São João da Talha, na Rua de

Amílcar Buissa, lote 48, rés-do-chão, direito, freguesia de São João da
Talha, 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

A sociedade tem por objecto a prestação de serviços de reparação,
instalação e manutenção de caldeiras, esquentadores e radiadores.
Comércio de esquentadores, caldeiras, radiadores, peças e acessórios.
Representações dos referidos equipamentos, peças e acessórios.

ARTIGO 3.º

O capital social é de cinco mil euros, encontra-se integralmente
subscrito e realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quo-
tas iguais do valor nominal de dois mil e quinhentos euros cada uma
e uma de cada sócio.

ARTIGO 4.º

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

2 — Para vincular sociedade é necessário a intervenção de dois
gerentes.

ARTIGO 5.º

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

Disposição transitória

Os sócios ficam, desde já, nomeados gerentes.

Está conforme o original.

7 de Setembro de 2005. — O Ajudante Principal, Vítor José Canha
de Oliveira. 2009589157

JOÃO QUITERES DOS SANTOS — REPARAÇÃO
AUTOMÓVEL, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 18 791/
20021105; identificação de pessoa colectiva n.º 506255212; ins-
crição n.º 01; número e data da apresentação: 03/20020511.

Certifico que, por escritura de 4 de Outubro de 2002, exarada de
fl. 118 a fl. 119 do livro n.º 264-F do 2.º Cartório Notarial de Vila
Franca de Xira, foi constituída por João Quiteres dos Santos a socie-
dade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma João Quiteres dos Santos — Reparação
Automóvel, Sociedade Unipessoal, L.da

ARTIGO 2.º

1 — A sociedade tem a sua sede no Bairro da Primaveras, lote 148,
freguesia de Santa Iria da Azoia, concelho de Loures.

2 — Por simples deliberação da gerência a sociedade pode mudar a
sua sede dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem
como serem criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais
de representação, no território nacional ou estrangeiro.

ARTIGO 3.º

O objecto social consiste no exercício de reparação automóvel.

ARTIGO 4.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de cinco
mil euros e corresponde à quota do único sócio, João Quiteres dos
Santos.
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ARTIGO 5.º

1 — A gerência e a representação da sociedade, em juízo e fora
dele, activa e passivamente, pertence ao único sócio, ficando desde já
nomeado gerente, com ou sem remuneração conforme vier a ser de-
liberado em assembleia geral.

2 — Poderá ainda a assembleia geral, quando assim o entender,
designar outros gerentes.

3 — A sociedade ficará validamente obrigada em todos os seus actos,
com a assinatura do único gerente.

Está conforme o original.

25 de Junho de 2003. — A Ajudante, Maria Madalena de Matos
Correia de Azevedo. 2000690840

CARLOS ALBERTO SANTOS — COMÉRCIO
DE OURIVESARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 11 019;
identificação de pessoa colectiva n.º 503179922.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2001.

29 de Maio de 2003. — A Ajudante, Maria Manuela dos Santos
Saraiva. 1000229289

CHERIBER — COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO
E EXPORTAÇÃO DE ARTIGOS PARA O LAR, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 20 416/
20050817; identificação de pessoa colectiva n.º P 507417500;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 35/20050817.

Certifico que, por escritura de 12 de Agosto de 2005, exarada de
fl. 115 a fl. 117 v.º do livro n.º 429 das notas do Cartório Notarial
do Centro de Formalidades das Empresas de Lisboa I, foi constituída
entre Hugo Manuel Jesus Alvarez, Emílio Roqué Garcia, Carlos Dio-
nísio Marques Alvarez, Maria Teresa Andrade Cruz de Jesus Alvarez
e Modesto Manuel Marques Alvarez a sociedade em epígrafe, que se
rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

Natureza e designação

A sociedade adopta a denominação de CHERIBER — Comércio,
Importação e Exportação de Artigos para o Lar, S. A.

ARTIGO 2.º

Sede e delegações

A sociedade tem a sua sede no Catujal, na Rua de José Gomes Fer-
reira, lote 119, freguesia de Unhos, concelho de Loures, ficando des-
de já o administrador único autorizado a transferir a sede social para
qualquer outro local dentro do mesmo concelho ou para concelho
limítrofe, sem necessidade de deliberação expressa da assembleia ge-
ral, podendo criar sucursais, filiais, agências ou qualquer outra forma
de representação permanente, em território nacional ou no estran-
geiro.

ARTIGO 3.º

Objecto social

O objecto da sociedade consiste no comércio, importação, expor-
tação e representação de electrodomésticos, artigos para o lar, equi-
pamentos eléctricos e electrónicos e equipamentos industriais.

ARTIGO 4.º

Capital social

1 — O capital social, integralmente subscrito, é de cento e seis mil
euros e está representado por vinte e uma mil e duzentas acções or-
dinárias, com o valor nominal de cinco euros cada uma.

2 — As acções da sociedade são ao portador ou nominativas, reci-
procamente convertíveis.

3 — Poderá haver títulos de uma, dez, cinquenta, cem e mil ac-
ções.

ARTIGO 5.º

Obrigações

A sociedade poderá, nos termos previstos na lei e neste contrato
de sociedade, emitir obrigações, bem como adquirir acções e obriga-
ções próprias, a realizar com as referidas acções e obrigações quais-
quer operações consideradas convenientes aos interesses da sociedade.

ARTIGO 6.º

Órgãos sociais

São órgãos sociais a assembleia geral, o administrador único, fiscal
único e o secretário da sociedade.

ARTIGO 7.º

Assembleia geral

1 — A assembleia geral é composta pelos accionistas com direito
de voto.

2 — Nenhum accionista pode fazer-se representar por mais de uma
pessoa na mesma sessão da assembleia geral.

3 — Os accionistas sem direito a voto e os obrigacionistas podem
assistir às assembleias gerais, mas não participam na discussão dos
assuntos indicados, na ordem do dia.

4 — A convocação das assembleias gerais deve ser feita com pré-
-aviso e a publicidade exigidos por lei, a menos que todos os accionis-
tas estejam presentes ou se encontrem na reunião da assembleia geral
e manifestem a sua vontade no sentido de a mesma se realizar sem
observância de formalidades prévias de convocação.

5 — Na convocatória das assembleias gerais pode ser logo fixada
uma segunda data de reunião, que distará mais de quinze e menos de
30 dias da primeira data, para o caso da assembleia geral não poder
reunir na primeira data por falta de representação do capital legal ou
contratualmente exigido.

6 — A assembleia geral considera-se validamente constituída em
primeira convocação, quando estejam presentes ou representados
accionistas possuidores de acções registadas ou depositadas em seu
nome que representam o mínimo de cinquenta por cento do capital
social e, em segunda convocação, qualquer que seja o número de ac-
cionistas presentes ou representados e o capital por eles represen-
tado.

7 — A mesa da assembleia geral é constituída por um presidente e
um secretário eleitos pela assembleia por um período de quatro anos.

8 — A assembleia geral reúne ordinariamente uma vez por ano e
extraordinariamente, sempre que o administrado único e o fiscal úni-
co o julguem necessário e ainda quando a reunião seja requerida por
accionistas que representem, pelo menos, cinco por cento do capital
social.

ARTIGO 8.º

Deliberações da assembleia geral

1 — As deliberações da assembleia geral serão tomadas por maio-
ria simples dos votos emitidos, salvo se nos termos da lei for exigida
maioria qualificada.

2 — As deliberações a seguir enumeradas só poderão ser tomadas
mediante o voto favorável de uma maioria de pelos menos dois ter-
ços dos votos emitidos na reunião da assembleia geral, em primeira
ou segunda convocação:

a) Alterações ao contrato de sociedade, incluindo o aumento de
capital;

b) Realização de prestações acessórias ou de suprimentos à socie-
dade;

c) Emissão de obrigações;
d) Transformação, fusão e cisão da sociedade;
e) Dissolução e liquidação da sociedade.
3 — No caso de contitularidade de acções, só um dos contitulares,

com poderes de representação dos demais, poderá participar nas reu-
niões da assembleia geral.

ARTIGO 9.º

Administração

A administração da sociedade e a sua representação em juízo e fora
dele, activa e passivamente, incumbem ao administrador único, eleito
pela assembleia geral por um período de quatro anos, o qual pode
sempre ser reeleito.

ARTIGO 10.º

Competência do administrador único

1 — Para além de todas as demais atribuições e competências que
por lei, pelo presente contrato de sociedade ou por delegação da assem-
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bleia geral lhe sejam conferidas, cabe, designadamente, ao administra-
dor único:

a) Exercer os mais amplos poderes de administração da sociedade
e praticar todos os actos c operação de gestão relacionados com o
objecto social ou conducentes à realização do mesmo;

b) Abrir e movimentar contas bancarias;
c) Confessar, desistir ou transigir em qualquer acção ou processo,

tanto judicial como extra judicial;
d) Deliberar que a sociedade participe na constituição, subscreva

capital, assuma interesses ou tome parte em outras sociedades, em-
presas, agrupamentos complementares ou associações de qualquer es-
pécie e coopere, colabore ou se consorcie com quaisquer outras enti-
dades;

e) Adquirir, alienar, permutar ou onerar quotas, acções, obrigações
ou outros títulos e, em geral, quaisquer direitos e bens móveis;

f) O constituir procuradores ou mandatários da sociedade para a
prática de determinados actos ou categorias de actos, definindo os
respectivos poderes;

g) Designar as pessoas que entender para o exercício, em represen-
tação da sociedade, dos cargos noutras sociedades, agrupamentos ou
cm qualquer tipo de associações;

h) Ajustar e contrair financiamentos ou empréstimos e realizar
outras operações de crédito em quaisquer instituições ou mercados;

i) Adquirir, alienar ou onerar quaisquer direitos sobre bens imóveis.

ARTIGO 11.º

Representação

A sociedade fica obrigada pela assinatura do administrador único.

ARTIGO 12.º

Secretário da sociedade

O administrador único designará o secretário da sociedade cujas
atribuições e competências serão as previstas na lei.

ARTIGO 13.º

Fiscalização

1 — A fiscalização da sociedade compete a um fiscal único ou, nas
suas ausências e impedimentos, a um fiscal suplente, eleitos pela as-
sembleia geral para exercer os seus mandatos por quatro anos conse-
cutivos sem prejuízo de reeleição.

2 — O fiscal único e o seu suplente são revisores oficiais de contas
ou sociedades de revisores oficiais de contas.

ARTIGO 14.º

Competência

1 — As competências, poderes e deveres do fiscal único são as que
se encontram previstos na lei e nestes estatutos.

2 — Compete especialmente ao fiscal único:
a) Examinar, sempre que o julgue conveniente, a escrituração da

sociedade;
b) Acompanhar o funcionamento da sociedade e o cumprimento

das leis, dos estatutos e dos regulamentos que lhe forem aplicáveis;
c) Pedir a convocação extraordinária da assembleia geral, quando o

entenda necessário;
d) Emitir parecer sobre os documentos de prestação de contas;
e) Levar à consideração do administrador único qualquer assunto e

emitir parecer sobre qualquer matéria que lhe seja submetida por aquele
órgão.

ARTIGO 15.º

Lucros de dividendos

1 — A assembleia geral delibera livremente sobre a parcela dos
lucros realizados que em cada exercício deve ser atribuída aos accio-
nistas a título de dividendos, exceptuada a parte daqueles obrigatori-
amente destinada nos termos legais aplicáveis, à constituição ou rein-
tegração da reserva legal.

2 — Pode, no entanto, o administrador único determinar, obser-
vados os requisitos legais para o efeito exigidos, que no decurso de
determinado exercício seja antecipada aos accionistas parte do divi-
dendo que no fim dele presumivelmente lhes viria a caber.

ARTIGO 16.º

Participação noutras sociedades

A sociedade poderá associar-se com quaisquer pessoas singulares ou
colectivas nacionais e estrangeiras e adquirir ou alienar livremente

participações no capital de outras sociedades, mesmo quando regula-
das por leis especiais, ou em agrupamentos complementares de em-
presas e em associações em participação.

Está conforme o original.

8 de Setembro de 2005. — O Ajudante Principal, Vítor José Canha
de Oliveira. 2009589106

MÁRIO GUIOMAR — COMÉRCIO DE SUCATAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 17 594/
20010628; identificação de pessoa colectiva n.º 505439190; ins-
crição n.º 5; número e data da apresentação: 36/20050817.

Certifico que, por escritura de 1 de Agosto de 2005, lavrada de
fl. 18 a fl. 19 do livro n.º 177 das notas do Cartório Notarial do Centro
de Formalidades das Empresas de Lisboa 2, foi ampliado o objecto da
sociedade em epígrafe, e em consequência alterado o artigo 2.º do
respectivo contrato, o qual passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no transporte rodoviário de mer-
cadorias, comércio por grosso de desperdícios e sucatas e tiragens de
entulhos, aluguer de máquinas e equipamentos para a indústria e cons-
trução civil, comércio a retalho e por grosso de materiais e equipa-
mentos para a construção, construção civil e obras públicas. Impor-
tação e exportação de máquinas para indústria e construção civil.

O texto completo do contrato na sua versão actualizada ficou de-
positado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

8 de Setembro de 2005. — O Ajudante Principal, Vítor José Canha
de Oliveira. 2009603958

CASA NOSTRA — CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 20 417/
20050817; identificação de pessoa colectiva n.º P 507449487;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 37/20050817.

Certifico que, por escritura de 17 de Agosto de 2005 exarada de
fl. 136 a fl. 138 do livro n.º 178 das notas do Cartório Notarial do
Centro de Formalidades das Empresas de Lisboa 2, foi constituída entre
Joaquim da Silva Garcez e Filomena Maria Rodrigues da Costa Almei-
da Garcês a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Casa Nostra — Construção, L.da
2 — A sociedade tem a sua sede na Praça de D. Rui da Câmara,

Torre Milão, 12.º, esquerdo B, freguesia de Santo António dos Cava-
leiros, 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 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 construção civil.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social é de trinta mil euros, encontra-se integral-
mente realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas
iguais, do valor nominal de quinze mil euros cada uma e uma de cada
sócio.

2 — Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de cinquenta mil euros.

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

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade compete aos gerentes, sócios ou não
sócios, a nomear em assembleia geral, a qual poderá não ser remune-
rada conforme aí for deliberado.

2 — Para vincular a sociedade, é necessária a intervenção de um
gerente.
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3 — A remuneração da gerência poderá consistir, total ou parcial-
mente, em participação nos lucros da sociedade.

4 — Ficam desde já nomeados gerentes, os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da socie-
dade 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.

9 de Setembro de 2005. — O Ajudante Principal, Vítor José Canha
de Oliveira. 2009589114

LOURINHÃ

RAÇÕES VALOURO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Lourinhã. Matrícula n.º 00116/
010987; identificação de pessoa colectiva n.º 500658021; data da
apresentação: 30032005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva a acta n.º 48 e os demais documentos da pres-
tação de contas respeitantes ao ano de 2003.

Está conforme o original.

14 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Olga Maria
Cabral Matias. 2000333664

RAÇÕES VALOURO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Lourinhã. Matrícula n.º 00116/
010987; identificação de pessoa colectiva n.º 500658021; data da
apresentação: 30092005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva a acta n.º 49 e os demais documentos da pres-
tação de contas respeitantes ao ano de 2004.

Está conforme o original.

14 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Olga Maria
Cabral Matias. 2000333583

PEDRO & PEDRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lourinhã. Matrícula n.º 00777/
050696; identificação de pessoa colectiva n.º 503663409; data da
apresentação: 30092005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva a acta n.º 14 e os demais documentos da pres-
tação de contas respeitantes ao ano de 2004.

Está conforme o original.

14 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Olga Maria
Cabral Matias. 2011096278

RUSTIMÁRMORES — COMÉRCIO DE MÁRMORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lourinhã. Matrícula n.º 00179/
280798; identificação de pessoa colectiva n.º 500787196; data da
apresentação: 29092005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva a acta n.º 33 e os demais documentos da pres-
tação de contas respeitantes ao ano de 2004.

Está conforme o original.

14 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Olga Maria
Cabral Matias. 2011096260

LORITIR — TRANSPORTES DE MERCADORIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lourinhã. Matrícula n.º 00984/
260799; identificação de pessoa colectiva n.º 504736272; data da
apresentação: 30062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva a acta n.º 5 e os demais documentos da pres-
tação de contas respeitantes ao ano de 2004.

Está conforme o original.

14 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Olga Maria
Cabral Matias. 2011085357

DIVIPLAN — TECTOS FALSOS, DIVISÓRIAS
E REVESTIMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lourinhã. Matrícula n.º 01060/
10072000; identificação de pessoa colectiva n.º 504880381; data
da apresentação: 30062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva a acta n.º 10 e os demais documentos da pres-
tação de contas respeitantes ao ano de 2004.

Está conforme o original.

14 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Olga Maria
Cabral Matias. 2011235278

ODIVELAS

G. I.  S. G., L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 19 351;
identificação de pessoa colectiva n.º 507440773; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 14/20050831.

Certifico que, por escritura de 30 de Agosto de 2005 exarada de
fl. 12 a fl. 14 do livro n.º 431 do Cartório Notarial do Centro de
Formalidades das Empresas de Lisboa 1, foi constituída a sociedade
em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma G. I. S. G., L.da
2 — A sociedade tem a sua sede em Odivelas na Rua da Rainha

Dona Amélia, lote 85-C, loja, freguesia e concelho de Odivelas.
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3 — Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser desloca-
da, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo
a mesma criar ou encerrar sucursais, filiais, agências ou outras formas
locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na gestão e administração de con-
domínios; gestão e administração de imóveis.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente subscrito e realizado em di-
nheiro, é de cinco mil euros e corresponde à soma de três quotas,
uma no valor nominal de mil e setecentos euros titulada pelo sócio
Carlos Agostinho Teles Lopes e as restantes duas no igual valor no-
minal de mil seiscentos e cinquenta euros tituladas uma por cada um
dos sócios Carlos Henrique da Conceição Magalhães Reis Lima e Maria
de Fátima Gomes da Costa Lopes.

2 — Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante global de cinco mil euros.

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

ARTIGO 4.º

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

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

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

Está conforme o original.

8 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria
de Oliveira Rosa Varela. 2009756657

HÉLDER BARBOSA — CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 19 349;
identificação de pessoa colectiva n.º 507327306; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 01/20050830.

Certifico que, por escritura de 27 de Junho de 2005, exarada de
fl. 143 a fl. 146 v.º do livro n.º 264 do Cartório Notarial do Centro
de Formalidades de Empresas de Setúbal, foi constituída a sociedade
em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Hélder Barbosa — Construção
Civil, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua de 25 de Abril, 42, rés-do-
-chão, direito, freguesia de Olival de Basto, concelho de Odivelas.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na actividade da construção civil e
obras públicas, promoção, administração e gestão de imóveis, com-
pra e venda de imóveis e revenda dos adquiridos para esse fim, elabo-
ração de estudos económicos e prestação de serviços técnicos de en-
genharia.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
cinco mil euros e corresponde à soma de quatro quotas: uma do valor
nominal de três mil euros pertencente ao sócio Hélder Augusto Vaz
Teixeira Barbosa; duas iguais do valor nominal de setecentos e cin-
quenta euros, pertencente uma a cada um dos sócios, Armando Silva
Pinto da Cunha e José Artur Castro Inácio; e uma do valor nominal
de quinhentos euros pertencente à sócia EXCOVER — Sociedade Geral
de Equipamentos, Construção Civil e Obras Públicas, S. A.

2 — Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de cem mil euros, desde que a assem-
bleia geral delibere por votos representativos de três quartos do capi-
tal.

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
e cera exercida no máximo por três gerentes.

2 — Compete à gerência, além da definição da política geral da
empresa exercer os mais amplos poderes de gerência, representando
a sociedade em juízo e fora dele, activa e passivamente, assim como
praticar todos os actos, tendentes à realização do objecto social e,
em especial:

a) Adquirir e alienar quaisquer bens, móveis ou imóveis, assim como
obrigá-los por quaisquer actos ou contratos, ainda que de constituição
de garantias;

b) Movimentar contas bancárias e aceitar, sacar ou endossar títu-
los de crédito;

c) Contratar os empréstimos necessários ao objecto social;
d) Pactuar em quaisquer acções, bem como comprometer-se em

arbitragem,
e) Nomear directores, chefes de serviço ou outros auxiliares e en-

carregar quaisquer pessoas do desempenho constante, em nome da
sociedade e por conta dela, de algum ou alguns dos ramos que consti-
tuem o objecto social.

3 — Para a sociedade ficar obrigada é necessária a intervenção
conjunta de dois gerentes, ou de um gerente e de um mandatário ou
de um mandatário nos termos estritos do mandato conferido, com
excepção dos actos de mero expediente em que é suficiente a inter-
venção de um gerente.

4— É facultado à sociedade constituir mandatários, nos termos e
para os efeitos do artigo 256.º do Código Comercial.

5 — Fica expressamente proibido aos gerentes obrigar a sociedade
em actos estranhos aos negócios sociais, designadamente fianças, avales
e outros semelhantes, sob pena de o infractor ser responsável, pes-
soal e ilimitadamente, pelo acto em que intervier, sendo, além disso,
responsável para com a sociedade pelos prejuízos que lhe causar com
esse uso.

6 — Ficam desde já nomeados gerentes os sócios Hélder Augusto
Vaz Teixeira Barbosa, Armando Silva Pinto da Cunha e José Artur
Castro Inácio.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

1 — A cessão de quotas no todo ou em parte, mesmo entre sócios,
depende do consentimento da sociedade, à qual, em primeiro lugar e
aos sócios não cedentes, em segundo, fica conferido o direito de pre-
ferência na aquisição.

2 — Deliberando a assembleia geral dos sócios não exercer o direi-
to de preferência na aquisição, deverão os sócios, na mesma assem-
bleia geral declarar se desejam ou não exercê-lo, sob pena de perde-
rem o direito.

ARTIGO 7.º

1 — Para efeitos do artigo anterior, o sócio que pretender ceder a
sua quota notificará a sociedade e os sócios por carta registada na
mesma data.

2 — A assembleia geral, reunirá no prazo de um mês após a recep-
ção da carta e deliberará exercer ou não o direito de preferência da
sociedade.
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3 — A falta de cumprimento do estipulado no número dois deste
artigo e no n.º 2 do artigo 6.º entender-se-á como desistência do di-
reito de preferência na aquisição, ficando o sócio livre para ceder a
quota a quem entender.

4 — O preço da cessão à sociedade ou aos sócios será o que resul-
tar do último balanço aprovado.

ARTIGO 8.º

1 — A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes casos:
a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando forem julgados falidos ou insolventes;
c) Quando a quota for arrestada ou penhorada e o sócio, por meio

de caução, não requerer o levantamento das previdências no prazo
máximo de um mês ou logo que a sociedade o exija;

d) Se um sócio ceder a sua quota sem a observância do disposto no
n.º 1 do artigo 6.º e no n.º 1 do artigo 7.º.

2 — O valor das quotas para o efeito de amortização será o que
resultar do último balanço aprovado, excepto no caso da alínea a) do
artigo anterior, hipótese em que o valor será o acordado.

ARTIGO 9.º

A divisão de quotas não carece do consentimento da sociedade.

Está conforme o original.

5 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria
de Oliveira Rosa Varela. 2009756746

ESTÚDIOS MÁRIO RIBEIRO — REPORTAGENS
EM VÍDEO E FOTOGRAFIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 12 578;
identificação de pessoa colectiva n.º 503557803; inscrição n.º 4;
número e data da apresentação: 06/20050915.

Certifico que foi aumentado o capital de 400 000$ para 5000 eu-
ros mediante aumento de 602 410$ e alterado o artigo 3.º do contra-
to social, que passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente subscrito em dinheiro é de cinco mil
euros correspondendo à soma de duas quotas de dois mil e quinhentos
euros cada uma, pertencendo uma a cada um dos sócios.

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

Está conforme o original.

19 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria
de Oliveira Rosa Varela. 2009741900

AUTO TÁXIS JOSÉ DOS SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 11 687;
identificação de pessoa colectiva n.º 500516626.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
conta relativos ao ano de 2004 da sociedade em epígrafe.

22 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria de
Oliveira Rosa Varela. 2010333926

AUTO CENTRAL DE OLIVAL BASTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 01113;
identificação de pessoa colectiva n.º 500814996.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
conta relativos ao ano de 2004 da sociedade em epígrafe.

22 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria de
Oliveira Rosa Varela. 2010454626

METALÚRGICA, DORPE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 06019;
identificação de pessoa colectiva n.º 501774505.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
conta relativos ao ano de 2004 da sociedade em epígrafe.

22 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria de
Oliveira Rosa Varela. 2009752120

CARVALHO SANTOS & ROSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 17 722;
identificação de pessoa colectiva n.º 505680319.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
conta relativos ao ano de 2004 da sociedade em epígrafe.

22 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria de
Oliveira Rosa Varela. 2003734368

SORCÁCIUS — REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 02115;
identificação de pessoa colectiva n.º 500274290.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
conta relativos ao ano de 2004 da sociedade em epígrafe.

22 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria de
Oliveira Rosa Varela. 2009220579

NEPSAN — COMÉRCIO, TRATAMENTO E ENGENHARIA
DE ÁGUAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 09825;
identificação de pessoa colectiva n.º 502856840.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
conta relativos ao ano de 2004 da sociedade em epígrafe.

22 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria de
Oliveira Rosa Varela. 2011384214

PANIRRAMA — SOCIEDADE DE PADARIAS
E PASTELARIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 05965;
identificação de pessoa colectiva n.º 501762671.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
conta relativos ao ano de 2004 da sociedade em epígrafe.

22 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria de
Oliveira Rosa Varela. 2011384338

TANAGRA — INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS
E CANALIZAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 18 757;
identificação de pessoa colectiva n.º 500278679.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
conta relativos ao ano de 2004 da sociedade em epígrafe.

22 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria de
Oliveira Rosa Varela. 2011384427

ALVEMBAL — MANIPULAÇÃO EMBALAGENS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 16 971;
identificação de pessoa colectiva n.º 505202590.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
conta relativos ao ano de 2004 da sociedade em epígrafe.

23 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria de
Oliveira Rosa Varela. 2003957197
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GESTREDES — ESTUDOS, PROJECTOS E SERVIÇOS
DE INSTALAÇÕES ELECTROMECÂNICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 13 450;
identificação de pessoa colectiva n.º 503819565.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
conta relativos ao ano de 2004 da sociedade em epígrafe.

23 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria de
Oliveira Rosa Varela. 2003957286

PONTO DE ENCONTRO — SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 16 901;
identificação de pessoa colectiva n.º 505136104.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
conta relativos ao ano de 2004 da sociedade em epígrafe.

23 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria de
Oliveira Rosa Varela. 2003957243

HELDER & GONÇALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 10 448;
identificação de pessoa colectiva n.º 501318178.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
conta relativos ao ano de 2004 da sociedade em epígrafe.

23 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria de
Oliveira Rosa Varela. 2003957251

HAVITAX — MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 16 950;
identificação de pessoa colectiva n.º 504665928.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
conta relativos ao ano de 2004 da sociedade em epígrafe.

23 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria de
Oliveira Rosa Varela. 2003957278

LANÇA & MARQUES — BATERIAS
E ACESSÓRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 17 682;
identificação de pessoa colectiva n.º 504264583.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
conta relativos ao ano de 2004 da sociedade em epígrafe.

23 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria de
Oliveira Rosa Varela. 2011389798

SÍTIO DO AUTOMÓVEL — COMÉRCIO E REPARAÇÃO
DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 19 079;
identificação de pessoa colectiva n.º 507143086.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
conta relativos ao ano de 2004 da sociedade em epígrafe.

23 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria de
Oliveira Rosa Varela. 2007480514

AUTO-PLACE, REPARAÇÃO E COMÉRCIO
DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 18 630;
identificação de pessoa colectiva n.º 506699730.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
conta relativos ao ano de 2004 da sociedade em epígrafe.

23 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria de
Oliveira Rosa Varela. 2011388015

C. A.  R.  F. — DISTRIBUIÇÃO DE MERCADORIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 18 560;
identificação de pessoa colectiva n.º 506676471.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
conta relativos ao ano de 2004 da sociedade em epígrafe.

23 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria de
Oliveira Rosa Varela. 2011388031

AUTO TÁXIS CARAPINHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 15 709;
identificação de pessoa colectiva n.º 504309129.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
conta relativos ao ano de 2004 da sociedade em epígrafe.

23 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria de
Oliveira Rosa Varela. 2008573680

ESCRIGESTE — SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
E GESTÃO DE EMPRESAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 08459;
identificação de pessoa colectiva n.º 502538368.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
conta relativos ao ano de 2004 da sociedade em epígrafe.

23 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria de
Oliveira Rosa Varela. 2004159952

DELVICON — VENDAS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA
E EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 12 925;
identificação de pessoa colectiva n.º 503123471.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
conta relativos ao ano de 2004 da sociedade em epígrafe.

23 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria de
Oliveira Rosa Varela. 2006479776

BRÁS DUARTE & FONTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 17 839;
identificação de pessoa colectiva n.º 505836254.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
conta relativos ao ano de 2004 da sociedade em epígrafe.

23 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria de
Oliveira Rosa Varela. 2009752880

GRALUFE — COMÉRCIO DE ALUMÍNIOS
E REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 13 024;
identificação de pessoa colectiva n.º 503685526.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
conta relativos ao ano de 2004 da sociedade em epígrafe.

23 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria de
Oliveira Rosa Varela. 2006479822
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SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES NOVA GERAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 06469;
identificação de pessoa colectiva n.º 501925015.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
conta relativos aos anos de 2003 e 2004 da sociedade em epígrafe.

23 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria de
Oliveira Rosa Varela. 2010663780

PONTE-LECTRO — ELECTRO-MECÂNICA
DA PONTINHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 02859;
identificação de pessoa colectiva n.º 500753580.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
conta relativos ao ano de 2004 da sociedade em epígrafe.

29 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria de
Oliveira Rosa Varela. 2011388457

MONTECNEL — MONTAGENS TÉCNICAS
DE ELECTRICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 06886;
identificação de pessoa colectiva n.º 502050985.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
conta relativos ao ano de 2004 da sociedade em epígrafe.

29 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria de
Oliveira Rosa Varela. 2011388422

ANTÓNIO FERNANDES PINHEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 03381;
identificação de pessoa colectiva n.º 500965846.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
conta relativos ao ano de 2004 da sociedade em epígrafe.

29 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria de
Oliveira Rosa Varela. 2011388406

MARTINS & COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 12 546;
identificação de pessoa colectiva n.º 503553948.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
conta relativos ao ano de 2004 da sociedade em epígrafe.

29 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria de
Oliveira Rosa Varela. 2007686520

JOSÉ ALVES PEREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 01856;
identificação de pessoa colectiva n.º 500154511.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
conta relativos ao ano de 2004 da sociedade em epígrafe.

29 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria de
Oliveira Rosa Varela. 2007686538

MINI MERCADO MÁRIO & NAZARÉ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 07599;
identificação de pessoa colectiva n.º 502302836.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
conta relativos ao ano de 2004 da sociedade em epígrafe.

29 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria de
Oliveira Rosa Varela. 2007686511

ARCADIA CAIS, COMÉRCIO EQUIPAMENTO
AUDIOVISUAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 18 910;
identificação de pessoa colectiva n.º 506998185.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
conta relativos ao ano de 2004 da sociedade em epígrafe.

29 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria de
Oliveira Rosa Varela. 2011388546

FRANÇA & ROSINDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 02169;
identificação de pessoa colectiva n.º 500118922.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
conta relativos ao ano de 2004 da sociedade em epígrafe.

29 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria de
Oliveira Rosa Varela. 2007686554

GELQUATRO — SOCIEDADE CONSTRUTORA
DE FRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 09613;
identificação de pessoa colectiva n.º 502811927.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
conta relativos ao ano de 2004 da sociedade em epígrafe.

29 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria de
Oliveira Rosa Varela. 2011207100

APIMAR — SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 03972;
identificação de pessoa colectiva n.º 501191917.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
conta relativos ao ano de 2004 da sociedade em epígrafe.

29 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria de
Oliveira Rosa Varela. 2007548500

ELECTRO AUTO RÁPIDA DA PONTINHA — VENDA
DE ACESSÓRIOS PARA AUTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 03912;
identificação de pessoa colectiva n.º 501209298.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
conta relativos ao ano de 2004 da sociedade em epígrafe.

29 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria de
Oliveira Rosa Varela. 2007686570

FARINHA E TOMÉ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 08758;
identificação de pessoa colectiva n.º 502593253.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
conta relativos ao ano de 2004 da sociedade em epígrafe.

29 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria de
Oliveira Rosa Varela. 2011388392

ODIPEÇAS — IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO
DE PEÇAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 04386;
identificação de pessoa colectiva n.º 501124640.
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Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
conta relativos ao ano de 2004 da sociedade em epígrafe.

29 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria de
Oliveira Rosa Varela. 2011388414

OCULISTA DA PONTINHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 10 296;
identificação de pessoa colectiva n.º 502977817.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
conta relativos ao ano de 2004 da sociedade em epígrafe.

29 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria de
Oliveira Rosa Varela. 2011388430

PIZZARADICAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 13 382;
identificação de pessoa colectiva n.º 503801763.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
conta relativos ao ano de 2004 da sociedade em epígrafe.

29 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria de
Oliveira Rosa Varela. 2011388449

PONTIGÁS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 11 399;
identificação de pessoa colectiva n.º 503298042.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
conta relativos ao ano de 2004 da sociedade em epígrafe.

29 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria de
Oliveira Rosa Varela. 2011388465

SIMÕES & ESTEVES DE FRANCISCO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 02964;
identificação de pessoa colectiva n.º 500789636.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
conta relativos ao ano de 2004 da sociedade em epígrafe.

29 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria de
Oliveira Rosa Varela. 2011388473

SOARES & FREITAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 02278;
identificação de pessoa colectiva n.º 500412170.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
conta relativos ao ano de 2004 da sociedade em epígrafe.

29 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria de
Oliveira Rosa Varela. 2011388481

ACERINOX — COMÉRCIO DE AÇOS E ALUMÍNIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 6473;
identificação de pessoa colectiva n.º 501355421.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
conta relativos ao ano de 2004 da sociedade em epígrafe.

27 de Junho de 2005. — O Segundo-Ajudante, Hélder da Costa
Lopes. 2009748832

CAFÉ SNACK BAR — O DESEJO DO VALE GRANDE,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 11 810;
identificação de pessoa colectiva n.º 503359980.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
conta relativos ao ano de 2004 da sociedade em epígrafe.

29 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria de
Oliveira Rosa Varela. 2011388490

PEDROSO & RODRIGUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 10 863;
identificação de pessoa colectiva n.º 503132292.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
conta relativos ao ano de 2004 da sociedade em epígrafe.

29 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria de
Oliveira Rosa Varela. 2011388503

ADELINO FERREIRA & FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 17 421;
identificação de pessoa colectiva n.º 505487055.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
conta relativos ao ano de 2004 da sociedade em epígrafe.

29 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria de
Oliveira Rosa Varela. 2011388520

ABREU & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 08907;
identificação de pessoa colectiva n.º 502634383.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
conta relativos ao ano de 2004 da sociedade em epígrafe.

29 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria de
Oliveira Rosa Varela. 2011388538

SNN — SERVIÇOS DE GESTÃO APLICADA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 17 135;
identificação de pessoa colectiva n.º 505322684; averbamento n.º 1
à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 2; números e datas das apresenta-
ções: 12/20050915 e 02/20050920.

Certifico que por escritura de 13 de Setembro de 2005, exarada de
fl. 110 a fl. 112 do livro n.º 432 do Cartório Notarial do Centro de
Formalidades das Empresas de Lisboa 1, foram efectuados os seguin-
tes actos de registo e alterados os artigos 2.º, 3.º e 4.º do contrato
social que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

A sociedade passa a ter por objecto a prestação de serviços de gestão,
designadamente, serviços de consultadoria para os negócios e gestão,
serviços de contabilidade, estudos económicos e financeiros, elabora-
ção e análise de projectos de investimento, estudos de organização e
reestruturação económica e financeira, estudos de organização e rees-
truturação administrativa, serviços de formação e demais serviços
relacionados com a gestão das organizações, prestação de serviços de
consultadoria e programação informática, desenvolvimento de sof-
tware, elaboração, desenvolvimento de projectos, implementação e
assistência técnica a redes e sistemas informáticos, comércio, impor-
tação, exportação e representação de produtos e equipamentos infor-
máticos, elaboração, desenvolvimento e implementação de projectos
na área das tecnologias de informação e comunicação.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos
demais valores do activo social, é cento e vinte mil euros e corres-
ponde à soma de duas quotas, uma no valor nominal de cento e oito
mil euros titulada pelo sócio José Alberto Alves de Nóbrega e a outra
no de doze mil euros titulada pela sócia Ana Isabel Gomes dos Reis
Gonçalves e Nóbrega.

2 — (Sem alteração.)
3 — (Sem alteração.)
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ARTIGO 4.º

1 — (Sem alteração.)
2 — Para a sociedade ficar vinculada em todos os seus actos e

contratos é suficiente a intervenção de um gerente.
3 — (Sem alteração.)

2 — Cessação de funções de gerente de José Alberto Alves de
Nóbrega, por renúncia em 21 de Setembro de 2005.

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

Está conforme o original.

20 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria
de Oliveira Rosa Varela. 2009756681

AUTO TÁXIS PEREIRA & ROLO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 19 365;
identificação de pessoa colectiva n.º 507448111; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 01/20050913.

Certifico que, por escritura de 12 de Setembro de 2005, exarada de
fl. 132 a fl. 134 v.º do livro n.º 180 do Cartório Notarial do Centro
de Formalidade de Empresas de Lisboa II, foi constituída a sociedade
em epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Auto Táxis Pereira & Rolo, L.da
2 — A sociedade tem a sua sede na Rua de Maria Matos, 3, rés-do-

-chão, direito, freguesia da Ramada, concelho de Odivelas.
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 transporte de aluguer em veí-
culo automóvel ligeiro de passageiros com condutor.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social é de cinco mil euros, encontra-se integral-
mente realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas
iguais, do valor nominal de dois mil e quinhentos euros cada uma e
uma de cada sócio.

2 — Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de cinquenta mil euros.

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

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade compete aos gerentes, sócios ou não,
a nomear em assembleia geral, a qual poderá não ser remunerada
conforme aí for deliberado.

2 — Ficam desde já nomeados gerentes, os sócios e o não sócio
Mário Jorge Matias Gomes, casado, residente na Rua da Luz, lote A
vinte e cinco, Alto de Arcena, Alverca do Ribatejo, Vila Franca de
Xira, este com capacidade profissional.

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

4 — Para vincular a sociedade, são necessárias as assinaturas dos
dois sócios gerentes, excepto para os actos que requeiram capacidade
profissional em que são necessárias as assinaturas de dois gerentes
obrigatoriamente uma a do gerente com aquela capacidade profissio-
nal.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da socie-
dade 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.

Está conforme o original.

15 de Setembro de 2005. — O Segundo-Ajudante, Hélder da Costa
Lopes. 2009741480

JOÃO PAULO RODRIGUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 19 087;
identificação de pessoa colectiva n.º 507162242; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 10/20050919.

Certifico que por escritura de 19 de Setembro de 2005, exarada de
fls. 75 a 75 v.º do livro n.º 181 do Cartório Notarial do Centro das
Formalidades das Empresas de Lisboa II, foi efectuado o seguinte acto
de registo e alterado o artigo 4.º do contrato social que passou a ter
a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

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

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

Está conforme o original.

22 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria
de Oliveira Rosa Varela. 2009756711

GOLD FARMA — COMÉRCIO DE PRODUTOS
FARMACÊUTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 19 376;
identificação de pessoa colectiva n.º 507372328; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 09/20050920.

Certifico que por escritura de 8 de Setembro de 2005, exarada de
fl. 36 a fl. 39 v.º do livro n.º 432 do Cartório Notarial do Centro de
Empresas de Lisboa I, foi constituída a sociedade em epígrafe que se
rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Gold Farma — Comércio de Pro-
dutos Farmacêuticos, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Póvoa de Santo Adrião, Rua do
Professor Francisco Gentil, 22 F, freguesia de Póvoa de Santo Adrião,
concelho de Odivelas.

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.
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ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na representação, importação,
exportação e comércio, por grosso, de produtos farmacêuticos, pro-
dutos naturais, produtos e equipamentos informáticos e promoção dos
mesmos.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente subscrito e realizado em di-
nheiro, é de quarenta e cinco mil euros e corresponde à soma de sete
quotas, uma no valor nominal de vinte e três mil e quatrocentos eu-
ros titulada pelo sócio Vasco Manuel dos Santos Pinto, duas no igual
valor nominal de seis mil quinhentos e vinte e cinco euros tituladas
uma por cada um dos sócios Pedro Cordeiro Dores Rodrigues Peixe e
Gregório Valdemar Teixeira Júnior, outra no de quatro mil e quinhen-
tos euros titulada pelo sócio Amílcar Celta Falcão Ramos Ferreira e
as restantes três no igual valor nominal de mil trezentos e cinquenta
euros, tituladas uma por cada um dos sócios Luís Miguel dos Santos
Jordão, José Manuel Águas Nunes e David Joseph Kelly.

2 — Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante global de quarenta 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 a sócios ou a não sócios, a
nomear em assembleia geral, com ou sem remuneração, conforme aí
for deliberado.

2 — Para vincular a sociedade é necessária a intervenção de dois
gerentes, com excepção dos actos ou contratos de valor igual ou in-
ferior a quinhentos euros, para os quais é necessária e suficiente a
assinatura de um só 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 sociedades,
mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades reguladas por
leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da socie-
dade, 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, insolvência ou cessão gratuita não autorizada;
c) Quando o sócio praticar actos que violem o pacto social ou as

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

timários;
e) Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja sócio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio;
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio con-

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

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

3 — Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa,
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 — Os sócios Vasco Manuel dos Santos Pinto, Pedro Cordeiro Dores
Rodrigues Peixe e Luís Miguel dos Santos Jordão ficam, desde já,
nomeados gerentes.

2 — A gerência fica, desde já, autorizada a levantar a totalidade do
capital social depositado a fim de custear as despesas de constituição

e registo da sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede
social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis, imóveis ou direi-
tos, mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a sociedade todos
os actos praticados pela gerência nesse período, logo que definitiva-
mente matriculada.

Está conforme o original.

23 de Setembro de 2005. — O Segundo-Ajudante, Hélder da Costa
Lopes. 2009756690

MC PALMITO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 19 375;
identificação de pessoa colectiva n.º 507477804; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 09/20050919.

Certifico que, por escritura de 16 de Setembro de 2005, exarada de
fl. 59 a fl. 60 v.º do livro n.º 181 do Cartório Notarial do Centro de
Formalidades das Empresas de Lisboa II, foi constituída a sociedade
em epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma MC Palmito, L.da
2 — A sociedade tem a sua sede na Rua de Diogo de Silves, 18,

10.º D, freguesia e concelho de Odivelas.
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 consultoria para os negócios e
a gestão, consultoria na área de informática.

ARTIGO 3.º

O capital social é de cinco mil euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas: uma do
valor nominal de quatro mil e novecentos euros titulada pelo sócio
Francisco Manuel Coelho Palmito e uma do valor nominal de cem
euros titulada pela sócia Cristina Maria Madureira Mateus.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade compete aos gerentes, sócios ou não
sócios, a nomear em assembleia geral, a qual poderá não ser remune-
rada conforme aí for deliberado.

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

3 — Fica desde já nomeado gerente, o sócio Francisco Manuel
Coelho Palmito.

ARTIGO 5.º

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

Está conforme o original.

22 de Setembro de 2005. — O Segundo-Ajudante, Hélder da Costa
Lopes. 2009741269

CALLMÉDIA — SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 19 367;
identificação de pessoa colectiva n.º 507425448; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 05/20050913.

Certifico que, por escritura de 12 de Setembro de 2005, exarada de
fl. 76 a fl. 78 do livro n.º 432 do Cartório Notarial do Centro de
Formalidade de Empresas de Lisboa I. foi constituída a sociedade em
epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma CALLMÉDIA — Serviços
Publicitários, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Pontinha, Praceta do Poder
Local, 3-A, freguesia de Pontinha, concelho de Odivelas.

3 — Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser desloca-
da, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo
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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 o comércio e serviços de publicidade,
marketing, comunicação e espaços publicitários; franchising e oferta
de redes e de serviços de comunicações electrónicas.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinhei-
ro, é de cem mil euros e corresponde à soma de três quotas, uma no
valor nominal de sessenta mil euros titulada pelo sócio João António
Marques Antunes Pinto, outra no de trinta mil euros titulada pela sócia
Maria Fernanda da Conceição Gonçalves Ribeiro e a restante no de dez
mil euros titulada pelo sócio Fernando Luís Nogueira de Freitas.

2 — Depende de deliberação dos sócios a celebrarão de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

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

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

3 — 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 sociedades,
mesmo que 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 socie-
dade 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 — Os sócios ficam, desde já, nomeados gerentes.
2 — A gerência fica, desde já, autorizada a levantar a totalidade
do capital social depositado a fim de custear as despesas de consti-

tuição e registo da sociedade, aquisição de equipamento e instalação
da sede social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis, imóveis ou
direitos, mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a socie-
dade todos os actos praticados pela gerência, nesse período, logo que
definitivamente matriculada.

Está conforme o original.

19 de Setembro de 2005.— O Segundo-Ajudante, Hélder da Costa
Lopes. 2009741536
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