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PARTE A

ASSOCIAÇÕES

3. Diversos

XIRADANIA — MOVIMENTO DE CIDADANIA
VILAFRANQUENSE

Sede: Casal do Rabasco, Estrada do Rabasco,
Loja Nova, Cachoeiras, freguesia de Cachoeiras,

concelho de Vila Franca de Xira

Certifico que, por escritura realizada no dia 23 de Fevereiro de 2004,
exarada a fls. 38 e seguinte do livro n.º 246-A do 1.º Cartório Nota-
rial de Vila Franca de Xira, foi constituída a associação sem fins lu-
crativos com a denominação e sede em epígrafe, a qual tem por fina-
lidade contribuir, pela via da intervenção cívica, para que os princípios
do desenvolvimento sustentável, incluindo a promoção da qualidade
de vida e a valorização dos valores naturais e culturais concelhios,
tenham uma aplicação concreta no quotidiano da gestão do território
do concelho de Vila Franca de Xira. Poderão existir três categorias de
associados: a) fundadores; b) efectivos, e c) honorários. São associa-
dos fundadores as pessoas que outorgam no acto de constituição da
associação. São associados efectivos as pessoas que, mediante pro-
posta subscrita por um associado no pleno gozo dos seus direitos, sejam
admitidas pela direcção. São associados honorários as pessoas que, além
de satisfazerem os requisitos gerais enumerados nas alíneas a) e b),
hajam prestado extraordinários ou relevantes serviços à associação,
ou de interesse público, e que, como tal, sejam aprovados pela assem-
bleia geral, mediante proposta da direcção. Poderão ainda ser admiti-
dos como associados efectivos as pessoas singulares ou colectivas que,
comungando dos fins da associação, sejam convidados a filiar-se pela
direcção ou pelos associados fundadores. São órgãos da associação: a
direcção, o conselho fiscal e a assembleia geral. Os órgãos da Associ-
ação têm a duração de três anos, sucessivamente renovável.

Em tudo o que for omisso nos presentes estatutos aplicar-se-á o
que, sobre cada matéria, dispuser a legislação em vigor.

Está conforme o original.

23 de Fevereiro de 2004. — A Primeira-Ajudante, Maria Teresa
Santos Neves Lemos. 3000136274

ASSOCIAÇÃO MOTOCICLISTA GATOS DO PICAROTO

Certifico, narrativamente, que, no Cartório sito na Rua de João
Machado, 100, 1.º, em Coimbra, a cargo do notário Sales Leitão, e no
livro de notas para escrituras diversas n.º 20-A, de fl. 91 a fl. 91 v.º,
foi constituída, no dia de hoje, a associação com a denominação Asso-
ciação Motociclista Gatos do Picaroto, que tem a sua sede na Rua Prin-
cipal, 12, lugar de Póvoa do Pinheiro, freguesia de Antuzede, no con-
celho de Coimbra, tendo por objecto a prática do turismo motociclista
dos associados, o seu incremento cultural e social e a realização de provas
desportivas relacionadas com o motociclismo, sempre independentes
de qualquer contexto político, religioso ou racial.

Podem ser sócios da Associação todas as pessoas que solicitem a
sua admissão mediante a apresentação da respectiva proposta, acei-
tando os estatutos e ficando a eles vinculados a partir da sua admis-
são.

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

Está conforme o original.

31 de Janeiro de 2006. — A Colaboradora, devidamente autorizada,
Maria Gorete Vaz. 3000192419

APAMB — ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA
DE INSPECÇÃO E PREVENÇÃO AMBIENTAL

Certifico que, por escritura lavrada no Cartório Notarial titulado
pela licenciada Teresa Isabel Dias de Rodrigues Vieira, notária em
Lisboa, com Cartório sito no Parque das Nações, Zona Sul, Passeio
do Adamastor, Edifício Sereia, lote 2.02.03 A, loja D, no dia 25 de
Janeiro de 2006, exarada a fls. 81 e seguintes do respectivo livro de
notas para escrituras diversas n.º 17, foi constituída a associação abaixo
identificada:

Denominação

APAMB — Associação Portuguesa de Inspecção e Prevenção
Ambiental.

Sede

Rua de Joaquim Brandão, 13, 1.º, freguesia de Setúbal (São Julião),
concelho de Setúbal.

Objecto

Consultoria e assessoria em questões ambientais, higiene, seguran-
ça e controlo de qualidade; apoio a empresas na adequação de práticas
à legislação comunitária.

Associados

A APAMB é constituída por sócios efectivos, sócios honorários e
sócios eventuais.

São sócios efectivos, além dos sócios fundadores, as pessoas singu-
lares ou colectivas que forem admitidas pela direcção por proposta
fundamentada de dois sócios, um dos quais, pelo menos, seja sócio
fundador ou sócio que exceda 10 anos de antiguidade.

São considerados sócios fundadores os constantes da lista anexa aos
respectivos regulamentos.

São sócios eventuais todas as pessoas singulares ou colectivas que
solicitem os serviços da APAMB e paguem a quota anual de associ-
ativismo, fixada pela direcção.

Órgãos

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

Está conforme o original.

25 de Janeiro de 2006. — A Notária, Teresa Isabel Dias de
Rodrigues Vieira. 3000192925
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CLUBE DE CAÇA E PESCA DA MUXAGATA

Certifico que, no dia 9 de Fevereiro de 2006, foi outorgada no
Cartório Notarial de Vila Nova de Foz Côa, de fl. 49 a fl. 53 do livro
de notas para escrituras diversas n.º 100-C, uma escritura de alteração
de estatutos da associação com a denominação Clube de Caça e Pesca
da Muxagata, pessoa colectiva n.º 503657905, com sede no lugar e
freguesia de Muxagata, concelho de Vila Nova de Foz Côa, que pas-
sarão a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A associação adopta a denominação Clube de Caça e Pesca da
Muxagata, tem a sua sede no lugar e freguesia de Muxagata, concelho
de Vila Nova de Foz Côa, e durará por tempo indeterminado.

ARTIGO 2.º

A associação, adiante também identificada pela sigla CCPM, tem
por objecto gerir zonas de caça de interesse associativo ou participar
na gestão de zonas de caça de interesse nacional ou municipal, com
os seguintes fins:

a) Ter finalidade recreativa e formativa dos caçadores, contribuin-
do para o fomento dos recursos cinegéticos e para a prática ordenada
e melhoria do exercício da caça;

b) Fomentar e zelar pelo cumprimento das normas legais sobre a
caça;

c) Promover e apoiar cursos ou outras acções de formação tenden-
tes à apresentação dos candidatos associados aos exames para obten-
ção da carta de caçador;

d) Promover ou apoiar cursos ou outras acções de formação ou
reciclagem sobre gestão de zonas de caça e conservação da fauna e
dos seus habitats;

e) Procurar harmonizar os interesses dos caçadores com o dos pro-
prietários, agricultores, produtores florestais ou outros cidadãos inte-
ressados na conservação da fauna, preconizando as acções que, para o
efeito, tenham por convenientes;

f) Promover a prática da caça, pesca desportiva e tiro, bem como
tudo o que se relacione com interesses da natureza;

g) Criar um campo de tiro, com vista à prática das modalidades
autorizadas por lei;

h) Defender os interesses e regalias dos respectivos sócios da asso-
ciação;

i) Obter a criação de zonas de pesca desportiva;
j) Sem fins lucrativos.

ARTIGO 3.º

Podem ser associados pessoas singulares maiores de dezoito anos e
as pessoas colectivas.

ARTIGO 4.º

Haverá duas categorias de associados:
Honorários — as pessoas que, através de serviços ou donativos,

dêem contribuição especialmente relevante para a realização dos fins
da instituição, como tal reconhecida e proclamada pela assembleia
geral; e

Efectivos — as pessoas que se proponham colaborar na realização
dos fins da associação, obrigando-se ao pagamento da jóia e quota
mensal, nos montantes e de acordo com a periodicidade fixados pela
assembleia geral.

ARTIGO 5.º

A deliberação sobre a admissão de novos associados compete à
direcção, mediante proposta apresentada pelo interessado.

ARTIGO 6.º

São deveres dos associados contribuírem para o desenvolvimento
da associação e colaborarem na realização dos seus fins, pagando atem-
padamente a quota que venha a ser fixada pela assembleia geral.

ARTIGO 7.º

1 — Os direitos de associado só podem ser exercidos pelos mem-
bros que tenham as suas quotas em dia.

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

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

consequência de incumprimento grave de obrigações estatutárias.

ARTIGO 8.º

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

2 — A competência e a forma de funcionamento da assembleia geral
são as prescritas nas disposições legais aplicáveis, designadamente as
previstas nos artigos 170.º e 172.º a 179.º do Código Civil.

3 — A mesa geral é composta por um presidente, um vice-presi-
dente e um secretário, competindo-lhe convocar e dirigir as reuniões
da assembleia geral e redigir as respectivas actas.

ARTIGO 9.º

A eleição dos órgãos da associação será feita por escrutínio secreto
e através de listas conjuntas apresentadas por qualquer associado.

ARTIGO 10.º

Os mandatos dos membros dos órgãos sociais terão a duração de
três anos.

ARTIGO 11.º

A assembleia geral é constituída por todos os associados que se
encontrem no pleno gozo dos seus direitos e deve reunir obrigatori-
amente no mês de Janeiro de cada ano para aprovar o relatório e as
contas do ano anterior.

ARTIGO 12.º

As assembleias gerais são convocadas pelo presidente da mesa, por
meio de aviso postal expedido para cada um dos associados com a
antecedência mínima de oito dias.

ARTIGO 13.º

Podem ser convocadas assembleias gerais extraordinárias a pedido
de, pelo menos, um quinto do número de associados.

ARTIGO 14.º

Compete à assembleia geral deliberar sobre todas as matérias não
compreendidas nas atribuições legais ou estatutárias dos outros órgãos
e necessariamente:

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

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

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

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

e) Deliberar sobre a alteração dos estatutos e sobre a extinção, cisão
ou fusão da associação; e

f) Fixar o montante da jóia e quotas dos associados.

ARTIGO 15.º

1 — A direcção é composta por cinco associados, com um presi-
dente, um vice-presidente, dois secretários e um tesoureiro, compe-
tindo-lhe a gerência social, administrativa, financeira e disciplinar.

2 — Haverá simultaneamente dois suplentes, que se tornarão efec-
tivos à medida que se derem vagas e pela ordem em que tiverem sido
eleitos.

3 — No caso de vacatura do cargo de presidente, será o mesmo
preenchido pelo vice-presidente e este substituído por um suplente.

4 — Os suplentes poderão assistir às reuniões da direcção, mas sem
direito a voto.

ARTIGO 16.º

Compete à direcção gerir a Associação e representá-la, incumbin-
do-lhe, designadamente:

a) Elaborar anualmente e submeter ao parecer do órgão de fiscali-
zação o relatório e contas de gerência, bem como o orçamento e
programa de acção para o ano seguinte;

b) Assegurar a organização e o funcionamento dos serviços, bem
como a escrituração dos livros, nos termos da lei;

c) Organizar o quadro do pessoal e contratar e gerir o pessoal da
associação;

d) Representar a associação em juízo ou fora dele;
e) Zelar pelo cumprimento da lei, dos estatutos e das deliberações

dos órgãos da associação.
ARTIGO 17.º

Compete ao presidente da direcção:
a) Superintender na administração da associação, orientando e fis-

calizando os respectivos serviços;
b) Convocar e presidir às reuniões da direcção, dirigindo os respec-

tivos trabalhos;
c) Representar a associação em juízo ou fora dele;
d) Assinar e rubricar os termos de abertura e encerramento e rubri-

car o livro de actas da direcção;



DIÁRIO DA REPÚBLICA — III SÉRIEN.º 78 — 20 de Abril de 2006 8116-(133)

e) Despachar os assuntos normais de expediente e outros que care-
çam de solução urgente, sujeitando estes últimos à confirmação da
direcção na primeira reunião seguinte.

ARTIGO 18.º

A direcção reunirá trimestralmente e as suas deliberações deverão
constar de acta assinada pelos seus membros.

ARTIGO 19.º

Para obrigar a associação é necessária e bastante a intervenção
conjunta de quaisquer três membros da direcção, ou a intervenção
conjunta do presidente e do tesoureiro.

ARTIGO 20.º

1 — O conselho fiscal é composto por três membros, um presi-
dente, um vice-presidente e um secretário.

2 — Haverá simultaneamente um suplente, que se tornará efectivo
quando ocorrer uma vaga.

3 — No caso de vacatura do cargo de presidente, será o mesmo
preenchido pelo vice-presidente e o deste por um suplente.

ARTIGO 21.º

Compete ao conselho fiscal vigiar pelo cumprimento da lei e dos
estatutos e designadamente:

a) Exercer a fiscalização sobre a escrituração e documentos da
instituição sempre que o julgue conveniente;

b) Assistir ou fazer-se representar por um dos seus membros às
reuniões do órgão executivo, sempre que o julgue conveniente;

c) Dar parecer sobre o relatório, contas e orçamento e sobre todos
os assuntos que o órgão executivo submeta à sua apreciação.

ARTIGO 22.º

São receitas da associação: O produto das jóias e quotas dos asso-
ciados, cujo montante será fixado em assembleia geral, os rendimen-
tos de bens próprios, as doações, legados e heranças e respectivos
rendimentos e subsídios do Estado ou de organismos oficiais.

ARTIGO 23.º

A associação dissolve-se nos casos previstos na lei e quando a as-
sembleia geral assim o deliberar, por maioria de três quartos do número
de todos os associados.

ARTIGO 24.º

Os direitos e obrigações dos associados e condições de admissão e
exclusão constarão de um regulamento geral interno, cuja aprovação
e alteração são da exclusiva competência da assembleia geral.

9 de Fevereiro de 2006. — A Notária, Ivete da Piedade Lopo
Montês Ferreira. 3000194244

ASSOCIAÇÃO TT PURO AÇO

Certifico que, por escritura de 13 de Fevereiro de 2006, lavrada de
fl. 52 a fl. 53 v.º do livro de notas para escrituras diversas n.º 8 do
Cartório Notarial de Maria Cristina Marques da Cruz Manso, sito na
Rua de Vaz Monteiro, 19, rés-do-chão, Ponte de Sor, foi rectificada
a escritura de constituição de associação denominada Associação TT
Puro Aço, lavrada em 28 de Outubro de 2005, de fl. 122 a fl. 125 do
livro de notas para escrituras diversas n.º 2 do indicado Cartório, no
sentido de passar a constar que a sede da referida Associação é na
Escola Primária n.º 2, Rua da Escola, Cabeção, freguesia de Cabeção,
concelho de Mora.

Está conforme o original.

13 de Fevereiro de 2006. — A Notária, Maria Cristina Marques
da Cruz Manso. 3000194432

SPORT LAGOS E BENFICA

Certifico, narrativamente, que, por escritura de 12 de Janeiro do
corrente ano, exarada de fl. 59 a fl. 60 do livro de notas para escri-
turas diversas n.º 18-A do Cartório Notarial sito na Rua da Gafaria,
lote 11, fracçã P, em Lagos, a cargo do notário Fernando Jorge Maia
Guedes Ribeiro, foi feita a alteração total dos estatutos do Sport La-

gos e Benfica, uma associação desportiva, recreativa e cultural, com
sede na cidade de Lagos, cujo objecto passou a ser:

1 — O Sport Lagos e Benfica tem por fins a promoção e a divul-
gação entre os seus associados e no concelho de Lagos, da prática
desportiva nas suas vertentes de lazer recreativo ou profissional e de
actividades recreativas e culturais.

2 — Com o objectivo de realizar os fins enunciados no número
anterior, o clube pode recorrer a qualquer meio adequado e permitido
por lei, em benefício da colectividade e das suas actividades em geral,
nomeadamente promover que todas as equipas das diferentes activi-
dades desportivas participem em competições, promover a criação
de escolas desportivas para as diferentes modalidades, cooperar com
outras instituições desportivas e bem assim com entidades oficiais e
particulares, promover e organizar actividades de caris recreativo e
cultural dirigidas aos seus associados e à população em geral, podendo
para tal cooperar com outras instituições públicas e ou privadas.

Qualquer pessoa singular ou colectiva pode solicitar a sua admissão
como sócia do Sport Lagos e Benfica, independentemente da idade,
sexo, raça, nacionalidade, religião ou filiação partidária, por si ou pelo
seu representante legal, sob proposta de um sócio, salvo quem tenha
contribuído, por qualquer forma, para o desprestígio do clube ou pelo
seu comportamento o tenha prejudicado de forma grave.

Está conforme o original.

12 de Janeiro de 2006. — O Notário, Fernando Jorge Maia Guedes
Ribeiro. 3000195513

CLUBE DE CAÇA E PESCA AMIGOS DO MORGADINHO

Certifico que, por escritura lavrada em 27 de Fevereiro de 2006,
de fl. 19 a fl. 19 v.º do livro de notas n.º 253-A do Cartório Notarial
de São Brás de Alportel, foi outorgada a escritura de constituição de
associação, com a denominação Clube de Caça e Pesca Amigos do
Morgadinho, com sede no sítio do Semino, caixa postal 703-Z, fre-
guesia de Quarteira, concelho de Loulé, que durará por tempo inde-
terminado e cujo objecto social consiste na gestão de zonas de caça
associativas ou municipais, campos de treino de caça, organização de
concursos de pesca desportiva, promoção de caçadas, concursos e
exposições caninas e criação de espécies cinegéticas em cativeiro.

27 de Fevereiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Maria João da
Silva Leonardo Teodósio. 3000196465

ECOS E MOVIMENTOS — ASSOCIAÇÃO

Certifico que, por escritura de 3 de Março de 2006, iniciada a fl. 54
do livro de notas n.º 33-A do Cartório Notarial sito na Rua do Dr. Júlio
César Lucas, 12-A, em Torres Vedras, a cargo da notária Arminda
das Dores Correia Martins, foi constituída a associação com a deno-
minação em epígrafe, que tem a sua sede na Rua de 5 de Outubro, 55,
no lugar e freguesia de Runa, concelho de Torres Vedras, e durará por
tempo indeterminado a partir da data da sua constituição.

A Associação tem por objectivo a valorização cultural, a promo-
ção educacional e social, através do desenvolvimento de acções que
visem a formação, o convívio e a plena integração dos indivíduos.

Podem ser associados pessoas singulares maiores de dezoito anos e
pessoas colectivas públicas ou privadas, que desejem colaborar na re-
alização do objecto associativo. A associação é constituída por asso-
ciados honorários beneméritos, que serão todos aqueles que através de
acções ou donativos dêem contribuição especialmente relevante para
a realização dos fins da Associação como tal reconhecida e procla-
mada pela assembleia geral, sob proposta da direcção; por associados
efectivos ordinários que serão as pessoas que se proponham colaborar
na realização dos fins da Associação obrigando-se ao pagamento de
quota mensal, nos montantes fixados pela assembleia e por associa-
dos voluntários que serão as pessoas que se proponham através de
trabalho gratuito e integrado nas estruturas da Associação, colaborar
na prossecução dos seus fins, fixando-se um número mínimo de horas
de trabalho em substituição do pagamento de quota.

Perdem a qualidade de associados aqueles que pedirem exoneração,
os que não tiverem pago as suas quotas ao fim de dois meses da data
de inscrição e os que deixarem de pagar as suas quotas durante dois
anos.

Conferido, está conforme.

3 de Março de 2006. — A Notária, Arminda das Dores Correia
Martins. 3000197008
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ASSOCIAÇÃO DE CAÇADORES DE POMBAL

Certifico que, por escritura desta data, lavrada de fl. 125 a fl. 126
do livro de escrituras diversas n.º 6-A do Cartório Notarial de Ansião,
a cargo da  notária licenciada Maria da Graça Damasceno Passos
Coelho Tavares, foram alterados os estatutos da associação denomi-
nada Associação de Caçadores de Pombal, com sede na cidade de Pom-
bal, a qual tem por objecto defender e promover todos os interesses
relativos às espécies cinegéticas, ao exercício da caça em harmonia
com os princípios de conservação da natureza; representar e defender
os interesses da Associação e de todos os associados nas matérias
relacionados com o objecto da Associação; promover a formação
técnica e cívica dos seus associados, especialmente no que se refere à
caça e protecção da natureza; criar secções técnicas necessárias para
uma melhor execução do seu objectivo; administrar zonas de caça
associativa; participar na gestão de zonas de caça nacionais ou muni-
cipais; constituir e administrar campos de treino de tiro e de cães de
caça e respeitar e fazer respeitar a legislação da caça.

Conferida, está conforme.

7 de Março de 2006. — A Notária, Maria da Graça Damasceno
Passos Coelho Tavares. 3000197184

ASSOCIAÇÃO VELHA GUARDA DO RANCHO
FOLCLÓRICO DE BENFICA DO RIBATEJO

Extracto

Certifico que, por escritura pública de 8 de Março de 2006, inici-
ada a fl. 11 do livro n.º 63-D de notas para escrituras diversas do
Cartório Notarial de Almeirim, foi constituída a pessoa colectiva com
a denominação em epígrafe de Associação Velha Guarda do Rancho
Folclórico de Benfica do Ribatejo, com sede na freguesia de Benfica
do Ribatejo, concelho de Almeirim, na Rua Direita.

A Associação tem por objecto promover e divulgar o folclore da
Região, apoiar e dinamizar as acções culturais da freguesia, de forma
a dar continuidade ao trabalho pelo estudo sócio-cultural dos usos e
costumes da freguesia, estudo efectuado pelo Rancho Folclórico de
Benfica do Ribatejo.

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

Está conforme ao original e na parte omitida nada há em contrá-
rio ou além do que neste se narra ou transcreve.

11 de Março de 2006. — A Primeira-Ajudante, Ema Maria Antunes
Osório Filipe. 3000197250

CANICALDAS — CLUBE CANINO DE CALDAS
DA RAINHA

Certifico que, por escritura de hoje, lavrada a fl. 44 do livro n.º 437-
-A do 1.º Cartório Notarial de Caldas da Rainha, foi constituída a as-
sociação com a denominação em epígrafe, com sede na Rua de Hen-
rique Gomes de Oliveira, 192, freguesia de Caldas da Rainha (Santo
Onofre), concelho de Caldas da Rainha, que tem por objecto o trei-
no, promoção e divulgação de modalidades caninas.

Está conforme ao original, na parte transcrita.

10 de Março de 2006. — A Notária, Maria Margarida Alves da
Costa Rego. 3000197256

ASSOCIAÇÃO CLUBE DE CAÇA E PESCA DE VALE
DE NOGUEIRAS

Certifico que, por escritura de 13 de Março de 2006, exarada a
fl. 47 do livro de notas n.º 36 do Cartório Notarial de Fátima Cor-
reia, sito na Quinta da Araucária, lote 1, loja 2, a cargo da notária
licenciada Maria de Fátima Barbosa Fidalgo Correia, procedeu-se à
alteração de estatutos da associação, com a denominação em epígra-
fe, que tem a sua sede na freguesia de Vale de Nogueiras, concelho de
Vila Real, com a duração por tempo indeterminado.

Tem como objecto: gerir zonas de caça e pesca associativa ou
particular na gestão de zonas de caça nacionais ou municipais, contri-
buir para o fomento dos recursos cinegéticos e para a prática ordena-

da e melhoria do exercício da caça e tiro desportivo. Zelar pelas normas
legais sobre a caça, pesca e tiro desportivo.

14 de Março de 2006. — A Colaboradora, Helena Margarida
Machado Vilela. 3000197388

ASSOCIAÇÃO FLOR DO TÂMEGA PARA APOIO
A DEFICIENTES

Extracto

Certifico que, por escritura outorgada em 2 de Março de 2006, no
Cartório Notarial de Boticas, no livro de escrituras diversas n.º 58-C,
a fls.  95 e seguintes, foram alterados os artigos 1.º, 2.º, 3.º, 4.º, 5.º,
6.º e 7.º dos estatutos da associação denominada Associação Flor do
Tâmega para Apoio a Deficientes, com sede na Quinta da Trindade,
lote 58, lojas 1 e 2, freguesia de Santa Maria Maior, concelho de
Chaves, que tem por objecto promover, principalmente no seio dos
deficientes recuperáveis, todo e qualquer tipo de trabalho sempre que
possível e convenientes em colaboração com outras entidades. Para
realização dos seus objectivos, a instituição propõe-se criar e manter
as seguintes actividades:

a) CAO (centro de actividades ocupacionais) visando a prevenção
e integração sócio-cultural do deficiente;

b) Intervenção precoce;
c) Lar residencial;
d) Encaminhar mediante formação profissional;
e) Prevenir e integrar socialmente os deficientes.
A associação poderá manter e estabelecer relações com quaisquer

organismos e entidades públicas, nacionais e estrangeiras, com a in-
tenção de melhor atingir os seus objectivos específicos.

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

É certidão do teor parcial, nada havendo que amplie, restrinja,
modifique ou condicione a parte certificada.

15 de Março de 2006. — O Segundo-Ajudante, Mário Jorge
Gonçalves Barroso. 3000197394

ASSOCIAÇÃO CLUBE DE KARATÉ SHOTOKAN
DO PORTO

Sede: Travessa da Fábrica, Soutelo, freguesia de Rio Tinto,
concelho de Gondomar

Certifico que, por escritura de 13 de Março do ano 2006, lavrada
a fls. 109 e seguintes do livro de notas para escrituras diversas n.º 243-F
do 2.º Cartório da Secretaria Notarial de Matosinhos, foi constituída
uma associação tendo como finalidade a prática e ensino do karate
como modalidade desportiva, realização de eventos regionais e naci-
onais relacionados com o karate.

A Associação é composta pelos seguintes órgãos:
a) A assembleia geral, sendo constituída por todos os sócios funda-

dores e ordinários no pleno gozo dos seus direitos estatuários, desde
que tenham adquirido essa qualidade há mais de um mês e que tenham
pago a quotização respeitante ao ano em que a assembleia geral se
reúne;

b) A direcção é constituída por um presidente, um vice presidente,
um tesoureiro e dois directores de departamento;

c) O conselho fiscal é composto por um presidente, um vice pre-
sidente e um vogal.

Está conforme.

13 de Março de 2006. — A Segunda-Ajudante, Rosa Maria Martins
da Cunha Gonçalves Magalhães. 3000197665

CENTRO PORTUGUÊS DE QIGONG

Extracto

Certifico que, por escritura de 9 de Março de 2006, exarada de
fl. 6 a fl. 7 v.º do competente livro n.º 68-A do 1.º Cartório Notarial
de Competência Especializada de Viseu, foi constituída uma associa-
ção, por tempo indeterminado, sem fins lucrativos, com a denomina-
ção em epígrafe, com sede na Rua do Professor Egas Moniz, lote 301,
loja 2A, freguesia de Ranhados, concelho de Viseu, tendo como ob-
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jectivo dirigir, promover, incentivar e regulamentar a prática de Qi-
gong em Portugal; promover o Qigong através da organização peri-
ódica de cursos abertos a associados e não associados; organizar está-
gios nacionais e outras manifestações consideradas convenientes;
defender e promover os direitos e interesses dos seus associados; re-
presentar o Qigong em Portugal e no estrangeiro.

Haverá as seguintes categorias de associados: efectivos, beneméri-
tos e honorários.

A admissão, saída e exclusão de associados serão estabelecidas pela
assembleia geral, no regulamento geral interno.

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

Está conforme o original.

9 de Março de 2006. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
3000197254

ASSOCIAÇÃO DA MADRIANA

Alteração de estatutos associativos

Certifico que, no dia 13 de Março de 2006, perante mim, licenciada
Dinora Rocha Martins e Gomes Ferreira, notária com Cartório Nota-
rial na cidade de Matosinhos, sito à Rua de Alfredo Cunha, 99, salas B
e C, compareceu como outorgante Manuel Augusto Martins Vieira,
casado, natural da freguesia de Custóias, concelho de Matosinhos, onde
reside na Rua de Cândido dos Reis, 2311, titular do bilhete de identida-
de n.º 2910390, emitido em 17 de Dezembro de 1999, pelos Serviços
de Identificação Civil de Lisboa, que outorga na qualidade de presidente
da direcção da Associação da Madriana, pessoa colectiva n.º 506088405,
com sede na sobredita Rua de Cândido dos Reis, 2311, constituída por
escritura de 10 de Maio de 2002, exarada a fls. 42 e seguintes do livro
de notas n.º 131-F do 1.º Cartório da Secretaria Notarial de Matosi-
nhos, conforme verifiquei, publicada no Diário da República, 3.ª sé-
rie, n.º 169, de 24 de Julho de 2002, a fl. 15 666-(140), qualidade in-
vocada e poderes para o acto conforme actas com os n.os 3 e 4 das
reuniões de assembleia geral respectivamente de 21 de Janeiro e 10 de
Fevereiro deste ano, das quais arquivo públicas formas.

Pelo outorgante foi dito:
Que por força das deliberações tomadas nas actas supra-indicadas,

pela presente escritura procede a alteração dos estatutos associativos:
a) No sentido de alargar o objecto social e portanto alterar o teor

do artigo 3.º do pacto social;
b) No sentido de fixar que a Associação se fará representar pelo

presidente da direcção, adicionando dessa forma o n.º 1 ao artigo 6.º
do pacto social.

ARTIGO 3.º

A Associação tem por objecto a gerência de zonas de caça associ-
ativa ou a participação na gestão de zonas de caça naturais ou muni-
cipais, prosseguindo os seguintes fins:

a) Contribuir para o fomento de recursos cinegéticos e para a prá-
tica ordenada e a melhoria do exercício da caça;

b) Zelar pelas normas legais da caça.

ARTIGO 6.º

(Mantém-se.)
§ 1.º A Associação vincula-se com a assinatura do presidente da

direcção.

Que em todo o restante mantém o conteúdo da escritura de cons-
tituição de associação.

Assim o disse e outorgou.
Exibiu-me:
Certificado de admissibilidade da firma com o n.º 519241, emitido

em 23 de Janeiro findo, pelo Registo Nacional de Pessoas Colectivas.
Esta escritura foi lida aos outorgantes e aos mesmos explicado o

seu conteúdo.

Está conforme o original.

13 de Março de 2006. — A Colaboradora Notarial, Maria Manuela
Madureira Malta Pereira. 3000197679

GRUPO DE BOMBOS DE CERCOSA

Extracto

Certifico que o Grupo de Bombos de Cercosa, com o número pro-
visório de pessoa colectiva P 507640357, tem a sua sede no dito lugar
de Cercosa, na dita freguesia de Campia, concelho de Vouzela.

Mais certifico, que por escritura lavrada no dia 10 de Março de
2006, a fl. 37 do livro de notas n.º 226-C do Cartório Notarial de
Oliveira de Frades, a cargo da notária destacada, licenciada Maria
Manuela de Jesus Laranjeira, foi constituída a associação acima refe-
renciada que tem por objecto a organização dos festejos de Carnaval,
e realização de actividades culturais, recreativas e desportivas.

Está conforme o original.

15 de Março de 2006. — A Notária, Maria Manuela de Jesus
Laranjeira. 3000197786

AAIDA — ASSOCIAÇÃO DE APOIO A IDOSOS
E DEPENDENTES DE AGUALVA

Certifico que, por escritura de 10 de Março de 2006, exarada a
fls. 95 e seguintes do livro de notas n.º 13-A no Cartório Notarial de
Ana Maria Maia Taborda, notária, sito na Rua dos Combatentes da
Grande Guerra, 18-B, em Queluz, foi constituída uma associação com
a denominação em epígrafe, da qual consta o seguinte:

Denominação: AAIDA — Associação de Apoio a Idosos e Depen-
dentes de Agualva.

Duração — por tempo indeterminado.
Sede — Rua de José Afonso, 35, 1.º, direito, Agualva-Cacém, Sin-

tra.
Fins — apoio a idosos e dependentes de Agualva, através das va-

lências de centro de dia e apoio domiciliário, constituindo um recurso
da comunidade local.

Admissão — podem ser associados pessoas singulares maiores de
18 anos e pessoas colectivas.

Está conforme o original.

10 de Março de 2006. — A Notária, Ana Maria Maia Taborda.
3000197875

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE SARGENTOS

Certifico que, por escritura lavrada no dia 1 de Março de 2006, de
fl. 144 a fl. 146 do livro de notas para escrituras diversas n.º 110-D
do Cartório Notarial de Vila Nova da Barquinha, a cargo da adjunta,
em substituição legal do notário, Carla Sofia Galante Simões, foram
alterados os estatutos da associação denominada Associação Nacional
de Sargentos, que tem a sua sede na Rua do Barão Sabrosa, 57, 2.º,
concelho de Lisboa, e cujo objecto consiste na promoção de activida-
des cívicas, nomeadamente de dignificação social e cultural dos asso-
ciados com respeito pelos princípios de deontologia profissional e a
criação de um espaço de convívio com realização de actividades re-
creativas, desportivas e culturais, que estimulem o inter-relacionamento
dos associados.

Que pela referida escritura foram alterados os artigos 1.º, 2.º, 3.º,
10.º, 12.º, 24.º e 25.º da sua constituição, passando os mesmos a ter
a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

Denominação, natureza e duração

A associação denomina-se Associação Nacional de Sargentos —
ANS, é uma associação sócio-profissional, de âmbito nacional, dota-
da de personalidade jurídica, sem fins lucrativos e constituída por tempo
indeterminado.

ARTIGO 2.º

Sede e delegações

A Associação tem a sua sede em Lisboa, na Rua do Barão Sabrosa,
57, 2.º

ARTIGO 3.º

Fins

Tem por objectivo a representação e defesa dos seus associados,
nomeadamente, os fins de carácter assistencial, deontológico e sócio-
-profissional.

ARTIGO 10.º

Forma de convocação

1 — A assembleia geral é convocada por aviso postal e através do
jornal O Sargento expedido para cada um dos associados com a ante-
cedência mínima de oito dias.
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2 — Na convocação da assembleia geral deverá constar:
a) A data;
b) A hora;
c) O local de reunião; e
d) A ordem de trabalhos.

ARTIGO 12.º

Direcção

1 — A direcção é o órgão executivo da associação e será constitu-
ída por um número impar de elementos entre 13 e 21 sócios. Cada
lista decidirá o número de candidatos a apresentar para a direcção,
tendo em conta o seu programa de candidatura e os estatutos.

2 — Da direcção farão parte, obrigatoriamente, os seguintes cargos:
a) Um presidente;
b) Três vice-presidentes;
c) Um tesoureiro;
d) Três secretários.
3 — Os restantes membros da direcção serão vogais.

ARTIGO 24.º

Conselho técnico

1 — Órgão consultivo da direcção para assuntos de natureza assis-
tencial, deontológica e sócio-profissional.

2 — Este órgão é constituído por:
a) Presidente e vice-presidentes da direcção;
b) Presidente do conselho fiscal;
c) Sócios que a direcção entender consultar para assuntos técnicos

e específicos dos associados.
3 — Cabe ainda a este órgão a emissão de pareceres sobre os pro-

jectos de diplomas legislativos que interessem aos sócios e exprimir
opinião em matérias das suas finalidades estatutárias.

ARTIGO 25.º

(Revogado.)

Que em tudo mais se mantém escritura de constituição, lavrada a
fls. 95 v.º e seguintes do livro de notas para escrituras diversas n.º 96-
-D do 13.º Cartório Notarial de Lisboa.

Está conforme o original.

1 de Março de 2006. — A Adjunta, em substituição legal do Notário,
Carla Sofia Galante Simões.

3000198061

FLAD — FÓRUM LUSO-ÁRABE PARA O DESENVOLVIMENTO,
COOPERAÇÃO E CULTURA

Certifico, narrativamente, que, por escritura de 22 de Junho de
2004, lavrada a fl. 77 do livro de notas para escrituras diversas n.º 993-
-B do 4.º Cartório Notarial de Lisboa, a cargo do notário licenciado
Carlos Henrique Ribeiro Melon, foi constituída uma associação sem
fins lucrativo e por tempo indeterminado, denominada FLAD — Fó-
rum Luso-Árabe para o Desenvolvimento, Cooperação e Cultura, com
sede na Avenida de Miguel Bombarda, 36, A, B e C, freguesia de Nossa
Senhora de Fátima, em Lisboa, a qual tem por objecto:

a) Acções de aproximação comercial e cultural entre Portugal e os
países árabes;

b) Implementação do intercâmbio comercial, industrial e cultural;
c) Apoio às entidades associadas para incremento da exportação/

importação de produtos bens e serviços;
d) Desenvolvimento de estratégia de aproximação cultural entre a

cultura Portuguesa e a dos países árabes;
e) Aumentar a presença portuguesa nos países árabes ao nível cul-

tural e comercial;
f) Aumentar a presença dos países árabes em Portugal ao nível

cultural e comercial.
A direcção pode deliberar a perda da qualidade de associado com

fundamento em:
a) Não pagamento de quotas por período superior a seis meses;
b) Prática de actos lesivos ao interesse da Associação;
c) Desistência.

Esta decisão terá de ser ratificada na assembleia geral imediatamente
seguinte, tornando-se então definitiva.

Está conforme o original.

25 de Junho de 2004. — O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
3000198465

APEECPM — ASSOCIAÇÃO DE PAIS
E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO ESCOLA EB1/JI

DA CRUZ DE PAU E JI DE MATOSINHOS

Estatutos

ARTIGO 1.º

Denominação e sede

A Associação é uma pessoa colectiva, sem fins lucrativos, com sede
na Escola EB1/JI da Cruz de Pau, situada na Rua da Cruz de Pau, 153,
em Matosinhos, adopta a denominação de Associação de Pais e En-
carregados de Educação da EB1/JI da Cruz de Pau e JI de Matosinhos,
adiante designada por APEECPM

ARTIGO 2.º

Âmbito

Esta Associação é constituída por todos os pais e encarregados de
educação dos alunos da EB1/JI da Cruz de Pau e JI de Matosinhos ou
que nela venham a ingressar.

ARTIGO 3.º

Duração

A Associação de pais e encarregados de educação da EB1/JI da Cruz
de Pau e JI de Matosinhos terá duração ilimitada.

ARTIGO 4.º

Autonomia

A Associação exercerá a sua actividade independentemente do
Estado, dos partidos políticos, das organizações religiosas e de quais-
quer outras instituições ou interesses.

ARTIGO 5.º

Objectivos

A Associação tem como finalidade:
1) Zelar pelos interesses morais e educacionais dos alunos e pro-

porcionar o ambiente mais adequado ao livre desenvolvimento da sua
personalidade;

2) Cooperar com o conselho escolar, quando por este solicitado;
3) Procurar realizar sempre e mais estreita e frequente colabora-

ção entre pais, alunos e professores, visando a formação de uma so-
lidariedade efectiva;

4) Esclarecer e interessar os pais e encarregados de educação em
tudo o que diz respeito a uma apropriada preparação pedagógica, com
vista a um melhor aproveitamento escolar dos alunos;

5) Estabelecer contactos regulares com o corpo docente e discen-
te, com vista à criação de uma unidade harmónica, quer no campo
pedagógico, quer no campo social;

6) Promover conferências, reuniões e exposições em colaboração
com o conselho escola, no sentido de manter e desenvolver o inte-
resse dos pais, encarregados de educação e alunos pelas questões soci-
ais, culturais, morais e educativas;

7) Contribuir para o desenvolvimento e necessidades e fortaleci-
mento da amizade entre professores e alunos;

8) Defender as aspirações e necessidades de todos, promovendo as
realizações desses interesses junto do conselho escolar.

ARTIGO 6.º

associados

São admitidos como associados todos os pais e encarregados de
educação dos alunos que cumpram os seus deveres.

ARTIGO 7.º

Deveres dos associados

Constituem deveres dos associados, designadamente:
1) Pagarem as quotas fixadas pela assembleia geral observando as

determinações por esta definidas;
2) Aprovação de quotas anuais a serem liquidadas pelos associados;
3) Comparecerem às reuniões para que forem convocados;
4) Aceitarem os presentes estatutos;
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5) Exercerem os cargos para que foram eleitos, salvo motivo jus-
tificado;

6) Colaborarem na aquisição de fundos.

ARTIGO 8.º

Direitos dos associados

São direitos dos associados:
1) Eleger e serem eleitos para quaisquer cargos desta Associação;
2) Participar em todas as actividades da Associação;
3) Serem informados das actividades desenvolvidas e a desenvolver

pela Associação.
ARTIGO 9.º

Órgãos sociais

São órgãos sociais da Associação:
1) A assembleia geral;
2) A direcção;
3) O conselho fiscal.

ARTIGO 10.º

Duração e exercício

1 — Os órgãos sociais serão eleitos por um período de cada ano
lectivo.

2 — Os órgãos sociais entrarão em exercício imediatamente após
a eleição acto único. Nenhum cargo será remunerado.

ARTIGO 11.º

assembleia geral

1 — A mesa da assembleia geral tem um presidente, um vice-pre-
sidente e um secretário.

2 — A assembleia geral, constituída por todos os associados, funcio-
nará ordinariamente duas vezes por ano, sendo a primeira na quinzena
posterior ao início do ano lectivo para fins eleitorais e aprovação do
relatório e contas, que para o efeito estará patente na sede com cinco
dias de antecedência, e a segunda na última quinzena do ano lectivo.

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

4 — As deliberações da assembleia geral serão tomadas por maioria
simples de votos dos presentes, excepto para a dissolução da Associa-
ção, para o que é indispensável a maioria de dois terços dos associados.

5 — A assembleia geral só poderá deliberar com o carácter vincu-
lativo sobre os assuntos que constem da convocatória, havendo sem-
pre meia hora inicial para tratar de assuntos de interesse geral.

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

do conselho fiscal;
b) Apreciar as actividades da Associação;
c) Deliberar sobre a alteração dos estatutos;
d) Pronunciar-se sobre quaisquer outros assuntos que, nos termos

dos artigos 2.º e 3.º, lhe sejam submetidos;
7 — As sessões ordinárias e extraordinárias da assembleia geral se-

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

8 — A assembleia geral funcionará à hora para que foi convocada
com a presença de, pelo menos, metade dos seus associados e decor-
rida meia hora com qualquer número.

9 — Fixar quotas dos associados.

ARTIGO 12.º

Direcção

1 — A Associação será representada e dirigida por uma direcção,
constituída por cinco associados.

2 — Os membros da direcção distribuirão entre si na primeira reu-
nião após a eleição dos cargos de presidente, de vice-presidente, de
primeiro-secretário, tesoureiro e um vogal, caso não tenham efectu-
ado a lista indicando a distribuição dos cargos.

3 — A direcção reunirá quinzenalmente ou mensalmente em prin-
cípio em dia e hora a fixar por ela, só podendo deliberar com a pre-
sença da maioria dos seus membros.

4 — As deliberações da direcção serão tomadas sempre por maio-
ria de todos os membros presentes.

5 — À direcção compete, genericamente:
a) Representar a Associação;
b) Cumprir as deliberações da assembleia geral;

c) Executar todas as actividades resultantes do seu objecto;
d) Gerir os bens da Associação;
e) Elaborar e submeter à apreciação da assembleia geral o relatório

de contas anuais para discussão e aprovação;
f) Criar secções na sua dependência que garantam o melhor funci-

onamento da Associação e que permitam uma eficaz execução das
actividades definidas nos estatutos ou decididas na assembleia geral.

ARTIGO 13.º

Conselho fiscal

1 — O conselho fiscal é constituído por um presidente, um secre-
tário e um vogal, eleito entre os associados em lista única.

2 — Compete ao conselho fiscal dar o parecer sobre o relatório de
contas da Associação e zelar pelo cumprimento dos presentes estatu-
tos, bem como da legislação aplicável à Associação.

ARTIGO 14.º

Regime financeiro

1 — As receitas da Associação compreendem:
a) As quotizações anuais;
b) As quotizações voluntárias dos seus associados;
c) Os subsídios ou doações que eventualmente lhe sejam atribuídos.
2 — O valor da quota anual é estabelecido pela assembleia geral,

devendo ser pago até ao fim do segundo mês subsequente ao início de
cada ano lectivo, e far-se-á de uma só vez.

3 — A movimentação de fundos obriga-se pela assinatura de dois
membros da direcção, uma das quais será obrigatoriamente a do te-
soureiro.

ARTIGO 15.º

Património

1 — O património da Associação será constituído por fundos a an-
gariar e por quaisquer outros bens ou receitas que lhe sejam atribuídos.

2 — Salvo deliberação em contrário da assembleia geral reunida para
efeitos de dissolução, os bens reverterão, se os houver, a favor da
Escola.

ARTIGO 16.º

Alteração dos estatutos

Os estatutos só poderão ser alterados em assembleia geral convo-
cada para o efeito.

ARTIGO 17.º

Disposições gerais

Poderá a Associação agrupar-se ou filiar-se em uniões, federações
ou confederações, de âmbito local, nacional ou internacional, com
fins idênticos ou similares aos seus.

ARTIGO 18.º

Sistema eleitoral

1 — A eleição dos corpos aderentes da Associação será feita por
listas.

2 — As listas que se propuserem a eleições deverão dar entrada na
assembleia geral até quarenta e oito horas antes do início do acto
eleitoral.

3 — A cada lista corresponderá uma letra, por ordem de entrada,
começando pela letra A.

4 — Cada lista poderá nomear um delegado, que terá assento na
mesa para fiscalizar o acto.

5 — O eleitor manifestará a sua escolha por voto secreto,
6 — As reclamações acerca do acto eleitoral terão que ser apre-

sentadas até vinte e quatro horas do 4.º dia seguinte ao fim das elei-
ções, ao presidente da mesa, que dará despacho à reclamação apre-
sentada nas vinte e quatro horas precedentes.

7 — As convocatórias para se efectuar acto eleitoral têm que ser
afixadas ou distribuídas com antecedência de, pelo menos, 15 dias, nos
locais próprios existentes.

8 — Nas convocatórias terão de ser transcritas as regras de elei-
ção, datas e horas.

9 — O acto eleitoral terá de ser efectuado desde a sua abertura até
ao seu fecho, num período de, pelo menos, três horas, salvo se tive-
rem votado todos os associados antes de ter decorrido aquele período.

10 — A contagem e o apuramento dos votos serão efectuados
perante a comissão eleitoral lavrando-se acta assinada pelos mem-
bros da mesa e pelos delegados de cada lista.

11 — Considera-se vencedora a lista que obtiver maioria de votos
expressos.
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ARTIGO 19.º

Omissões

As eventuais omissões dos presentes estatutos são regidas pelas
disposições legais aplicáveis.

Conforme o original.

24 de Março de 2006. — (Assinatura ilegível.) 3000198595

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DAS CRIANÇAS
DA EB1 DE BASTUÇO S. JOÃO

Estatutos

CAPÍTULO I

Da denominação, natureza e fins

ARTIGO 1.º

A Associação de Pais e Amigos das Crianças da EB1 de Bastuço S.
João congrega e representa pais e encarregados de educação da Escola
EB1 e Jardim-de-Infância de Bastuço São João.

ARTIGO 2.º

A Associação é uma instituição sem fins lucrativos, com duração
ilimitada, que se regerá pelos presentes estatutos e, nos casos omis-
sos, pela lei geral.

ARTIGO 3.º

A Associação, sita no lugar da Igreja, 4755-090 Bastuço São João,
concelho de Barcelos, podendo ser alterada por deliberação da assem-
bleia geral.

ARTIGO 4.º

A Associação, que se regerá pelos presentes estatutos e regula-
mentos aprovados em assembleia geral, é uma associação de direito
privado e interesse público, sem fins lucrativos e independentes de
qualquer ideologia política ou religiosa e de quaisquer organizações
oficiais ou privadas, em obediência à lei geral e à Declaração Uni-
versal dos Direitos do Homem.

ARTIGO 5.º

Objectivos

A associação tem como finalidades:
1) Prestar a mais estreita colaboração com os órgãos de gestão da

escola, com vista a um melhor aproveitamento do labor educativo e
formativo, no âmbito de um ensino democrático;

2) Analisar e defender as directivas fundamentais da educação,
contribuindo para o desenvolvimento da personalidade do aluno e
proporcionando aos pais e encarregados de educação uma maior for-
mação no âmbito educacional, dentro dos princípios preconizados na
Constituição da República Portuguesa;

3) Assegurar a efectivação de direitos e deveres, que assistem a todos
os pais e encarregados de educação no processo formativo e educaci-
onal dos seus filhos e educandos.

ARTIGO 6.º

Competências

Compete à Associação no estreito cumprimentos do seu objecto
social:

1) Fazer-se representar no conselho pedagógico e ou demais ór-
gãos escolares pelo seu presidente ou pessoa que legalmente o repre-
sente;

2) Tomar iniciativa e ou colaborar nas iniciativas da direcção da
escola, com vista à realização de actividades de complemento curri-
cular de natureza desportiva, cultural e social, promovendo assim o
aproveitamento dos tempos livres;

3) Fomentar um melhor conhecimento das questões e métodos
educacionais com interesse para os associados;

4) Promover reuniões de pais e encarregados de educação e profes-
sores, com vista ao esclarecimento dos problemas dos alunos e, em
conjunto, procurar a melhor solução para cada um;

5) Promover a satisfação das necessidades escolares, recorrendo,
sempre que necessário, às entidades oficiais ou privadas, para reforço
da sua acção;

6) Promover reuniões da Associação com a direcção pedagógica,
sempre que as necessidades e as circunstâncias o requeiram;

7) Cooperar com as associações congéneres em ordem à prossecu-
ção dos fins comuns;

8) Praticar todos os demais actos tidos por necessários para a re-
alização dos seus objectivos.

CAPÍTULO II

Dos associados

ARTIGO 7.º

Qualidade

Podem ser associados todos os pais e encarregados de educação dos
alunos que frequentam esta escola e que se inscrevam para o efeito
junto dos órgãos directivos da Associação.

ARTIGO 8.º

Direito dos associados

São direitos dos associados:
1) Participar nas assembleias gerais, com direito a votar as delibe-

rações aí propostas, bem como eleger e ser eleito para os corpos di-
rectivos da Associação;

2) Utilizar a Associação para resolução dos problemas relaciona-
dos com seus filhos ou educandos, no âmbito destes estatutos;

3) Ser mantido ao corrente das actividades da Associação;
4) Propor à direcção da Associação iniciativas que entendam ser

úteis aos fins desta e participar em grupos de trabalho, quando neces-
sário;

5) Analisar e denunciar situações injustas ou lesivas dos educandos,
propondo soluções;

6) Promover palestras, colóquios ou exposições, visando o escla-
recimento dos pais e encarregados de educação sobre problemas de
educação, saúde, orientação profissional e outras.

ARTIGO 9.º

Deveres dos associados

São deveres dos associados:
1) Pagar a quota que vier a ser fixada em assembleia geral, sob

proposta da direcção da Associação e parecer mais favorável do con-
selho fiscal;

2) Exercer com zelo e diligência os cargos para que foram eleitos
e que voluntariamente aceitem;

3) Cooperar nas actividades da Associação e contribuir na medida
das suas possibilidades para a realização dos seus objectivos;

4) Acatar as decisões da direcção da Associação e da assembleia
geral em cumprimento com os presentes estatutos.

ARTIGO 10.º

Perda da qualidade de associados

Perde a qualidade de associado todo aquele que:
1) Solicitar por escrito a sua demissão em qualquer altura do ano;
2) Não renovar a inscrição no início do ano lectivo;
3) Cujos filhos e ou educandos deixem de estar matriculados;
4) Infringir os estatutos, devendo para o efeito essa mesma infrac-

ção ser apreciada em assembleia geral e aí deliberada a sua exclusão;
5) Que não paguem as quotas devidas.

CAPÍTULO III

Dos órgãos sociais

SECÇÃO I

Especificação

ARTIGO 11.º

Especificação

São órgãos sociais da Associação:
1) A assembleia geral;
2) A direcção;
3) O conselho fiscal.
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SECÇÃO II

Assembleia geral

ARTIGO 12.º

Constituição

1 — A assembleia geral é constituída por todos os associados em
pleno gozo dos seus direitos sociais e constitui o órgão soberano da
Associação.

2 — Os seus trabalhos são dirigidos pela mesa, composta pelo pre-
sidente, vice-presidente e secretário, eleitos por um ano lectivo nos
termos do artigo 29.º, n.º 1.

3 — Na ausência, impossibilidade ou impedimento do presidente,
os trabalhos serão dirigidos pelo vice-presidente e no impedimento
deste pelo secretário.

ARTIGO 13.º

Competência da mesa da assembleia geral

É da competência da mesa da assembleia geral a convocação das
assembleias gerais, a sua direcção e a elaboração das respectivas actas.

ARTIGO 14.º

Competência da assembleia geral

Compete à assembleia geral:
1) Eleger e exonerar os membros da respectiva mesa, da direcção

e do conselho fiscal;
2) Apreciar, discutir e votar os estatutos da Associação e as pro-

postas de alteração dos membros;
3) Fixar as quotas a pagar pelos associados, bem como a respectiva

periodicidade de pagamento;
4) Discutir e aprovar o relatório e contas anuais e o respectivo

parecer do conselho fiscal;
5) Aprovar o orçamento e plano de actividades;
6) Discutir e rectificar quaisquer resoluções que, fora do âmbito

daquele plano, a direcção tenha tomado e seja necessário reapreciar;
7) Autorizar a filiação da Associação em federações e ou confede-

rações de associações similares sem perda da sua independência de
princípios e objectivos;

8) Aprovar a exclusão de qualquer associado sob proposta da direc-
ção;

9) Dissolver a Associação.

ARTIGO 15.º

Funcionamento ordinário da assembleia geral

A assembleia geral reúne ordinariamente, uma vez por ano, até 31
de Outubro, para efeitos dos n.os 1, 3 e 4 do artigo anterior.

ARTIGO 16.º

Funcionamento extraordinário da assembleia geral

1 — A assembleia geral reunirá extraordinariamente, a pedido do
presidente da mesa da assembleia geral, da direcção e do conselho fiscal,
ou quando requerido por escrito por 20 % dos associados no pleno
gozo dos seus direitos sociais.

2 — No respectivo requerimento a enviar ao presidente da mesa
da assembleia geral deverão constar os assuntos a discutir.

ARTIGO 17.º

Convocatórias

1 — A assembleia geral ordinária será convocada por meio de avi-
so postal, expedido para cada um dos associados com a antecedência
mínima de oito dias, com a indicação do dia, da hora e do local de
reunião, bem como a respectiva ordem de trabalhos.

2 — A assembleia geral extraordinária será convocada por meio de
aviso postal, expedido para cada um dos associados com a antecedên-
cia mínima de quarenta e oito horas, com a indicação do dia, da hora
e do local de reunião, bem como a respectiva ordem de trabalhos.

3 — As assembleias gerais consideram-se validamente constituídas
estando presentes um número superior a 50 % dos seus associados no
pleno gozo dos seus direitos sociais.

4 — Se à hora designada não se verificar a presença daquele núme-
ro, a assembleia informará os associados que iniciará os seus trabalhos
meia hora depois, com qualquer número de associados presentes.

5 — Exclui-se desta regra o caso das assembleias gerais convocadas
a pedido dos associados, as quais só se considerarão válidas se estive-
rem presentes, pelo menos, 75 % dos peticionários.

ARTIGO 18.º

Deliberações

1 — As deliberações da assembleia geral são tomadas por maioria
absoluta dos associados presentes no pleno gozo dos seus direitos soci-
ais, excepto no que respeita às deliberações sobre a alteração dos Esta-
tutos e às deliberações sobre a dissolução da Associação, as quais reque-
rem o voto favorável de 75 % do número de todos os associados reunidos
em assembleia geral expressamente convocada para o efeito.

2 — Cada associado tem direito a um voto, qualquer que seja o
número de filhos ou educandos que frequentem a escola.

3 — Qualquer associado poderá fazer-se representar nas assemblei-
as gerais por outro associado, devendo para o efeito conferir-lhe po-
deres para tal, mediante uma credencial, a qual deverá ser entregue ao
presidente da mesa em exercício.

4 — Nenhum associado poderá representar mais de três associa-
dos.

SECÇÃO III

Direcção

ARTIGO 19.º

Composição

1 — A Associação será dirigida e orientada por uma direcção com-
posta e dirigida por cinco associados, eleitos por um ano lectivo.

2 — Os associados eleitos da direcção nomearão, entre si, os car-
gos de presidente, vice-presidente, tesoureiro, secretário e vogal.

ARTIGO 20.º

Competências

A direcção promoverá todas as acções necessárias para que se cum-
pram as finalidades e objectivos da Associação, competindo-lhe para
o efeito:

1) Orientar as actividades da Associação e administrá-las;
2) Elaborar e submeter à aprovação da assembleia geral o plano

anual de actividades e o orçamento da Associação;
3) Gerir os bens da Associação;
4) Elaborar e submeter à aprovação da assembleia geral o relatório

e contas anuais;
5) Propor à assembleia geral o quantitativo das quotizações;
6) Executar e fazer executar as deliberações aprovadas em assem-

bleia geral;
7) Representar a Associação:
8) Admitir e exonerar os associados:
9) Solicitar a presença do presidente do conselho fiscal, sempre

que entenda necessário ou conveniente, o qual participará nas reuni-
ões da direcção, mas sem direito a voto.

ARTIGO 21.º

Funcionamento

1 — A direcção reunirá, pelo menos, uma vez por mês e extraor-
dinariamente, por iniciativa do seu presidente ou a pedido de pelo
menos três dos seus membros.

2 — As deliberações serão tomadas com a presença de, pelos me-
nos, três dos seus membros e por maioria simples de votos, tendo o
presidente o voto de qualidade/desempate.

ARTIGO 22.º

Competência do presidente

Compete ao presidente da direcção:
1) Presidir às reuniões;
2) Coordenar e orientar a actividade da direcção, diligenciando pela

assiduidade e eficiência dos seus membros, dirigir as reuniões e assinar
as actas com o secretário;

3) Assinar juntamente com o tesoureiro os documentos de receitas
e despesas;

4) Representar a Associação.

SECÇÃO IV

Conselho fiscal

ARTIGO 23.º

Composição

O conselho fiscal é constituído por um presidente e dois vogais elei-
tos por um ano lectivo.
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ARTIGO 24.º

Funcionamento

O conselho fiscal reunirá uma vez por trimestre ou por solicita-
ção de dois dos seus membros ou a pedido da mesa da assembleia
geral ou do conselho executivo.

ARTIGO 25.º

Competência

Compete ao conselho fiscal:
1) Fiscalizar a contabilidade da Associação sempre que o entenda

por conveniente;
2) Verificar periodicamente a legalidade das despesas efectuadas e a

conformidade estatutária dos actos da direcção;
3) Apreciar e emitir parecer sobre o relatório de actividade e con-

tas anuais e sobre a proposta de orçamento;
4) Dar parecer sobre qualquer assunto, dentro do seu âmbito de

competências, que lhe tenha sido solicitado pela assembleia geral ou
pela direcção.

ARTIGO 26.º

Deliberações do conselho fiscal

As deliberações do conselho fiscal só podem ser tomadas com a
presença da maioria dos seus membros e por maioria simples.

CAPÍTULO IV

Do regime financeiro

ARTIGO 27.º

Receitas

Constituem receitas da Associação:
1) As quotizações pagas pelos associados;
2) Os donativos, subsídio ou outras atribuições pecuniárias não

especificadas que lhe sejam atribuídas por entidades oficiais, públi-
cas ou privadas, desde que não afectem a sua independência ou au-
tonomia;

3) Outras receitas provenientes de iniciativas que, no âmbito das
funções, a associação possa promover.

ARTIGO 28.º

Vinculação financeira

A Associação obriga-se financeiramente pela assinatura conjunta
de dois membros da direcção, sendo obrigatória a do presidente ou do
tesoureiro ou, no caso de impedimento destes ou de algum deles, pe-
las assinaturas conjuntas de três membros da direcção.

ARTIGO 29.º

Dissolução

Em caso de dissolução, o activo da Associação, depois de satisfei-
to o passivo, reverterá integralmente a favor da entidade colectiva
a quem o tribunal atribuir.

CAPÍTULO V

Das disposições gerais

ARTIGO 30.º

Especialidades

1 — Todos os cargos sociais serão exercidos gratuitamente e por
um ano lectivo.

2 — Os membros dos órgãos sociais que, voluntária ou forçadamen-
te, percam a qualidade de associados cessam automaticamente os res-
pectivos mandatos, sem prejuízo da prestação de contas a que estive-
rem obrigados.

ARTIGO 31.º

Revisão dos estatutos

Os presentes estatutos não podem ser revistos antes de decorrido
um ano sobre a data da sua publicação.

ARTIGO 32.º

Casos omissos

Aos casos omissos nos presentes estatutos, sem prejuízo dos usos,
costumes ou acordos que sejam mais favoráveis, aplicar-se-á o esta-
belecido na lei.

Conforme o original.

24 de Março de 2006. — (Assinatura ilegível.) 3000198601

BJAPEE — BOM JOÃO ASSOCIAÇÃO DE PAIS
E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO

Estatutos

CAPÍTULO I

Da associação

ARTIGO 1.º

Denominação

Os presentes estatutos regulam a associação de pais e encarregados
de educação dos alunos da Escola do 1.º Ciclo do Ensino Básico (EB1)
n.º 3, Bom João de Faro, adiante designada por BJAPEE — Bom João
Associação de Pais e Encarregados de Educação.

ARTIGO 2.º

Objecto

À associação compete assegurar a efectivação dos direitos e deveres
que assistem aos pais e encarregados de educação em tudo quanto res-
peita à educação e ensino dos seus filhos e educandos, de acordo com
a legislação em vigor, contribuindo para o desenvolvimento e fortale-
cimento de relações solidárias entre toda a comunidade educativa.

ARTIGO 3.º

Sede e duração

1 — A associação tem sede nas instalações da Escola, situadas no
Bairro do Bom João, 8000, freguesia da Sé, concelho de Faro, poden-
do ser transferida para outro local desde que situado nos limites ter-
ritoriais da freguesia da Sé.

2 — A associação é constituída por tempo indeterminado e só
poderá ser dissolvida por decisão da assembleia geral, convocada para
o efeito, nos termos dos presentes estatutos.

ARTIGO 4.º

Natureza

1 — A associação, que se regerá pelos presentes estatutos aprova-
dos em assembleia geral, é uma associação de direito privado, interes-
se público, educativo, formativo, cultural e científico, sem fins lucra-
tivos e independente de qualquer ideologia política ou religiosa, que
respeita as diversas correntes de opinião e os padrões de direito natu-
ral reconhecidos pela Declaração Universal dos Direitos do Homem e
procurando assegurar que a educação e ensino dos filhos ou educandos
dos associados se processe segundo os princípios da Declaração dos
Direitos da Criança.

2 — A associação poderá filiar-se, federar-se e cooperar com asso-
ciações congéneres, a nível de: agrupamento, local, regional, nacio-
nal e internacional.

3 — A associação poderá colaborar e cooperar com associações de
carácter educativo, formativo, cultural, científico ou desportivo, des-
de que daí advenham vantagens colectivas para os filhos ou educan-
dos dos associados.

ARTIGO 5.º

Fins

A associação tem como finalidade:
a) Dinamizar e consciencializar os associados em ordem à vivência

e defesa dos valores fundamentais da família e dos deveres do educador,
de modo a assegurar o bom desempenho da acção educativa da Escola;

b) Fomentar a colaboração efectiva entre os pais e encarregados
de educação e a restante comunidade educativa, nomeadamente atra-
vés da participação nos órgãos de gestão escolar;
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c) Contribuir para o desenvolvimento e fortalecimento de relações
de convivência, colaborando estreitamente com a escola e com o agru-
pamento no estabelecimento da complementaridade formativa família-
-escola, em especial no que concerne ao ATL e às actividades extra-
curriculares;

d) Apoiar e desenvolver iniciativas de carácter educativo ou social
compatível com a natureza e objectivos da associação de iniciativa
própria ou sempre que para tal seja solicitada a sua colaboração, pela
Escola, pelo Agrupamento, por associações congéneres ou outras
entidades interessadas no sucesso educativo;

e) Informar os pais e encarregados de educação, associados ou não,
quanto ao funcionamento da escola e da política educativa.

CAPÍTULO II

Dos associados

ARTIGO 6.º

Associados

1 — Podem ser associados da AP:
a) Todos os pais e encarregados de educação dos alunos que fre-

quentam a Escola, considerando-se sócios efectivos;
b) Qualquer pessoa ou entidade que, em assembleia geral, por pro-

posta da direcção ou de 10 % dos associados, seja aprovado como tal,
considerando-se sócio honorário.

2 — Perdem a qualidade de sócio aqueles que:
a) Comuniquem por escrito a sua demissão à direcção;
b) Deixarem de pagar as quotas;
c) Faltando ao cumprimento de outros deveres, sejam demitidos

em assembleia geral, sob proposta devidamente fundamentada da di-
recção.

ARTIGO 7.º

Direitos

1 — São direitos dos sócios efectivos:
a) Participar nas assembleias gerais;
b) Eleger e ser eleito para os órgãos sociais previstos nos estatutos;
c) Utilizar a associação para a resolução de quaisquer problemas

relacionados com a Escola e com os seus filhos ou educandos que
caibam no âmbito destes estatutos;

d) Utilizar os serviços prestados pela AP, subordinando-se às con-
dições regulamentares aprovadas em assembleia geral;

e) Requerer a reunião de assembleia geral, nos termos da alínea b)
do artigo 11.º dos estatutos.

2 — São direitos dos sócios honorários:
a) Participar nas reuniões da assembleia geral, podendo intervir na

apresentação de propostas próprias, mas sem direito a voto;
b) Ser informado das posições e actividades da associação;
c) O sócio honorário não pode eleger nem ser eleito;
d) O sócio honorário não pode usufruir dos serviços sociais presta-

dos pela associação.
ARTIGO 8.º

Deveres dos associados

São deveres dos sócios efectivos e extraordinários:
a) Colaborar nas actividades da associação, contribuindo para a

realização dos seus objectivos;
b) Exercer com zelo e diligência os cargos para que forem eleitos

e ou nomeados pelo conselho executivo;
c) Cumprir e fazer cumprir as disposições estatutárias e os regula-

mentos internos;
d) Pagar a quota anual de acordo com o prazo e montante estabe-

lecido em assembleia geral;
e) Comunicar ao conselho executivo a mudança de residência.

CAPÍTULO III

Dos órgãos sociais

SECÇÃO I

Disposições gerais

ARTIGO 9.º

Estrutura

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

ARTIGO 10.º

Exercício de cargos

1 — O exercício de cargos nos órgãos sociais da Associação não é
remunerado.

2 — Para que qualquer associado se torne funcionário da Associa-
ção deverá ter a aprovação da assembleia geral, não podendo integrar
os órgãos sociais.

3 — Os titulares dos cargos da Associação são civil e criminalmen-
te responsáveis pelas faltas ou irregularidades cometidas no exercício
do seu mandato, excepto quando não tenham tomado parte na deli-
beração ou tenham votado contra a mesma.

ARTIGO 11.º

Mandato

1 — O mandato dos órgãos da Associação dura pelo período de um
ano.

2 — Os titulares dos órgãos previstos nestes estatutos, eleitos ou
designados em substituição de anteriores titulares, terminam o seu
mandato na data prevista para a conclusão do mandato dos membros
substituídos.

3 — Os membros dos órgãos sociais são eleitos em assembleia ge-
ral a realizar para o efeito, nos termos dos presentes estatutos.

ARTIGO 12.º

Deliberações

1 — As deliberações dos órgãos sociais são tomadas por maioria
simples de votos dos presentes, excepto nos casos previstos nos pon-
tos seguintes:

a) Para alteração dos estatutos, exclusão e demissão de sócios, é
necessário o voto favorável de três quartos dos associados presentes
na respectiva assembleia;

b) Para dissolução da associação é necessário o voto favorável de
três quartos do total de associados.

ARTIGO 13.º

Funcionamento

1 — As reuniões dos órgãos são convocadas pelo respectivo presi-
dente ou por quem o substituir, sendo de cada sessão lavrada a respec-
tiva acta.

2 — Os órgãos sociais da associação só podem funcionar com a
maioria dos respectivos titulares.

SECÇÃO II

Da assembleia geral

ARTIGO 14.º

Composição

A assembleia geral é o órgão soberano da associação, sendo cons-
tituída pelos associados reunidos no pleno uso dos seus direitos.

ARTIGO 15.º

Competências

São atribuições da assembleia geral:
a) Apreciar e votar propostas de alteração dos estatutos, do regu-

lamento interno e de dissolução da associação;
b) Eleger ou destituir a mesa da assembleia geral e os membros dos

restantes órgãos sociais da associação;
c) Discutir, dar parecer e deliberar sobre as actividades da associação;
d) Apreciar e votar o relatório e contas anuais;
e) Estabelecer o valor da quota do associado;
f) Aprovar a admissão de sócios honorários;
g) Apreciar o regulamento interno da escola, nomeadamente no

que se refere às actividades extracurriculares, ATL e do refeitório;
h) Deliberar sobre a dissolução da AP;
i) Exercer todas as demais competências que lhe são atribuídas nos

termos dos presentes estatutos e da lei geral.

ARTIGO 16.º

Funcionamento

1 — A assembleia geral reúne em sessões ordinárias e extraordiná-
rias mediante convocatória com, pelo menos, cinco dias de antece-
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dência, com indicação da data, hora e local em que terá lugar a reu-
nião e a respectiva ordem de trabalhos:

a) Ordinariamente, reúne até 30 de Outubro, para apresentação,
discussão e aprovação do relatório e contas do ano lectivo anterior e
para eleger os órgãos sociais;

b) Extraordinariamente, reúne sempre que seja convocada a reque-
rimento do conselho executivo, do conselho fiscal ou de pelo menos,
15 % da totalidade dos associados no pleno uso dos seus direitos.

2 — A assembleia geral só poderá funcionar em primeira convoca-
ção desde que esteja presente a maioria absoluta dos associados e em
segunda convocação meia hora mais tarde, com qualquer número de
associados.

3 — A reunião da assembleia geral extraordinária, a requerimento
dos associados, só poderá realizar-se se comparecerem, pelo menos,
dois terços dos requerentes.

4 — Cada associado só tem direito a um voto, qualquer que seja o
número de filhos ou educandos.

ARTIGO 17.º

Convocatória

1 — A convocatória da assembleia geral é da competência do pre-
sidente da mesa da assembleia geral, por sua iniciativa, ou a pedido do
conselho executivo, do conselho fiscal ou a requerimento de associ-
ados nos termos do artigo 17.º, n.º 1, alínea b).

2 — As formas de convocação dos associados para a assembleia
geral serão:

a) Por aviso postal ou notificação através dos educandos;
b) Por aviso afixado na escola.
3 — Requerida a convocação da assembleia geral em sessão extra-

ordinária, deve a mesma ser convocada no prazo máximo de cinco
dias, após a recepção do requerimento e ter lugar nos 15 dias seguin-
tes ao mesmo facto.

ARTIGO 18.º

Mesa da assembleia geral

A mesa da assembleia geral é constituída pelo presidente, um pri-
meiro-secretário e um segundo-secretário.

ARTIGO 19.º

Competências do presidente da mesa da assembleia geral

Compete ao presidente da mesa da assembleia geral:
a) Convocar as assembleias gerais e dirigir os respectivos traba-

lhos;
b) Presidir e fiscalizar o processo eleitoral e manter actualizados

os cadernos eleitorais;
c) Dar posse ao novo presidente da mesa da assembleia geral;
d) Assinar as actas das sessões e proceder à legalização dos livros

respeitantes à assembleia geral;
e) Providenciar no sentido de, no prazo de oito dias após a assem-

bleia geral, ser afixada na escola em local apropriado para o efeito,
fotocópia da acta da respectiva sessão.

SECÇÃO III

Do conselho executivo

ARTIGO 20.º

Composição

1 — O conselho executivo é composto por um presidente, um vice-
-presidente, um secretário, um tesoureiro e um vogal.

2 — Poderão ainda haver, no conselho executivo, um ou dois vo-
gais suplentes que podem assistir às reuniões deste órgão sem direito
a voto, os quais serão chamados à efectividade de funções no caso de
impedimento definitivo de um dos membros efectivos.

ARTIGO 21.º

Competências

Sendo o órgão de gestão da associação, compete ao conselho exe-
cutivo:

a) Dar cumprimento às deliberações da assembleia geral e dirigir
todas as actividades próprias dos objectivos da associação, sua admi-
nistração e seus bens;

b) Representar a associação;
c) Proceder à inscrição dos seus associados e propor à assembleia

geral a perda da qualidade de associados sempre que se justifique, nos
termos estatutários;

d) Promover a constituição de grupos de trabalho para a prossecu-
ção de quaisquer interesses inseridos nos objectivos da associação;

e) Afixar antecipadamente o calendário de actividades que adop-
tar, para conhecimento dos interessados;

f) Submeter à assembleia geral o relatório de actividades e contas
anuais, para discussão e aprovação, nos termos estatutários;

g) Exercer todas as demais funções que lhe sejam atribuídas pela
lei e pelos presentes estatutos.

ARTIGO 22.º

Funcionamento

1 — O conselho executivo reunirá, ordinariamente, uma vez por
mês e, extraordinariamente, sempre que o seu presidente ou a maio-
ria dos seus membros o solicite.

2 — Poderão participar, quando convidados, nas reuniões do con-
selho executivo:

a) Os membros da mesa da assembleia geral;
b) Os membros do conselho fiscal;
c) Um representante do conselho executivo da escola, qualquer outro

professor ou qualquer pessoa que para tal tenham sido, justificada-
mente, convidados.

3 — A associação obriga-se:
a) No movimento de documentos de tesouraria com duas assinatu-

ras: o presidente do conselho executivo, o vice-presidente e o tesou-
reiro;

b) Para o restante expediente, com uma assinatura, preferencial-
mente a do presidente do conselho executivo.

ARTIGO 23.º

Competências dos membros do conselho executivo

1 — Compete ao presidente do conselho executivo:
a) Representar o conselho executivo;
b) Convocar os membros do conselho executivo para as reuniões

e presidir às mesmas;
c) Dirigir e coordenar os trabalhos, executando e fazendo executar

as deliberações do conselho executivo;
d) Gerir financeiramente a associação juntamente com o secretá-

rio e o tesoureiro;
e) Assinar as actas das reuniões do conselho executivo;
f) Proceder à gestão do pessoal ao serviço da associação.
2 — Compete ao vice-presidente coadjuvar e substituir o presiden-

te na sua falta ou impedimento.
3 — Compete ao secretário e tesoureiro as atribuições que normal-

mente cabem a estas funções.
4 — Os membros do conselho executivo são solidariamente res-

ponsáveis pelas decisões tomadas no exercício das suas funções e
competências, quando em acta não se tenham a elas oposto.

SECÇÃO IV

Do conselho fiscal

ARTIGO 24.º

Composição

O conselho fiscal é constituído por um presidente e dois vogais.

ARTIGO 23.º

Competências

Compete ao conselho fiscal:
a) Dar parecer sobre o relatório e contas anuais;
b) Fiscalizar a escrituração, livros e documentos da associação,

quando julgue necessário;
c) Emitir parecer sobre qualquer assunto, mediante pedido da as-

sembleia geral ou do conselho executivo da associação;
d) Requerer a convocação da assembleia geral, nos termos estatu-

tários;
e) Solicitar a qualquer órgão da associação as informações que en-

tenda necessárias;
f) Cumprir as demais disposições impostas por lei no âmbito das

suas funções.
ARTIGO 26.º

Funcionamento

O conselho fiscal reúne sempre que necessário e pelo menos uma
vez por ano, sendo convocado pelo seu presidente.
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CAPÍTULO IV

Do património

ARTIGO 27.º

Bens patrimoniais

Constituem património da associação quaisquer bens móveis e imó-
veis que venham a ser adquiridos por qualquer dos títulos legalmente
previstos e as receitas próprias da associação provenientes de quoti-
zação dos associados, subsídios e contributos financeiros públicos ou
privados ou outras receitas provenientes do exercício de actividades
compatíveis com os objectivos prosseguidos pela associação.

CAPÍTULO V

Do processo eleitoral

ARTIGO 28.º

Marcação

1 — Os membros dos órgãos sociais são eleitos anualmente por
sufrágio directo e secreto.

2 — As eleições efectuar-se-ão até 30 de Outubro, na reunião or-
dinária anual da assembleia geral, que será convocada com a antece-
dência mínima de 15 dias e funcionará durante a assembleia como
assembleia eleitoral.

3 — Da respectiva convocatória constarão:
a) O dia, o local, a hora e a ordem de trabalhos.
b) Horário de abertura e encerramento da urna.
c) A data limite para a entrega das listas.

ARTIGO 29.º

Cadernos eleitorais

1 — Para efeitos eleitorais são considerados membros no pleno gozo
dos seus direitos, todos os que cumpram as condições expressas no
capitulo II, artigos 6.º e 7.º destes estatutos.

2 — Qualquer membro efectivo poderá reclamar, por escrito, da
inclusão ou omissão de qualquer filiado, devendo as reclamações dar
entrada na sede da associação até sete dias antes da data designada
para a assembleia eleitoral.

3 — As reclamações serão apreciadas pela mesa da assembleia ge-
ral até ao final do 2.º dia útil seguinte ao termo do prazo fixado no
número anterior, com conhecimento da decisão ao associado recla-
mante, não havendo recurso desta decisão.

ARTIGO 30.º

Apresentação de candidaturas

1 — As listas candidatas deverão dar entrada na sede da associação
até sete dias antes do acto eleitoral.

2 — As candidaturas podem ser apresentadas por associados que
cumpram as condições expressas no capitulo II, artigo 7.º, destes es-
tatutos, em número não inferior a 11 membros efectivos, sendo que
a cada cargo estatutário deverá corresponder e ser indicado um asso-
ciado.

3 — Qualquer membro efectivo pode ser subscritor da sua própria
candidatura, mas é-lhe interdito subscrever mais de uma lista.

4 — Todas as candidaturas deverão ser acompanhadas de declara-
ção do associado proposto, no qual se confirme a aceitação do cargo
para que é candidato.

5 — Será obrigatório, com a apresentação da lista, esta vir acom-
panhada de um plano de actividades e previsão orçamental, para o
mandato a que se candidata.

6 — Na apresentação das candidaturas, os proponentes deverão
indicar qual de entre eles será o mandatário da lista e exercerá as
funções de vogal verificador, fazendo, como observador, parte da
comissão eleitoral.

ARTIGO 31.º

Votação

1 — A votação efectuar-se-á por escrutínio secreto, tendo como
horário o indicado na convocatória, apenas podendo votar os mem-
bros efectivos em pleno gozo dos seus direitos à data da eleição.

2 — Haverá uma única mesa de voto presidida pela comissão elei-
toral, que será composta pelos elementos da mesa da assembleia ge-
ral, mais os mandatários das listas, sendo estes estritamente observa-
dores.

3 — Encerrada a urna, proceder-se-á de imediato ao escrutínio, sendo
considerada vencedora a lista que obtiver mais votos.

ARTIGO 32.º

Acto de posse

Os eleitos seroado empossados em sessão pública de acto de posse
que deverá decorrer de seguida à proclamação da lista vencedora, ou
até 15 dias após o acto eleitoral, sendo que:

a) O presidente da mesa da assembleia geral dará posse ao presi-
dente da mesa da assembleia geral eleito;

b) O novo presidente da mesa da assembleia geral dará posse aos
restantes membros eleitos.

CAPÍTULO VI

Disposições finais e transitórias

ARTIGO 33.º

Dissolução

Em caso de dissolução da associação, a assembleia geral determina-
rá o destino a dar aos seus bens e designará os seus liquidatários.

ARTIGO 34.º

Omissões

Em tudo o que fica omisso no articulado dos presentes estatutos
regerão as disposições legais supletivamente aplicáveis.

Conforme o original.

27 de Março de 2006. — (Assinatura ilegível.) 3000198603

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS
DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA DO 1.º CICLO

N.º 1 DO FREIXIAL

Estatutos

CAPÍTULO I

Da denominação, natureza e fins

ARTIGO 1.º

A Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola Básica
do 1.º Ciclo n.º 1 do Freixial, também designada abreviadamente por
APEFRE, congrega e representa pais e encarregados de educação da
Escola Básica do 1.º Ciclo do Freixial.

ARTIGO 2.º

A APEFRE é uma instituição sem fins lucrativos, com duração ili-
mitada, que se regerá pelos presentes estatutos e, nos casos omissos,
pela lei geral.

ARTIGO 3.º

A APEFRE tem sede social na Escola Básica do 1.º Ciclo n.º 1 do
Freixial, freguesia de Bucelas, concelho de Loures.

ARTIGO 4.º

A APEFRE exercerá as suas actividades sem subordinação a qual-
quer ideologia política ou religiosa, e com independência do Estado,
partidos políticos, organizações religiosas ou quaisquer outras entida-
des ou interesses.

ARTIGO 5.º

São fins da APEFRE:
a) Defender o exercício do direito/dever que cabe aos pais e en-

carregados de educação como primeiros e principais responsáveis
pela educação dos filhos, contribuindo, por todos os meios ao seu
alcance, para que possam cumprir integralmente a sua missão de
educadores;

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

c) Propugnar por uma política de ensino que respeite e promova
os valores fundamentais da pessoa humana.
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ARTIGO 6.º

Compete à APEFRE:
a) Pugnar pelos justos e legítimos interesses dos alunos na sua

posição relativa à escola e à educação e cultura;
b)  Estabelecer o diálogo necessário para a recíproca compreensão

e colaboração entre todos os membros da escola;
c) Promover e cooperar em iniciativas da escola, sobretudo na área

escola e nas de carácter físico, recreativo e cultural;
d) Promover actividades para a ocupação dos tempos livres dos

filhos e educandos, nomeadamente em períodos de férias;
e) Contribuir para a valorização da escola enquanto elemento agre-

gador da comunidade local e na sua vertente de satisfação dos objec-
tivos da realidade social e cultural em que a escola se insere, bem assim
como promover, junto das entidades responsáveis, a criação e manu-
tenção de instalações condignas;

f) Detectar e denunciar situações de injustiça ou lesivas dos interes-
ses materiais e morais dos educandos, propondo a reparação legítima
e reclamando até às instâncias superiores a respectiva evolução e
solução final;

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

CAPÍTULO II

Dos associados

ARTIGO 7.º

São associados da APEFRE os pais e os encarregados de educação
dos alunos matriculados na Escola e que voluntariamente se inscre-
vam na Associação. Poderão ainda ter a qualidade de sócios, desde
que com aprovação da direcção:

a) Os pais e os encarregados de educação de ex-alunos da Escola;
b) Os pais e os encarregados de educação de alunos que vejam a fre-

quência da escola ser recusada por razões de carácter administrativo.

ARTIGO 8.º

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

APEFRE;
b) Eleger e serem eleitos para os órgãos sociais da APEFRE;
c) Utilizar os serviços da APEFRE para a resolução dos problemas

relativos aos seus filhos ou educandos, dentro do âmbito definido nos
presentes estatutos;

d) Serem mantidos ao corrente de toda a actividade da APEFRE.

ARTIGO 9.º

São deveres dos associados:
a) Cumprir os presentes estatutos;
b) Cooperar nas actividades da APEFRE;
c) Exercer, com zelo e diligência, os cargos para que forem eleitos;
d) Pagar a jóia e as quotas que forem fixadas.

ARTIGO 10.º

Perdem a qualidade de associados:
a) Os pais ou encarregados de educação que deixem de cumprir as

condições definidas no artigo 7.º;
b) Os que o solicitem por escrito;
c) Os que infringirem o que se encontra estabelecido nos presentes

estatutos;
d) Os que não satisfaçam as suas quotas no prazo que lhes venha a

ser comunicado.

CAPÍTULO III

Dos órgãos sociais

ARTIGO 11.º

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

ARTIGO 12.º

Os membros da mesa da assembleia geral, da direcção e do donse-
lho Fiscal são eleitos anualmente, por sufrágio directo e secreto pelos
associados que componham a assembleia geral.

ARTIGO 13.º

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

ARTIGO 14.º

a) A mesa geral terá um presidente e dois secretários (primeiro e
segundo).

b) O presidente da mesa será substituído, na sua falta, pelo primei-
ro-secretário.

ARTIGO 15.º

a) A assembleia geral reunirá em sessão ordinária no primeiro pe-
ríodo de cada ano lectivo para discussão e aprovação do relatório anual
de actividades e contas e para eleição dos órgãos sociais;

b) A assembleia geral reunirá em sessão extraordinária por ini-
ciativa do presidente da mesa; a pedido do direcção ou do conse-
lho fiscal ou por petição subscrita por, pelo menos, dez associados
no pleno gozo dos seus direitos.

ARTIGO 16.º

A convocatória para a assembleia geral será feita com a antece-
dência mínima de oito dias, por circular enviada a todos os associa-
dos, indicando a data, hora, local e ordem de trabalhos.

ARTIGO 17.º

A assembleia geral considera-se legalmente constituída se estive-
rem presentes, pelo menos, mais de metade dos associados, funcio-
nando meia hora mais tarde com qualquer número de associados.

ARTIGO 18.º

São atribuições da assembleia geral:
a) Aprovar e alterar os estatutos;
b) Eleger e exonerar os membros dos corpos sociais;
c) Fixar anualmente o montante da jóia e da quota;
d) Discutir e aprovar o relatório de actividades e contas da gerên-

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

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

apreciação.
ARTIGO 19.º

A APEFRE será gerida por uma direcção constituído por três asso-
ciados: um presidente, um tesoureiro e um secretário.

ARTIGO 20.º

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

ARTIGO 21.º

Compete à direcção:
a) Prosseguir os objectivos para que foi criada a APEFRE;
b) Executar as deliberações da assembleia geral;
c) Administrar os bens da APEFRE;
d) Submeter à assembleia geral o relatório de actividades e contas

anuais para discussão e aprovação;
e) Representar a APEFRE;
f) Propor à assembleia geral o montante das jóia e quota a fixar

para o ano seguinte;
g) Admitir e exonerar os associados.

ARTIGO 22.º

O conselho fiscal é constituído por três associados: um presidente
e dois vogais.

ARTIGO 23.º

Compete ao conselho fiscal:
a) Dar parecer sobre o relatório de actividades e contas da direc-

ção;
b) Verificar, periodicamente, a legalidade das despesas efectuadas e

a conformidade estatutária dos actos da direcção.

ARTIGO 24.º

O conselho fiscal reunirá uma vez por trimestre ou por solicitação
de dois dos seus membros.
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CAPÍTULO IV

Do regime financeiro

ARTIGO 25.º

Constituem, nomeadamente, receitas da APEFRE:
a) As jóias e quotas dos associados;
b) As subvenções ou doações que lhe sejam concedidas;
c) A venda de publicações.

ARTIGO 26.º

A APEFRE só fica obrigada pela assinatura conjunta de dois mem-
bros da direcção, sendo obrigatória a do presidente ou do tesoureiro.

ARTIGO 27.º

As disponibilidades financeiras da APEFRE serão obrigatoriamente
depositadas num estabelecimento bancário, em conta própria da as-
sociação.

ARTIGO 28.º

Em caso de dissolução, o activo da APEFRE, depois de satisfeito o
passivo, reverterá integralmente a favor da entidade que a assembleia
geral determinar.

CAPÍTULO V

Disposições gerais e transitórias

ARTIGO 29.º

O ano social da APEFRE principia em 1 de Setembro e termina em
31 de Agosto.

ARTIGO 30.º

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

ARTIGO 31.º

Entre a aquisição de personalidade jurídica pela APEFRE e a pri-
meira assembleia geral que se realizar, esta será gerida por uma co-
missão instaladora constituída por cinco dos sócios fundadores.

Conforme o original.

23 de Março de 2005. — (Assinatura ilegível.) 3000198606

ASSOCIAÇÃO DE PAIS DA ESCOLA N.º 1 E. B.
DE ABRANTES/QUINCHOSOS

Estatutos

CAPÍTULO I

Denominação, duração, sede e objecto

ARTIGO 1.º

Atendendo à natural evolução do sistema educativo que não só
estimula a criação de novas fórmulas de gestão com partilha inter-
-escolar dos recursos disponíveis como a participação dos pais e en-
carregados de educação nos projectos daí decorrentes, é criada a As-
sociação de Pais da Escola n.º 1 E. B. de Abrantes/Quinchosos, adiante
designada por Associação, que se rege pelos presentes estatutos ela-
borados de acordo com o normativo do Decreto-Lei n.º 372/90, de
27 de Novembro, actualizado pelo Decreto-Lei n.º 80/99, de 16 de
Março.

ARTIGO 2.º

A Associação terá duração ilimitada e tem a sua sede na Escola
n.º 1 do 1.º Ciclo do Ensino Básico, sita no Largo dos Quinchosos,
2200-357 Abrantes, adiante designada por Escola.

ARTIGO 3.º

A Associação não tem fins lucrativos, é uma associação voluntária
e é independente do Estado, de credos religiosos, de partidos políticos
e de quaisquer outras instituições ou interesses.

ARTIGO 4.º

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

encarregados de educação no acompanhamento do projecto escolar

dos educandos, seja este específico da escola/agrupamento ou integra-
do em projectos conjuntos com outras escolas ou instituições;

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

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

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

CAPÍTULO II

Dos sócios

ARTIGO 7.º

Haverá dois tipos de sócios: efectivos e não efectivos:
a) Serão sócios efectivos os pais dos alunos da Escola que se ins-

crevam na Associação;
b) Serão sócios não efectivos os amigos da Escola que, de alguma

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

ARTIGO 8.º

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

ARTIGO 9.º

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

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

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

ARTIGO 10.º

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

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

ARTIGO 11.º

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

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

14 meses.

CAPÍTULO III

Dos órgãos sociais

ARTIGO 12.º

São órgãos sociais da Associação:
a) A assembleia geral.
b) A direcção.
c) O conselho fiscal.
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ARTIGO 13.º

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

ARTIGO 14.º

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

ARTIGO 15.º

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

ARTIGO 16.º

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

ARTIGO 17.º

A assembleia geral será convocada pelo presidente através de cir-
culares a enviar aos sócios e a afixar na Escola com, pelo menos,
15 dias de antecedência.

ARTIGO 18.º

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

ARTIGO 19.º

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

ARTIGO 20.º

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

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

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

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

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

ARTIGO 21.º

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

dissolução da Associação;
d) Fixar o valor da quota mínima anual, mediante proposta da direcção;
e) Deliberar sobre os assuntos que, no âmbito do artigo 16.º, lhe sejam

submetidos e todos os outros que, por força da lei ou disposição estatu-
tária lhe incumbam.

ARTIGO 22.º

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

ARTIGO 23.º

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

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

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

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

Associação;
e) Requerer a convocação das assembleias gerais;
f) Aceitar, conforme disposto no artigo 11.º, a demissão dos asso-

ciados que a requeiram bem como propor à assembleia geral a demis-
são e exclusão de sócios;

g) Representar a Associação em juízo e fora dele.

ARTIGO 24.º

A Associação só se obriga pela assinatura conjunta do presidente
da direcção e de outro membro deste órgão social, sendo a do tesou-
reiro obrigatória sempre que se trate de questões de natureza finan-
ceira.

ARTIGO 25.º

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

ARTIGO 26.º

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

ARTIGO 27.º

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

ARTIGO 28.º

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

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

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

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

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

CAPÍTULO IV

Das receitas

ARTIGO 29.º

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

CAPÍTULO V

Da dissolução

ARTIGO 30.º

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

ARTIGO 31.º

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

CAPÍTULO VI

Disposições gerais

ARTIGO 32.º

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

ARTIGO 33.º

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

ARTIGO 34.º

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

Conforme o original.

27 de Março de 2006. — (Assinatura ilegível.) 3000198607
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ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO
DO JARDIM ESCOLA JOÃO DE DEUS ESTRELA

Estatutos

CAPÍTULO I

Da denominação, natureza e fins

ARTIGO 1.º

A Associação de pais e encarregados de educação do Jardim Escola
João de Deus Estrela, também designada abreviadamente por APE-
EJEJDE, congrega e representa pais e encarregados de educação dos
alunos do Jardim-Escola João de Deus da Estrela, em Lisboa, de ora
em diante designada por APEEJEJDE.

ARTIGO 2.º

A APEEJEJDE é uma instituição particular sem fins lucrativos, com
duração ilimitada, que se rege pelos presentes estatutos e, nos casos
omissos, pela lei geral.

ARTIGO 3.º

A APEEJEJDE tem a sua sede social no Jardim-Escola João de Deus
na Estrela, Lisboa, na freguesia de Santa Isabel, concelho de Lisboa.

ARTIGO 4.º

A APEEJEJDE exerce as suas actividades sem subordinação a qual-
quer ideologia política ou religiosa.

ARTIGO 5.º

São fins da APEEJEJDE:
a) Contribuir, por todos os meios ao seu alcance, para que os pais

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

b) Contribuir para o desenvolvimento global e harmonioso do alu-
no no seu processo de aprendizagem;

c) Propugnar por uma política de ensino de elevada qualidade, que
promova a disciplina e o respeito pelos valores fundamentais da pes-
soa humana;

d) Contribuir para a concretização e valorização do projecto edu-
cativo do Jardim-Escola João de Deus da Estrela.

ARTIGO 6.º

Compete à APEEJEJDE:
a) Pugnar pelos justos e legítimos interesses dos alunos na sua re-

lação com a escola, com a educação e com a cultura;
b) Contribuir para o desenvolvimento e fortalecimento de rela-

ções de convivência e interajuda entre a direcção da escola, professo-
res, alunos, funcionários e famílias;

c) Promover e cooperar em actividades da escola nos planos re-
creativo, desportivo e cultural e, bem assim, na ocupação dos tempos
livres dos alunos;

d) Promover a colaboração com outras associações congéneres ou
suas estruturas representativas, visando a representação dos seus inte-
resses comuns junto das autoridades públicas com responsabilidades a
nível da definição e execução de políticas de educação;

e) Exercer os demais direitos que lhe são conferidos por lei.

CAPÍTULO II

Dos associados

ARTIGO 7.º

São associados da APEEJEJDE os pais e os encarregados de educa-
ção dos alunos matriculados no Jardim-Escola João de Deus da Estre-
la, Lisboa, que, voluntariamente, se associaram ou venham a asso-
ciar-se na APEEJEJDE.

ARTIGO 8.º

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

APEEJEJDE;
b) Eleger e serem eleitos para os órgãos sociais da APEEJEJDE;
c) Utilizar os serviços da «sigla» para a resolução dos problemas

relativos aos seus filhos ou educandos, dentro do âmbito definido no
artigo 5.º;

d) Serem mantidos ao corrente de toda a actividade da APEEJEJDE.

ARTIGO 9.º

São deveres dos associados:
a) Cumprir os presentes estatutos;
b) Cooperar nas actividades da APEEJEJDE;
c) Exercer, com zelo e diligência, os cargos para que forem eleitos;
d) Pagar a jóia e as quotas que forem fixadas.

ARTIGO 10.º

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

tar matriculados na Escola;
b) Os que o solicitem por escrito;
c) Os que infringirem o que se encontra estabelecido nos presentes

estatutos;
d) Os que não satisfaçam as suas quotas no prazo que lhes venha a

ser comunicado.

CAPÍTULO III

Dos órgãos sociais

ARTIGO 11.º

1 — São órgãos sociais da APEEJEJDE a assembleia geral, o con-
selho executivo e o conselho fiscal.

2 — Os mandatos dos órgãos sociais são de dois anos.

ARTIGO 12.º

Os membros da mesa da assembleia geral, do conselho executivo e
do conselho fiscal são eleitos de dois em dois anos, por sufrágio di-
recto e secreto, pelos associados que componham a assembleia geral.

ARTIGO 13.º

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

ARTIGO 14.º

a) A mesa da assembleia geral terá um presidente e dois secretários;
b) O presidente da mesa será substituído, na sua falta, pelo primei-

ro secretário e este pelo segundo.

ARTIGO 15.º

a) A assembleia geral reúne em sessão ordinária no último período
de cada ano lectivo para discussão e aprovação do relatório anual de
actividades e contas e para eleição dos órgãos sociais.

b) A assembleia geral reúne em sessão extraordinária por iniciativa
do presidente da mesa; a pedido do conselho executivo, conselho fis-
cal ou por petição subscrita por, pelo menos, vinte associados no pleno
gozo dos seus direitos.

ARTIGO 16.º

A convocatória para a assembleia geral será feita com a antece-
dência mínima de oito dias, por circular enviada a todos os associa-
dos, indicando a data, hora, local e ordem de trabalhos.

ARTIGO 17.º

A assembleia geral considera-se legalmente constituída se estive-
rem presentes, pelo menos, mais de metade dos associados, funcio-
nando meia hora mais tarde com qualquer número de associados.

ARTIGO 18.º

São atribuições da assembleia geral:
a) Aprovar e alterar os estatutos;
b) Eleger e exonerar os membros dos corpos sociais;
c) Fixar anualmente o montante da jóia e da quota;
d) Discutir e aprovar o relatório de actividades e contas da gerência;
e) Apreciar e votar a associação da APEEJEJDE em federações ou

confederações de associações similares;
f) Dissolver a APEEJEJDE;
g) Pronunciar-se sobre os assuntos que sejam submetidos à sua

apreciação e os que por lei ou disposição estatutária lhe incumbam.

ARTIGO 19.º

A APEEJEJDE será gerida por um conselho executivo, constituído
por cinco associados: um presidente, um vice-presidente, um tesou-
reiro e dois vogais.
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ARTIGO 20.º

O conselho executivo reúne ordinariamente de dois em dois meses
e extraordinariamente sempre que o presidente ou a maioria dos seus
membros o convoque.

ARTIGO 21.º

Compete ao conselho executivo:
a) Prosseguir os objectivos para que foi criada a APEEJEJDE;
b) Convocar a assembleia geral;
c) Executar as deliberações da assembleia geral;
d) Administrar os bens da APEEJEJDE;
e) Submeter à assembleia geral o relatório de actividades e contas

anuais para discussão e aprovação;
f) Representar a APEEJEJDE, em juízo e fora dele;
g) Propor à assembleia geral o montante da jóia e quota a fixar

para o ano seguinte;
h) Admitir e exonerar os associados;
i) Exercer as demais funções que lhe sejam atribuídas por lei.

ARTIGO 22.º

O conselho fiscal é constituído por três associados: um presidente
e dois vogais.

ARTIGO 23.º

Compete ao conselho fiscal:
a) Dar parecer sobre o relatório de actividades e contas da direcção;
b) Verificar, periodicamente, a legalidade das despesas efectuadas e

a conformidade estatutária dos actos da direcção.

ARTIGO 24.º

O conselho fiscal reúne ordinariamente de seis em seis meses ou
extraordinariamente por solicitação de dois dos seus membros.

CAPÍTULO IV

Do regime financeiro

ARTIGO 25.º

Constituem, nomeadamente, receitas da APEEJEJDE:
a) As quotas dos associados;
b) As subvenções ou doações que lhe sejam concedidas;
c) A receita decorrente da realização de eventos no âmbito das

suas atribuições.
ARTIGO 26.º

A APEEJEJDE obriga-se pela assinatura conjunta de dois membros
do conselho executivo, sendo obrigatória a do presidente ou do te-
soureiro.

ARTIGO 27.º

As disponibilidades financeiras da APEEJEJDE são obrigatoriamente
depositadas num estabelecimento bancário, em conta de depósitos
aberta em seu nome.

ARTIGO 28.º

Em caso de dissolução, o activo da APEEJEJDE, depois de satis-
feito o passivo, reverte a favor da pessoa ou pessoas que a assembleia
geral decidir, visando fins de solidariedade social ou educativa.

CAPÍTULO V

Disposições gerais e transitórias

ARTIGO 29.º

O ano social da APEEJEJDE principia em 1 de Agosto e termina
em 31 de Julho.

ARTIGO 30.º

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

ARTIGO 31.º

Entre a aquisição de personalidade jurídica pela APEEJEJDE e a
primeira assembleia geral que se realizar, esta será gerida por uma
comissão instaladora constituída por cinco dos sócios fundadores.

Conforme o original.

27 de Março de 2006. — (Assinatura ilegível.) 3000198609

APESS — ASSOCIAÇÃO DE PAIS DA ESCOLA
SANTOS SIMÕES

Estatutos

CAPÍTULO I

ARTIGO 1.º

Denominação e duração

A associação adopta a designação de APESS — Associação de Pais
da Escola Santos Simões, adiante designada por APESS, e é constitu-
ída por tempo ilimitado.

ARTIGO 2.º

Natureza

A associação é alheia a qualquer ideologia política ou religiosa, é
independente de quaisquer organizações oficiais ou privadas. Não tem
fins lucrativos, e rege-se pelos presentes estatutos e nos casos omis-
sos pelas disposições da lei geral.

ARTIGO 3.º

Sede

A associação tem a sua sede na Escola Secundária com 3.º Ciclo
Santos Simões, em Guimarães, podendo esta localização ser alterada
por deliberação da assembleia geral.

ARTIGO 4.º

Objecto

1 — Difundir a actividade escolar, associativa e outras afins, no
sentido de se obter um forte elo que ligue por mútuos interesses os
alunos, a escola e a família, bem como outros interessados em cola-
borar.

2 — Possibilitar e facilitar o exercício do direito e dever que ca-
bem aos pais e encarregados de educação de orientarem e participa-
rem activamente na educação integral dos seus filhos e educandos.

3 — Promover o esclarecimento dos pais e encarregados de educa-
ção, habilitando-os ao cabal desempenho da sua missão de primeiros
e principais educadores.

4 — Defender os interesses morais, culturais e fisicos dos educandos.
5 — Fomentar actividades de carácter pedagógico, cultural e social.
6 — Fomentar a qualidade do ensino.

CAPÍTULO II

Dos membros

ARTIGO 5.º

Categorias de membros

1 — A Associação tem três categorias de membros: efectivos, ex-
traordinários e honorários.

2 — São membros efectivos os pais e encarregados de educação dos
alunos matriculados na Escola, desde que manifestem essa intenção e
desde que tenham as quotas pagas.

3 — São admitidos como membros extraordinários os que, por
deixarem de ter filhos ou educandos matriculados na Escola, o solici-
tem por escrito até 30 dias antes da saída do educando, ao conselho
executivo da Associação e após deliberado em assembleia geral.

4 — São membros honorários todos aqueles que tenham prestado
serviços relevantes à Associação, aos seus membros ou ao movimen-
to associativo de pais e encarregados de educação.

5 — Todos os membros, simples ou colectivos, obrigam-se a res-
peitar os presentes estatutos e demais regulamentos em vigor.

ARTIGO 6.º

Direitos dos membros efectivos

São direitos dos membros efectivos:
1) Eleger e ser eleitos para qualquer cargo dos órgãos sociais e gru-

pos de trabalho que venham a ser criados;
2) Participar nas reuniões da assembleia geral e em todas as activi-

dades da Associação;
3) Discutir e votar na assembleia geral;
4) Ser informados das actividades da Associação;
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5) Apresentar propostas por escrito que julguem de utilidade para
a Associação ou para o movimento associativo de pais e encarrega-
dos de educação;

6) Requerer a convocação extraordinária da assembleia geral, nos
termos dos estatutos;

7) Gozar de todos os benefícios e garantias que lhes conferem os
presentes estatutos e, bem assim, aqueles que a assembleia geral, vier
a criar.

ARTIGO 7.º

Direitos dos membros extraordinários

São direitos dos membros extraordinários:
1) Propor sugestões e actividades ao conselho executivo para a

melhor prossecução dos objectivos da Associação;
2) Participar na assembleias gerais, mas sem direito a voto;
3) Colaborar com o conselho executivo, sempre que solicitados.

ARTIGO 8.º

Direitos e designação dos membros honorários

1 — São direitos dos membros honorários os constantes do
artigo anterior.

2 — Compete à assembleia geral, sob proposta fundamentada do
conselho executivo ou, no mínimo de 10 % dos membros efectivos no
pleno gozo dos seus direitos, atribuir o título de membro honorário.

ARTIGO 9.º

Deveres dos membros efectivos

1 — São deveres dos membros efectivos:
a) Participar nas actividades, reuniões e assembleias gerais para as

quais sejam convocados, contribuindo por todas as formas ao seu al-
cance para o bom nome e prestígio da Associação e para a eficácia da
sua acção;

b) Cumprir as disposições estatutárias e regulamentares;
c) Exercer com zelo e diligência os cargos para que forem eleitos;
d) Pagar as quotas anualmente no início do ano lectivo.

ARTIGO 10.º

Perda da qualidade de membros

1 — Perdem a qualidade de membros:
a) Aqueles que voluntariamente pedirem a demissão por escrito ao

órgão executivo da Associação;
b) Aqueles que faltarem ao cumprimento das suas obrigações esta-

tutárias;
c) Os que deixarem de ter filhos na Escola, salvo o disposto nos

artigos 7.º e 8.º;
d) Compete ao conselho executivo declarar a perda de qualidade de

membro.

CAPÍTULO III

Dos órgãos sociais

SECÇÃO I

Especificação, eleição e destituição

ARTIGO 11.º

Especificação

1 — São órgãos sociais da associação:
a) A assembleia geral;
b) O conselho executivo;
c) O conselho fiscal.

ARTIGO 12.º

Eleição

1 — Os órgãos sociais da associação são eleitos pela assembleia geral
para o mandato de três anos.

2 — Os órgãos eleitos tomarão posse perante o presidente da mesa
da assembleia geral.

3 — Findo o período dos respectivos mandatos, os elementos dos
órgãos sociais conservar-se-ão no exercício dos seus cargos até que os
novos eleitos sejam empossados.

4 — As eleições efectuam-se no início do ano lectivo.
5 — Sempre que haja eleições, as listas candidatas devem ser apre-

sentadas no início da assembleia à mesa da assembleia geral.

ARTIGO 13.º

Destituição

1 — Os elementos dos órgãos sociais, individualmente ou em con-
junto, são passíveis de destituição desde que ocorra motivo grave para
o bom nome da associação.

2 — A destituição só poderá ter lugar em assembleia geral expres-
samente convocada para apreciação da gravidade do motivo e para
ser válida necessita de obter o voto favorável de, pelo menos, três
quartos dos membros efectivos presentes.

3 — Se a destituição referida nos números antecedentes abranger
mais de um terço dos elementos de um órgão social, deverá a mesma
assembleia deliberar sobre o preenchimento dos cargos vagos até à
realização de novas eleições.

SECÇÃO II

Assembleia geral

ARTIGO 14.º

Constituição

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

ARTIGO 15.º

Composição da mesa

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

2 — O presidente nas ausências e impedimentos será substituído pelo
primeiro-secretário.

ARTIGO 16.º

Competências

1 — Compete à assembleia geral:
a) Apreciar e votar as propostas de alteração dos estatutos;
b) Eleger os corpos sociais da associação;
c) Discutir e votar o relatório e contas;
d) Fixar a cota mínima anual;
e) Deliberar sobre a extinção da associação;
f) Apreciar as propostas, pareceres ou votos que lhe sejam subme-

tidos e deliberar sobre eles.
2 — Compete nomeadamente ao presidente da mesa:
a) Convocar a assembleia geral;
b) Dirigir os trabalhos das sessões;
c) Assinar as actas com os secretários;
d) Empossar os membros nos cargos sociais para que forem eleitos.

ARTIGO 17.º

Funcionamento

1 — A assembleia geral reunirá ordinariamente uma vez por ano,
no início do ano lectivo.

2 — Extraordinariamente a assembleia geral reunirá, por convoca-
ção do seu presidente, quando este entenda necessário, ou por reque-
rimento do conselho executivo, conselho fiscal, ou de um número
não inferior a um terço dos associados.

3 — O requerimento a que se refere o número anterior será dirigi-
do ao presidente da assembleia geral e deve designar concretamente o
objectivo da reunião.

4 — No caso de a assembleia geral ser convocada pelos associados
esta só poderá funcionar se estiverem presentes pelo menos dois ter-
ços dos requerentes.

5 — A assembleia geral só poderá funcionar em primeira convoca-
tória desde que estejam presentes mais de metade dos associados, e
em segunda convocatória, meia hora mais tarde, com qualquer núme-
ro de associados.

ARTIGO 18.º

Convocatória e ordem de trabalho

A convocação da assembleia geral será feita através de circular
enviada aos associados e nela serão indicados o dia a hora e o local da
assembleia, bem como a respectiva ordem de trabalho.

ARTIGO 19.º

Deliberações

1 — As deliberações são tomadas por maioria absoluta dos associa-
dos presentes.
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2 — Exceptuam-se os seguintes casos:
a) As deliberações sobre as alterações dos estatutos são tomadas

por maioria qualificada de três quartos dos associados presentes;
b) Nas deliberações sobre a dissolução da associação terão que estar

presentes e votar favoravelmente três quartos dos associados em ple-
no gozo dos seus direitos em reunião expressamente convocada para
o efeito.

SECÇÃO III

Conselho executivo

ARTIGO 20.º

Composição

O conselho executivo é composto por sete membros: um presi-
dente, um vice-presidente, um tesoureiro, dois secretários e dois vo-
gais.

ARTIGO 21.º

Competência

1 — Compete ao conselho executivo:
a) Representar a associação e em seu nome defender os seus direi-

tos e assumir as suas obrigações;
b) Dar cumprimento às deliberações da assembleia geral;
c) Elaborar anualmente o relatório e contas da associação;
d) Elaborar o plano de actividades da associação.
2 — Compete especialmente ao presidente do conselho executivo

coordenar e orientar a actividade do conselho executivo diligencian-
do pela assiduidade e eficiência dos seus membros, dirigir as suas reu-
niões e assinar as actas com o secretário.

ARTIGO 22.º

Funcionamento

1 — O conselho executivo deverá reunir ordinariamente uma vez
por mês e extraordinariamente sempre que os seus elementos enten-
dam ser necessário.

2 — O conselho executivo só poderá deliberar desde que estejam
presentes a maioria dos seus elementos.

3 — As deliberações são tomadas por maioria dos elementos pre-
sentes tendo o presidente voto de qualidade.

ARTIGO 23.º

Vinculação

Para vincular a associação é necessária a assinatura de dois ele-
mentos do conselho executivo, sendo um deles o presidente ou no
seu impedimento o vice-presidente.

SECÇÃO IV

Conselho fiscal

ARTIGO 24.º

Composição

1 — O conselho fiscal é composto por um presidente e dois vogais.
2 — Verificando-se o impedimento do presidente, as suas funções

passam a ser asseguradas pelos vogais.

ARTIGO 25.º

Competência

1 — Compete ao conselho fiscal:
a) Dar parecer sobre o relatório e contas anuais do conselho exe-

cutivo;
b) Verificar periodicamente a regularidade das contas;
c) Solicitar a convocação da assembleia geral extraordinária sem-

pre que se verificar a existência de abusos ou irregularidades graves
em matéria de ordem económica e financeira.

ARTIGO 26.º

Funcionamento

1 — O conselho fiscal reunirá sempre que o desempenho das suas
funções assim o exigir.

2 — As deliberações do conselho fiscal só podem ser tomadas com
a presença da maioria dos seus membros.

CAPÍTULO IV

Regime financeiro

ARTIGO 27.º

Exercício

O ano social da associação (APESS) corresponde ao ano escolar.

ARTIGO 28.º

Receitas

Constituem receitas da associação:
a) As quotizações dos associados;
b) Os donativos, subvenções ou doações que eventualmente lhe

sejam atribuídos.
ARTIGO 29.º

Despesas

Constituem despesas da associação:
a) O pagamento de material, serviços e outros encargos adminis-

trativos necessários ao funcionamento e execução das suas atribui-
ções estatutárias;

b) Os pagamentos respeitantes a outros encargos resultantes de
iniciativas próprias ou em ligação com outras entidades, públicas ou
privadas, de acordo com os seus objectivos.

CAPÍTULO V

Disposições finais

ARTIGO 30.º

Actas

Das reuniões dos órgãos sociais serão lavradas actas.

ARTIGO 31.º

Dissolução e liquidação

A assembleia geral que delibere a dissolução da associação, nos ter-
mos da alínea b) do n.º 2 do artigo 19.º, decidirá sobre a forma e pra-
zo de liquidação, bem como o destino a dar aos bens que constituam
o seu património.

Conforme o original.

27 de Março de 2006. — (Assinatura ilegível.) 3000198612

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DA ESCOLA EB1
E JARDIM-DE-INFÂNCIA DA CORRELHÃ

1.º

A Associação adopta a denominação de Associação de Pais e Amigos
da EB1 e Jardim-de-Infância da Correlhã e tem a sua sede na Escola
do 1.º Ciclo da Correlhã, da freguesia da Correlhã, do concelho de
Ponte de Lima.

2.º

A Associação não prosseguirá fins lucrativos e terá duração inde-
terminada.

3.º

A Associação tem como objecto:
1) Assegurar a efectivação do direito e do dever que assiste aos

pais e amigos, de participarem na educação dos seus filhos ou educan-
dos;

2) Resolver quaisquer situações lesivas dos interesses cívicos ou
morais dos alunos;

3) Colaborar com a Escola, sempre que possível, em actividades
circumescolares ou de natureza social;

4) Prestar à Escola a colaboração que lhe seja pedida, desde que
compatível com a sua finalidade;

5) Estabelecer o contacto e o diálogo indispensável para uma recí-
proca compreensão entre professores, alunos, pais ou encarregados
de educação;

6) Colaborar com outras escolas.
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4.º

A Associação exercerá a sua actividade sem subordinação a qual-
quer ideologia política ou religiosa, procurando assegurar que a educa-
ção dos filhos ou educandos dos associados se processe segundo as
normas de direito natural universalmente aceites.

5.º

São associados por direito próprio os pais e amigos da Escola EB1
e Jardim-de-Infância da Correlhã voluntariamente inscritos na Asso-
ciação.

6.º

Constituem direitos dos associados:
a) Participar nas assembleias gerais;
b) Elegerem e serem eleitos para os órgãos sociais da Associação;
c) Utilizarem os serviços da Associação, dentro do âmbito das suas

atribuições.
7.º

São deveres dos associados:
a) Pagarem as quotas que forem fixadas pela assembleia geral den-

tro do prazo limite estipulado pela mesma;
b) Cooperarem nas actividades da Associação e exercerem com zelo

e diligência os cargos para que foram eleitos.

8.º

Perde-se a qualidade de associado:
a) A pedido do associado;
b) Pelo não pagamento das quotas no prazo fixado;
c) Por proposta da direcção, sancionada pela assembleia geral.

9.º

1 — São órgãos da Associação: a assembleia geral, a direcção e o
conselho fiscal.

2 — A assembleia geral deverá eleger, simultaneamente à eleição
dos órgãos sociais da Associação, a mesa de assembleia geral, que deverá
ser constituída por um presidente, um primeiro-secretário e um se-
gundo-secretário.

3 — O mandato dos titulares dos órgãos sociais é de dois anos e o
exercício das suas funções é gratuito.

10.º

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

2 — A assembleia não pode deliberar na primeira convocação sem
a presença de metade, pelo menos, dos seus associados.

3 — Se à hora designada não se verificar a presença do número
mínimo de associados a assembleia reunirá em segunda convocação
meia hora depois com qualquer número de associados presentes.

4 — A assembleia geral reunirá ordinariamente três vezes por ano,
sendo a primeira na quinzena anterior ao início do ano lectivo e as
restantes durante o segundo e terceiro períodos escolares, fazendo-se,
nesta última a aprovação do relatório e contas da direcção e a eleição
dos órgãos sociais extraordinariamente sempre que a direcção, o pre-
sidente da mesa geral ou o número mínimo de vinte associados o
requeiram.

5 — São competências da assembleia geral:
a) A alteração dos estatutos;
b) A eleição e a destituição dos órgãos sociais;
c) A aprovação do relatório e das contas anuais;
d) A extinção da Associação.

11.º

1 — A direcção é constituída por um presidente, por um secretário
e por um tesoureiro.

2 — A direcção reunirá ordinariamente uma vez por mês e extraor-
dinariamente sempre que a maioria dos seus membros o requeira.

3 — São da competência da direcção:
a) A representação da associação em juízo e fora dele;
b) Gerir os bens da Associação;
c) Submeter à assembleia geral o relatório e as contas anuais para

aprovação;
d) Dar cumprimento às deliberações da assembleia geral;
e) Participar nas reuniões convocadas pelos órgãos de gestão da

Escola.
12.º

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

2 — Ao conselho fiscal compete dar o parecer sobre o relatório e
as contas anuais, assim como verificar a legalidade e conformidade
estatutária das despesas efectuadas e das receitas cobradas.

13.º

As receitas da Associação compreendem as quotizações dos associa-
dos e os subsídios ou donativos que eventualmente lhe sejam atribuí-
dos.

14.º

A Associação obriga-se pelas assinaturas conjuntas de dois mem-
bros da direcção.

15.º

A Associação, por deliberação da assembleia geral, poderá federar-
-se com outras associações congéneres, a nível regional ou nacional.

16.º

No caso de extinção da Associação, salvo determinação em con-
trário da assembleia geral, os bens da Associação reverterão para a
Escola do 1.º Ciclo e Jardim-de-Infância da Correlhã.

Conforme o original.

27 de Março de 2006. — (Assinatura ilegível.) 3000198614

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS
DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA DO 1.º CICLO

DE MAIORGA

Alteração aos estatutos

Certifico que o n.º 6 do artigo 6.º dos estatutos da Associação de
Pais e Encarregados de Educação da Escola Básica do 1.º  Ciclo de
Maiorga passa a ter a redacção seguinte:

«6 — As reuniões ordinárias e extraordinárias serão convocadas por
cartaz afixado na Escola, por circular enviada por via postal ou por
qualquer outro meio de comunicação, com a antecedência mínima de
oito dias. A convocatória deve indicar:

a) O dia, a hora e o local da reunião;
b) A respectiva ordem de trabalhos;
c) A menção dos elementos estranhos à Associação cuja presença

tenha sido solicitada pela direcção;
d) A advertência de que a assembleia funcionará com qualquer nú-

mero de associados meia hora depois da hora fixada para a reunião.

Conforme o original.

24 de Março de 2006. — (Assinatura ilegível.) 3000198615

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS
DE EDUCAÇÃO DOS ALUNOS DA ESCOLA EB 1

COMPOSTELA — FOZ DO SOUSA

Estatutos

CAPÍTULO I

Denominação, sede, natureza e fins

ARTIGO 1.º

1 — A Associação de Pais e Encarregados de Educação dos Alunos
da Escola EB 1 de Compostela — Foz do Sousa, da freguesia de Foz
do Sousa, concelho de Gondomar, adiante designada por Associação,
constitui uma instituição sem fins lucrativos, com duração indetermi-
nada e sede na respectiva escola que passará a reger-se pelo presente
estatuto e, nos casos omissos, pela lei geral.

2 — A Associação é constituída pelos pais e encarregados de edu-
cação da Escola EB 1 de Compostela e que nela se inscrevam.

ARTIGO 2.º

A Associação tem como finalidade essencial contribuir através da
colaboração permanente e recíproca com os órgãos directivos, com
o corpo docente e discente da Escola EB 1 de Compostela, pais e
encarregados de educação para o labor educativo, pedagógico e for-
mativo dos seus educandos dentro de uma linha democrática e pro-
gressista.
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ARTIGO 3.º

1 — A Associação exercerá as suas actividades sem subordinação a
qualquer ideologia política ou religiosa, procurando assegurar que a
educação dos seus filhos ou educandos se processe segundo as normas
do direito universalmente aceite.

2 — A Associação procurará cumprir os seus fins, salvaguardando
sempre a independência de quaisquer organizações oficiais ou privadas.

CAPÍTULO I

Dos associados

SECÇÃO A

Categoria dos sócios

ARTIGO 4.º

Existem duas categorias de sócios: sócios efectivos e sócios hono-
rários.

ARTIGO 5.º

São sócios efectivos da Associação, por direito próprio, desde que
nela se inscrevam voluntariamente, o pai e ou a mãe e ou o encarre-
gado de educação dos alunos da Escola EB 1 de Compostela.

ARTIGO 6.º

São sócios honorários, os indivíduos ou pessoas colectivas que,
tendo contribuído para a defesa dos direitos dos alunos, promovendo
a sua educação e valorização social e para o enriquecimento do patri-
mónio desta Associação, assim sejam reconhecidos pela assembleia
geral, sob proposta da direcção ou de um décimo de sócios efectivos,
no pleno gozo dos seus direitos estatutários.

SECÇÃO B

Direitos e deveres dos sócios

ARTIGO 7.º

Os direitos e deveres dos sócios, bem como a indicação das causas
que determinem a perda desta qualidade serão objecto do regulamento
interno a elaborar pela Associação.

CAPÍTULO III

Dos órgãos da Associação e das eleições

ARTIGO 8.º

Os órgãos da Associação são a assembleia geral, a direcção e o
conselho fiscal, que terão a seguinte constituição:

1) A assembleia geral é constituída por todos os membros efecti-
vos e a respectiva mesa é constituída por um presidente, um vice-
-presidente e um secretário;

2) A direcção é constituída por um presidente, um vice-presidente
e um tesoureiro;

3) O conselho fiscal é constituído por um presidente, um vice-
-presidente e um secretário;

§ único. Todos os membros dos órgãos da Associação exercem os seus
cargos gratuitamente.

ARTIGO 9.º

1 — A Associação obriga-se por duas assinaturas dos elementos da
direcção, sendo uma a do seu presidente ou do seu substituto.

2 — O mandato dos órgãos da Associação será eleito em assem-
bleia geral e terá a duração de dois anos.

4 — Os membros eleitos dos órgãos da Associação podem ser ree-
leitos em mandatos sucessivos.

5 — No caso de surgirem vagas que se imponham preencher, o
mandato dos substitutos eleitos cessará com o dos restantes mem-
bros.

CAPÍTULO IV

Do património

ARTIGO 10.º

Constituem património da Associação os bens móveis e imóveis
doados e ou adquiridos, as quotizações ou doações que lhe sejam atri-

buídas, bem como os créditos de actividades culturais e recreativas
que leve a efeito.

CAPÍTULO V

Da dissolução

ARTIGO 11.º

A Associação será dissolvida por decisão dos seus associados, toma-
da em assembleia geral, por maioria de dois terços dos mesmos no ple-
no uso dos seus direitos.

ARTIGO 12.º

Em caso de dissolução, os bens da Associação reverterão para a
respectiva Escola, sem prejuízo do disposto nas normas legais em vigor.

ARTIGO 13.º

Os regulamentos internos que forem elaborados pela assembleia geral
ou pela direcção, com aprovação em assembleia geral, serão obriga-
tórios para todos os associados.

Conforme o original.

24 de Março de 2006. — (Assinatura ilegível.) 3000198616

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS
DE EDUCAÇÃO DOS ALUNOS DA ESCOLA BÁSICA 1

E JARDIM-DE-INFÂNCIA BARREIRO — PIAS

Estatutos

CAPÍTULO I

Da associação

ARTIGO 1.º

Denominação

Os presentes estatutos regulam a Associação de Pais e Encarrega-
dos de Educação dos Alunos da Escola do 1.º Ciclo do Ensino Básico
(EB1) e Jardim-de-infância (JI) Barreiro — Pias, adiante designada por
associação.

ARTIGO 2.º

Objecto

À associação compete assegurar a efectivação dos direitos e deve-
res que assistem aos pais e encarregados de educação em tudo quanto
respeita à educação e ensino dos seus filhos e educandos, de acordo
com a legislação em vigor, contribuindo para o desenvolvimento e
fortalecimento de relações solidárias entre toda a comunidade educa-
tiva.

ARTIGO 3.º

Sede e duração

1 — A associação tem sede nas instalações da Escola, situadas no
lugar do Barreiro, freguesia de Pias, concelho de Monção, podendo
ser transferida para outro local desde que situado nos limites territo-
riais da freguesia de Pias.

2 — A associação é constituída por tempo indeterminado e só
poderá ser dissolvida por decisão da assembleia geral, convocada para
o efeito, nos termos dos presentes estatutos.

ARTIGO 4.º

Natureza

1 — A associação que se regerá pelos presentes estatutos, aprova-
dos em assembleia geral, é uma associação de direito privado, interes-
se público, educativo, formativo, cultural e científico, sem fins lucra-
tivos e independente de qualquer ideologia política ou religiosa, que
respeita as diversas correntes de opinião e os padrões de direito natu-
ral reconhecidos pela Declaração Universal dos Direitos do Homem e
procurando assegurar que a educação e ensino dos filhos ou educandos
dos associados se processe segundo os princípios da Declaração dos
Direitos da Criança.

2 — A associação poderá filiar-se, federar-se e cooperar com asso-
ciações congéneres, a nível de agrupamento, local, regional, nacional
e internacional.

3 — A associação poderá colaborar e cooperar com associações de
interesse educativo, formativo, cultural, científico ou desportivo, desde
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que daí advenham vantagens colectivas para os filhos ou educandos
dos associados.

ARTIGO 5.º

Fins

A associação tem como finalidade:
a) Dinamizar e consciencializar os associados em ordem à vivên-

cia e defesa dos valores fundamentais da família e dos deveres do
educador, de modo a assegurar o bom desempenho da acção educativa
da Escola;

b) Fomentar a colaboração efectiva entre os pais e encarregados
de educação e a restante comunidade educativa, nomeadamente atra-
vés da participação nos órgãos de gestão escolar;

c) Apoiar e desenvolver iniciativas de carácter educativo ou social
compatível com a natureza e objectivos da associação de iniciativa
própria ou sempre que para tal seja solicitada a sua colaboração, quer
pela Escola quer por Associações congéneres ou outras entidades in-
teressadas no sucesso educativo;

d) Informar os pais e encarregados de educação, associados ou não,
quanto ao funcionamento da escola e da política educativa.

CAPÍTULO II

Dos associados

ARTIGO 6.º

Associados

1 — Podem ser associados da Associação:
a) Todos os pais e encarregados de educação dos alunos que fre-

quentam a Escola, considerando-se sócios efectivos;
b) Qualquer pessoa ou entidade que, em assembleia geral, por pro-

posta da direcção ou de 10 % dos associados, seja aprovado como tal,
considerando-se sócio honorário.

2 — Perdem a qualidade de sócio aqueles que:
a) Comuniquem por escrito a sua demissão ao conselho executivo;
b) Deixarem de pagar as quotas;
c) Faltando ao cumprimento de outros deveres, sejam demitidos

em assembleia geral, sob proposta devidamente fundamentada do
conselho executivo.

ARTIGO 7.º

Direitos

1 — São direitos dos sócios efectivos:
a) Participar nas assembleias gerais;
b) Eleger e ser eleito para os órgãos sociais previstos nos estatu-

tos;
c) Utilizar a associação para a resolução de quaisquer problemas

relacionados com a Escola e com os seus filhos ou educandos que
caibam no âmbito destes estatutos;

d) Requerer a reunião de assembleia geral, nos termos da alínea b)
do artigo 17.º dos estatutos.

2 — São direitos dos sócios honorários:
a) Participar nas reuniões da assembleia geral, podendo intervir na

apresentação de propostas próprias, mas sem direito a voto;
b) Ser informado das posições e actividades da associação;
c) O sócio honorário não pode eleger nem ser eleito.

ARTIGO 8.º

Deveres dos associados

São deveres dos sócios efectivos e extraordinários:
a) Colaborar nas actividades da associação, contribuindo para a

realização dos seus objectivos;
b) Exercer com zelo e diligência os cargos para que forem eleitos

e ou nomeados pelo conselho executivo;
c) Cumprir e fazer cumprir as disposições estatutárias e os regu-

lamentos internos;
d) Pagar a quota anual, de acordo com o prazo e montante estabe-

lecido em assembleia geral.
ARTIGO 9.º

Perda de qualidade

Perdem a qualidade de associados aqueles que:
a) Comuniquem por escrito a sua demissão ao conselho executivo;
b) Não paguem a quota;
c) Faltando ao cumprimento de outros deveres, sejam demitidos

em assembleia geral, sob proposta devidamente fundamentada do
conselho executivo.

CAPÍTULO III

Dos órgãos sociais

SECÇÃO I

Disposições gerais

ARTIGO 10.º

Estrutura

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

ARTIGO 11.º

Exercício de cargos

1 — O exercício de cargos nos órgãos sociais da associação não é
remunerado.

2 — Os titulares dos cargos da associação são civil e criminalmen-
te responsáveis pelas faltas ou irregularidades cometidas no exercício
do seu mandato, excepto quando não tenham tomado parte na deli-
beração ou tenham votado contra a mesma.

ARTIGO 12.º

Mandato

1 — O mandato dos órgãos da associação dura pelo período de um
ano.

2 — Os membros dos órgãos sociais são eleitos em assembleia ge-
ral a realizar para o efeito, nos termos dos presentes estatutos.

ARTIGO 13.º

Deliberações

1 — As deliberações dos órgãos sociais são tomadas por maioria
absoluta de votos dos presentes, excepto nos casos previstos nos pontos
seguintes:

a) Para alteração dos estatutos, exclusão e demissão de sócios, é
necessário o voto favorável de três quartos dos associados presentes
na respectiva assembleia;

b) Para dissolução da associação é necessário o voto favorável de
três quartos do total de associados.

ARTIGO 14.º

Funcionamento

1 — As reuniões dos órgãos são convocadas pelo respectivos pre-
sidentes ou por quem o substituir, sendo de cada sessão lavrada a res-
pectiva acta.

2 — Os órgãos sociais da associação só podem funcionar com a
maioria dos respectivos titulares.

SECÇÃO II

Da assembleia geral

ARTIGO 15.º

Composição

A assembleia geral é o órgão soberano da associação, sendo cons-
tituída pelos associados reunidos no pleno uso dos seus direitos.

ARTIGO 16.º

Competências

São atribuições da assembleia geral:
a) Apreciar e votar propostas de alteração dos estatutos, do regi-

mento interno e de dissolução da associação;
b) Eleger ou destituir a mesa da assembleia geral e os membros dos

restantes órgãos sociais da associação;
c) Discutir, dar parecer e deliberar sobre as actividades da associação;
d) Apreciar e votar o relatório e contas anuais;
e) Estabelecer o valor da quota de associado;
f) Aprovar a admissão de sócios honorários;
g) Aprovar o regimento do ATL e do refeitório;
h) Deliberar sobre a dissolução da Associação;
i) Exercer todas as demais competências que lhe são atribuídas nos

termos dos presentes estatutos e da lei geral.
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ARTIGO 17.º

Funcionamento

1 — A assembleia geral reúne em sessões ordinárias e extraordiná-
rias mediante convocatória com, pelo menos, oito dias de antecedên-
cia, com indicação da data, hora e local em que terá lugar a reunião
e a respectiva ordem de trabalhos:

a) Ordinariamente, reúne duas vezes por ano e no mesmo dia, até
30 de Outubro, sendo a primeira para apresentação, discussão e apro-
vação do relatório e contas do ano lectivo anterior e a segunda para
eleger os órgãos sociais;

b) Extraordinariamente, reúne sempre que seja convocada a reque-
rimento do conselho executivo, do conselho fiscal ou de, pelo me-
nos, 15 % da totalidade dos associados no pleno uso dos seus direitos.

2 — A assembleia geral só poderá funcionar em primeira convoca-
ção desde que esteja presente a maioria absoluta dos associados e em
segunda convocação meia hora mais tarde, com qualquer número de
associados.

3 — A reunião da assembleia geral extraordinária, a requerimento
dos associados, só poderá realizar-se se comparecerem, pelo menos,
dois terços dos requerentes.

4 — Cada associado só tem direito a um voto, qualquer que seja o
número de filhos ou educandos.

ARTIGO 18.º

Convocatória

1 — A convocatória da assembleia geral é da competência do pre-
sidente da mesa da assembleia geral, por sua iniciativa, ou a pedido do
conselho executivo, do conselho fiscal ou a requerimento de asso-
ciados nos termos do artigo 17.º, n.º 1, alínea b).

2 — As formas de convocação dos associados para a assembleia
geral serão além das previstas no artigo 174.º do Código Civil:

a) Por aviso afixado na escola ou notificação através dos educan-
dos.

3 — Requerida a convocação da assembleia geral em sessão ex-
traordinária, deve a mesma ser convocada no prazo máximo de cinco
dias, após a recepção do requerimento, e ter lugar nos 15 dias seguin-
tes ao mesmo facto.

ARTIGO 19.º

Mesa da assembleia geral

A mesa da assembleia geral é constituída pelo presidente, um pri-
meiro-secretário e um segundo-secretário.

ARTIGO 20.º

Competências do presidente da mesa da assembleia geral

Compete ao presidente da mesa da assembleia geral:
a) Convocar as assembleias gerais e dirigir os respectivos trabalhos;
b) Presidir e fiscalizar o processo eleitoral e manter actualizados

os cadernos eleitorais;
c)  Dar posse ao novo presidente da mesa da assembleia geral;
d) Assinar as actas das sessões e proceder à legalização dos livros

respeitantes à assembleia geral;
e) Providenciar no sentido de, no prazo de oito dias após a assem-

bleia geral, ser afixada na escola, em local apropriado para o efeito,
fotocópia da acta da respectiva sessão.

SECÇÃO III

Do conselho executivo

ARTIGO 21.º

Composição

O conselho executivo é composto por um presidente, um vice-
-presidente, um secretário, um tesoureiro e um vogal.

ARTIGO 22.º

Competências

Sendo o órgão de gestão da associação compete ao conselho exe-
cutivo:

a) Dar cumprimento às deliberações da assembleia geral e dirigir
todas as actividades próprias dos objectivos da associação sua admi-
nistração e seus bens;

b) Representar a associação;
c) Proceder à inscrição dos seus associados e propor à assembleia

geral a perda da qualidade de associados sempre que se justifique, nos
termos estatutários;

d) Promover a constituição de grupos de trabalho para a prossecu-
ção de quaisquer interesses inseridos nos objectivos da associação;

e) Afixar antecipadamente o calendário de actividades que adop-
tar, para conhecimento dos interessados;

f) Submeter à assembleia geral o relatório de actividades e contas
anuais, para discussão e aprovação, nos termos estatutários;

g) Exercer todas as demais funções que lhe sejam atribuídas pela lei
e pelos presentes estatutos.

ARTIGO 23.º

Funcionamento

1 — O conselho executivo reunirá, ordinariamente, uma vez por
mês, e, extraordinariamente, sempre que o seu presidente ou a maio-
ria dos seus membros o solicite.

2 — Poderão participar nas reuniões do conselho executivo, quan-
do convidados:

a) Os membros da mesa da assembleia geral;
b) Os membros do conselho fiscal;
c) Um representante do conselho executivo da escola, qualquer outro

professor ou qualquer pessoa que para tal tenham sido, justificada-
mente, convidados.

3 — A associação obriga-se:
a) No movimento de documentos de tesouraria com duas assinatu-

ras, entre o presidente do conselho executivo, o vice-presidente e o
tesoureiro;

b) Para o restante expediente, com uma assinatura, preferencial-
mente a do presidente do conselho executivo.

ARTIGO 24.º

Competências dos membros do conselho executivo

1 — Compete ao presidente do conselho executivo:
a) Representar o conselho executivo;
b) Convocar os membros do conselho executivo para as reuniões

e presidir às mesmas;
c) Dirigir e coordenar os trabalhos, executando e fazendo executar

as deliberações do conselho executivo;
d) Gerir financeiramente a associação juntamente com o secretá-

rio e o tesoureiro;
e) Assinar as actas das reuniões do conselho executivo;
f) Proceder à gestão do pessoal ao serviço da associação.
2 — Compete ao vice-presidente coadjuvar e substituir o presiden-

te na sua falta ou impedimento.
3 — Compete ao secretário e ao tesoureiro as atribuições que nor-

malmente cabem a estas funções.
4 — Os membros do conselho executivo são solidariamente res-

ponsáveis pelas decisões tomadas no exercício das suas funções e
competências, quando em acta não se tenham a elas oposto.

SECÇÃO IV

Do conselho fiscal

ARTIGO 25.º

Composição

O conselho fiscal é constituído por um presidente e dois vogais.

ARTIGO 26.º

Competências

Compete ao conselho fiscal:
a) Dar parecer sobre o relatório e contas anuais;
b) Fiscalizar a escrituração, livros e documentos da associação,

quando julgue necessário;
c) Emitir parecer sobre qualquer assunto, mediante pedido da as-

sembleia geral ou do conselho executivo da associação;
d) Requerer a convocação da assembleia geral, nos termos estatu-

tários;
e) Solicitar a qualquer órgão da associação as informações que en-

tenda necessárias;
f) Cumprir as demais disposições impostas por lei no âmbito das

suas funções.
ARTIGO 27.º

Funcionamento

O conselho fiscal reúne sempre que necessário e pelo menos uma
vez por ano, sendo convocado pelo seu presidente.
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CAPÍTULO IV

Do património

ARTIGO 28.º

Bens patrimoniais

Constituem património da associação quaisquer bens móveis e imó-
veis que venham a ser adquiridos por qualquer dos títulos legalmente
previstos e as receitas próprias da associação provenientes de quoti-
zação dos associados, subsídios e contributos financeiros públicos ou
privados ou outras receitas provenientes do exercício de actividades
compatíveis com a natureza da associação.

CAPÍTULO V

Do processo eleitoral

ARTIGO 29.º

Marcação

1 — Os membros dos órgãos sociais são eleitos anualmente por
sufrágio directo e secreto.

2 — As eleições efectuar-se-ão até 30 de Outubro, na reunião or-
dinária anual da assembleia geral, que será convocada com a antece-
dência mínima de 15 dias e funcionará durante a assembleia como
assembleia eleitoral.

Da respectiva convocatória constarão:
a) O dia, o local, a hora e a ordem de trabalhos;
b) Horário de abertura e encerramento da urna;
c) A data limite para a entrega das listas.

ARTIGO 30.º

Cadernos eleitorais

1 — Para efeitos eleitorais são considerados membros no pleno gozo
dos seus direitos todos os que cumpram as condições expressas no
capítulo II, artigos 6.º e 7.º, destes estatutos.

2 — Qualquer membro efectivo poderá reclamar, por escrito, da
inclusão ou omissão de qualquer filiado, devendo as reclamações dar
entrada na sede da associação até sete dias antes da data designada
para a assembleia eleitoral.

3 — As reclamações serão apreciadas pela mesa da assembleia ge-
ral até ao final do 2.º dia útil seguinte ao termo do prazo fixado no
número anterior, com conhecimento da decisão ao associado recla-
mante, não havendo recurso desta decisão.

ARTIGO 31.º

Apresentação de candidaturas

1 — As listas candidatas deverão dar entrada na sede da associação
até sete dias antes do acto eleitoral.

2 — As candidaturas podem ser apresentadas por associados que
cumpram as condições expressas no capítulo II, artigo 7.º, destes es-
tatutos, em número não inferior a 11 membros efectivos, sendo que
a cada cargo estatutário deverá corresponder e ser indicado um asso-
ciado.

3 — Qualquer membro efectivo pode ser subscritor da sua própria
candidatura, mas é-lhe interdito subscrever mais de uma lista.

4 — Todas as candidaturas deverão ser acompanhadas de declara-
ção do associado proposto, no qual se confirme a aceitação do cargo
para que é candidato.

5 — Será obrigatório, com a apresentação da lista, esta vir acom-
panhada de um plano de actividades e orçamento, para o mandato a
que se candidata.

6 — Na apresentação das candidaturas, os proponentes deverão
indicar qual de entre eles será o mandatário da lista e exercerá as
funções de vogal verificador, fazendo, como observador, parte da
comissão eleitoral.

ARTIGO 32.º

Votação

1 — A votação efectuar-se-á por escrutínio secreto, tendo como
horário o indicado na convocatória, apenas podendo votar os mem-
bros efectivos em pleno gozo dos seus direitos à data da eleição.

2 — Haverá uma única mesa de voto presidida pela comissão eleito-
ral, que será composta pelos elementos da mesa da assembleia geral,
mais os mandatários das listas, sendo estes estritamente observadores.

3 — Encerrada a urna, proceder-se-á de imediato ao escrutínio,
sendo considerada vencedora a lista que obtiver mais votos.

ARTIGO 33.º

Acto de posse

Os eleitos serão empossados em sessão pública de acto de posse
que deverá decorrer de seguida à proclamação da lista vencedora, ou
até 15 dias após o acto eleitoral, sendo que:

a) O presidente da mesa da assembleia geral dará posse ao presi-
dente da mesa da assembleia geral eleito;

b) O novo presidente da mesa da assembleia geral dará posse aos
restantes membros eleitos.

CAPÍTULO VI

Disposições finais e transitórias

ARTIGO 34.º

Dissolução

Em caso de dissolução da associação, a assembleia geral determina-
rá o destino a dar aos seus bens e designará os seus liquidatários.

ARTIGO 35.º

Omissões

Em tudo o que fica omisso no articulado dos presentes estatutos
regerão as disposições legais supletivamente aplicáveis.

Conforme o original.

27 de Março de 2006. — (Assinatura ilegível.) 3000198617

ASSOCIAÇÃO DE PAIS DO ATLÂNTICO
(anteriormente designada ASSOCIAÇÃO DE PAIS, ENCAR-

REGADOS DE EDUCAÇÃO E AMIGOS DOS ALUNOS
DAS ESCOLAS DO ENSINO BÁSICO E DOS JARDINS-
-DE-INFÂNCIA DO AGRUPAMENTO DE A-DOS-
-CUNHADOS E MACEIRA E SILVEIRA)

Alteração aos estatutos

CAPÍTULO I

Denominação, natureza, sede e fins

ARTIGO 1.º

É constituída pelos pais, encarregados de educação e amigos dos
alunos das Escolas do Agrupamento de A-dos-Cunhados e Maceira uma
Associação, sem fins lucrativos, denominada Associação de Pais do
Atlântico, adiante designada por Associação e que se rege pelos pre-
sentes estatutos.

ARTIGO 2.º

A Associação terá a duração ilimitada. A sede será localizada em
A-dos-Cunhados, concelho de Torres Vedras, em instalações que, para
esse efeito, lhe venham a ser cedidas pelas Escolas ou pela Junta de
Freguesia de A-dos-Cunhados.

ARTIGO 3.º

São objecto da Associação:
1) Participar activamente na vida das escolas do agrupamento,

através dos órgãos de gestão, criados para o efeito e cujas atribuições
constam do respectivo regulamento interno;

2) Colaborar com órgãos de gestão do agrupamento, no sentido de
concretizar com sucesso o seu projecto educativo, nomeadamente:

a) Em iniciativas tendentes ao desenvolvimento físico, cultural,
moral e cívico dos alunos;

b) Na procura de soluções para problemas de carácter psicossocial
dos alunos;

3) Participar nas actividades educativas programadas pelas escolas
do agrupamento no âmbito do plano anual de actividades;

4) Motivar os pais, os encarregados de educação e a comunidade
educativa para os problemas inerentes à vida escolar dos alunos deste
agrupamento;

5) Promover actividades que possam criar elos da ligação entre as
escolas do agrupamento e a comunidade envolvente;
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6) Apreciar e apoiar as justas aspirações dos pais e encarregados de
educação, no sentido de resolver problemas concretos de carácter social
dos alunos, designadamente de transporte, alimentação, saúde e quaisquer
outros que venham a suscitar-se, assim como a melhoria das instalações
e equipamentos, procurando para o efeito obter das entidade públicas o
cumprimento das suas obrigações nestes domínios e o eventual apoio de
entidades particulares, depois de ouvidos os pais em assembleia geral;

7) Colaborar com associações congéneres de forma a congregar
esforços para a consecução dos fins comuns;

8) Desenvolver quaisquer actividades e projectos que visem a me-
lhoria das condições dos alunos.

ARTIGO 4.º

As receitas da Associação são constituídas pelo produto das quoti-
zações e donativos ou subsídios que lhe venham a ser atribuídos.

CAPÍTULO II

Dos sócios

ARTIGO 5.º

Haverá três categorias de sócios: efectivos, não efectivos e apoiantes:
a) Serão sócios efectivos todos os pais ou encarregados de educa-

ção de alunos que frequentem a Escola e que o requeiram à direcção
da Associação;

b) Poderão ser sócios não efectivos, os pais ou encarregados de
educação de ex-alunos da Escola, que não tenham qualidade de sócios
efectivos e que o requeiram à direcção da Associação, ficando depen-
dente da aprovação desta;

c) Poderão ser sócios apoiantes todas as pessoas que o requeiram à
direcção da Associação, ficando dependente da aprovação desta.

§ único. A inscrição dos sócios será renovada anualmente.

CAPÍTULO III

Dos deveres e direitos dos sócios

ARTIGO 6.º

São deveres dos sócios:
a) Contribuir com uma quota anual a fixar em assembleia geral;
b) Aceitar os cargos para que forem nomeados, salvo motivo pon-

deroso e justificado de escusa;
c) Colaborar com os corpos directivos na realização dos objectivos

da Associação;
d) Participar nas assembleias gerais.

ARTIGO 7.º

São direitos dos sócios:
a) Votar e ser eleito para qualquer cargo dentro da Associação;
b) Ser informado e beneficiar das actividades da Associação;
c) Requerer a convocação da assembleia geral extraordinária nos

termos do artigo 13.º, alínea d);
d) Submeter à apreciação da assembleia geral, os actos da direcção,

quando os mesmos se mostrem contrários ao espírito da Associação
ou dos estatutos;

e) Fazer propostas no âmbito dos fins da Associação.

CAPÍTULO IV

Dos corpos gerentes

ARTIGO 8.º

São corpos gerentes da Associação:
a) A assembleia geral presidida pela respectiva mesa;
b) A direcção;
c) O conselho fiscal.
§ único. Todos os órgãos mencionados exercerão o seu mandato

pelo período de dois anos.

CAPÍTULO V

Da assembleia geral

ARTIGO 9.º

A assembleia geral é constituída por todos os sócios e nela reside o
poder supremo da Associação.

ARTIGO 10.º

Será presidida por uma mesa constituída por um presidente e dois
secretários, eleitos pela própria assembleia.

§ 1.º Na falta do presidente, presidirá um dos secretários.
§ 2.º Na falta dos elementos da mesa, será presidida pelo sócio mais

idoso.
ARTIGO 11.º

A assembleia geral terá reuniões ordinárias e extraordinárias.

ARTIGO 12.º

A assembleia reúne, ordinariamente em Fevereiro, de ano a ano,
para apresentação e discussão do relatório e contas da direcção. De
dois em dois anos, em Junho, para a eleição dos corpos gerentes que
irão estar em exercício no período seguinte.

ARTIGO 13.º

São reuniões extraordinárias:
a) As que venham a ser convocadas pelo presidente da mesa;
b) As que venham a ser requeridas pela direcção;
c) As que venham a ser requeridas pelo conselho fiscal;
d) As que venham a ser requeridas por um mínimo de 10 % dos

sócios, por meio de requerimento ao presidente da mesa, indicando a
ordem de trabalhos.

ARTIGO 14.º

As reuniões ordinárias ou extraordinárias serão convocadas com a
antecedência mínima de oito dias, por meio de publicação num jornal
local.

ARTIGO 15.º

A assembleia geral funcionará à hora marcada, encontrando-se pre-
sente um mínimo de metade de sócios da Associação, ou meia hora
depois, com qualquer número.

ARTIGO 16.º

São atribuições da assembleia geral:
a) Eleger a sua mesa, a direcção e o conselho fiscal, assim como

destituí-los;
b) Interpretar os estatutos;
c) Discutir e votar o relatório e as contas de gerência da direcção,

vigente e deliberar sobre as propostas contidas no mesmo relatório;
d) Deliberar sobre as propostas, moções ou requerimentos que lhe

sejam apresentados pela mesa, direcção ou qualquer sócio.

ARTIGO 17.º

As deliberações da assembleia serão sempre tomadas por maioria
simples dos sócios presentes, salvo as maiorias qualificadas exigidas
por lei. A eleição dos corpos gerente da Associação, será realizada,
obrigatoriamente por escrutínio secreto.

ARTIGO 18.º

De todas as sessões da assembleia geral, serão lavradas actas, em
livro próprio, devidamente assinadas pelos elementos da mesa.

ARTIGO 19.º

São atribuições do presidente da assembleia geral:
a) Convocar as assembleias gerais ordinárias e extraordinárias;
b) Presidir aos trabalhos respectivos e velar pela execução das

deliberações tomadas;
c) Dar posse aos corpos gerentes imediatamente após a eleição.

ARTIGO 20.º

São atribuições dos secretários da mesa:
a) Minutar, redigir e ler as actas à assembleia;
b) Ler o expediente, tornar notas de todas as propostas apresenta-

das no decurso da sessão a inscrever, por ordem, os sócios que dese-
jam usar da palavra;

c) Contar os votos e tomar nota das deliberações.

CAPÍTULO VI

Da direcção

ARTIGO 21.º

A direcção é constituída por cinco membros que entre si, escolhe-
rão quem deverá exercer as funções de presidente, vice-presidente,
secretário, tesoureiro e vogal.
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ARTIGO 22.º

A direcção deliberará por maioria de votos dos membros presentes
em cada reunião, não podendo porém, em caso algum, esse número
ser inferior a três.

§ único. Em caso de igualdade de votos, o presidente terá o voto
de qualidade.

ARTIGO 23.º

São atribuições da direcção:
a) Orientar a vida da Associação em ordem ao cumprimento dos

seus objectivos, promovendo a audição dos órgãos de administração e
gestão do agrupamento, sempre que nisso haja conveniência;

b) Administrar os fundos sociais;
c) Elaborar o relatório e contas da sua gerência a apresentar à as-

sembleia geral;
d) Nomear comissões para fins específicos, dissolvendo-as quando

entender;
e) Requerer a realização de assembleias gerais sempre que necessá-

rio, indicando os assuntos a tratar.

ARTIGO 24.º

Compete ao presidente da direcção:
a) Convocar e presidir às respectivas reuniões;
b) Representar a direcção em todos os actos públicos;
c) Assinar a correspondência e assuntos emanados da direcção.

ARTIGO 25.º

Compete ao vice-presidente substituir o presidente nas suas faltas
ou impedimentos.

ARTIGO 26.º

Compete ao secretário e tesoureiro as atribuições que normalmen-
te cabem a tais funções.

ARTIGO 27.º

Compete ao vogal a substituição nas faltas ou impedimentos dos
outros membros da direcção.

ARTIGO 28.º

Excepto nos casos de mero expediente, a Associação só se obriga
pela assinatura conjunta de dois membros da direcção.

CAPÍTULO VII

Do conselho fiscal

ARTIGO 29.º

O conselho fiscal compõe-se de três membros (presidente, 1.º vogal
e 2.º vogal) eleitos pela assembleia geral, de entre os sócios efectivos
que, entre si, designarão quem exercerá as funções de presidente.

ARTIGO 30.º

São atribuições do conselho fiscal:
a) Vigiar pela boa administração da vida da Associação e pelo cum-

primento dos estatutos vigentes por parte dos outros órgãos geren-
tes;

b) Verificar as contas da direcção, a situação da caixa e a existên-
cia de quaisquer bens pertencentes à Associação, sempre que o ache
oportuno;

c) Requerer a realização de assembleias gerais extraordinárias quan-
do julgar conveniente;

d) Apreciar o relatório, contas e propostas da direcção;
e) Apresentar à assembleia geral o seu parecer sobre as contas,

relatórios e propostas referidas;
f) Cumprir as demais obrigações impostas pelos estatutos.

CAPÍTULO VIII

Da eleições

ARTIGO 31.º

As eleições para os cargos gerentes realizar-se-ão de dois em dois
anos, dentro do período prescrito no artigo 12.º, destes estatutos e
pela forma estabelecida, imperativamente, pelo artigo 17.º

ARTIGO 32.º

As listas a apresentar para os órgãos gerentes deverão ser entre-
gues ao presidente da mesa antes da realização da assembleia geral, o
qual procederá à sua divulgação imediata.

§ 1.º As listas deverão conter, obrigatoriamente, os nomes dos seus
proponentes.

§ 2.º As listas a submeter a votação serão compostas pelo número
de membros para a mesa geral, a direcção e do conselho fiscal, com
a indicação dos órgãos para que são indigitados, mas sem mencionar
os cargos a desempenhar dentro desses órgãos.

ARTIGO 33.º

A mesa presidirá às eleições, com o auxílio dos escrutinadores e
com um delegado de cada lista.

CAPÍTULO IX

Disposições gerais e transitórias

ARTIGO 34.º

Logo que os presentes estatutos obtenham aprovação, a comissão
instaladora convocará uma assembleia geral extraordinária para elei-
ção dos primeiros corpos gerentes e fixação da quota anual.

ARTIGO 35.º

As listas a apresentar a esta primeira votação não estarão sujeitas
à regra estabelecida, podendo ser subscritas por qualquer ou quaisquer
sócios. A comissão instaladora, poderá também propor uma lista.

ARTIGO 36.º

A Associação dissolve-se por deliberação da assembleia geral que
envolva o voto favorável duma maioria de três quartos dos sócios
existentes.

ARTIGO 37.º

Em caso de dissolução, os bens da Associação revertem a favor do
Agrupamento de A-do-Cunhados e Maceira.

ARTIGO 38.º

No que estes estatutos esteja omisso, deliberará a assembleia geral,
se na lei não existirem normas que supram as lacunas.

Conforme o original.

27 de Março de 2006. — (Assinatura ilegível.) 3000198619
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4. Empresas — Registo comercial

FARO
FARO

CARLA TAVARES & TAVARES, L.DA

Sede: Largo de Camões, Edifício Riamar, loja 4, São Pedro, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 4841/
20030120; identificação de pessoa colectiva n.º 506432254;
averbamento n.º 01 à inscrição n.º 07 e inscrição n.º 11; números
e data das apresentações: 24 e 25/20051111.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
cessação de funções de gerentes de Henrique da Silva Pintão Chamôr-
ra e de Maria Isabel Sintra Monteiro Nunes Veludo, por terem renun-
ciado ao cargo a partir de 20 de Julho de 2005 e a nomeação de ge-
rente.

Gerente: Paulo Jorge Moreno Maldonado, a partir de 20 de Julho
de 2005.

21 de Novembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria de
Fátima Coelho Rita do Carmo Neto. 2011717965

SOCIEDADE AGRÍCOLA DO CASAL DO TOJO, S. A.

Sede: Largo do Mercado, 25, 2.º, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 1750/
851029; identificação de pessoa colectiva n.º 501620990; inscri-
ção n.º 22; número e data da apresentação: 08/20051115.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
nomeação do conselho de administração e do fiscal único.

Conselho de administração:
Presidente e administrador-delegado: Manuel Arroja Beatriz; vo-

gais: Inês Parreira Arroja Beatriz Jesus de Sousa e José Miguel Tello
Gonçalves; fiscal único — José Jorge da Costa Martins Reimão, ROC,
em representação da Caiano Pereira, António e José Reimão, SROC;
suplente — António da Costa Martins Reimão, ROC.

Prazo: 2005-2007.
Data da deliberação: 1 de Agosto de 2005.

21 de Novembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria de
Fátima Coelho Rita do Carmo Neto. 2011717949

BENTO IRMÃOS — SOCIEDADE DE
TRANSPORTES, L.DA

Sede: Rua de Ascensão Guimarães, 5-A e 5-B, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 2509/
900628; identificação de pessoa colectiva n.º 502395095;
averbamento n.º 01 à inscrição n.º 03 e inscrições n.os 09, 16 e 17;
números das apresentações n.os 14, 20, 22 e 23.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
alteração parcial do contrato.

Redenominação para euros.
Artigo alterado: 3.º
Capital: 19 951,92 euros.
Sócios e quotas:
a) Miguel Jorge Romão Bento Ferreira, com uma quota de 4963,04

euros;
b) Maria Armanda Romão, com uma quota de 4963,04 euros;
c) Vítor Manuel Romão Bento Ferreira, com uma quota de 4963,04

euros; e
d) José Manuel Romão Bento Ferreira, com duas quotas uma de

4963,04 euros e outra de 99,76 euros; a cessação de funções de ge-
rentes de Vítor Manuel Romão Bento Ferreira e de José Manuel Ro-
mão Bento Ferreira, por terem renunciado ao cargo a partir de 18 de
Outubro de 2005, e a nomeação de gerente.

Gerente: Ana Maria Canadas Mestre Coelho, a partir de 18 de
Outubro de 2005, e a alteração parcial do contrato.

Artigos alterados: 3.º e 4.º, que passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado e subscrito em dinheiro é
cinquenta mil euros, e corresponde a duas quotas, uma no valor no-
minal de dez mil euros, pertencente à sócia Teresa da Conceição e
outra no valor nominal de quarenta mil euros, pertencente à sócia
Vanessa Isabel Mestre Coelho.

ARTIGO 4.º

A administração e gerência da sociedade e a sua representação em
juízo e fora dele, activa e passivamente compete a um ou mais geren-
tes sendo Ana Maria Canadas Mestre Coelho, desde já nomeada ge-
rente com ou sem remuneração, conforme for deliberado em assem-
bleia geral.

Foi depositado o contrato actualizado.

15 de Novembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria de
Fátima Coelho Rita do Carmo Neto. 2011717922

LISBOA
LISBOA — 3.A SECÇÃO

SALOMÉ TORRES AMARAL — FARMÁCIA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 15 798/051104; identificação de pessoa colectiva
n.º 507490916; inscrição n.º 01; número e data da apresentação:
26/051104.

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

ARTIGO 1.º

Denominação, duração e sede

1 — A sociedade adopta a denominação de Salomé Torres Ama-
ral —Farmácia, Unipessoal, L.da, e durará por tempo indeterminado.

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua dos Caminhos de Ferro,
número 102, freguesia de São Vicente de Fora, concelho de Lisboa,
podendo, por simples deliberação da gerência, deslocar a sede social
dentro do mesmo concelho, ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

Objecto

A sociedade tem por objecto o comércio a retalho de produtos
farmacêuticos, artigos de cosmética e higiene, artigos de puericultura,
dietéticos, artigos médicos, ortopédicos e similares.

ARTIGO 3.º

Capital social

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

ARTIGO 4.º

Prestações suplementares de capital

1 — Poderão ser efectuadas pela sócia única prestações suplemen-
tares de capital, até ao montante equivalente a dez vezes o capital
social, nos termos e condições que vierem a ser por ela decididas.

2 — A sócia única poderá livremente efectuar suprimentos à socie-
dade.

ARTIGO 5.º

Cessão de quota e aumento de capital

A sócia única poderá, a todo o tempo, dividir e ceder a sua quota
ou proceder a aumento de capital por entrada de novo sócio, nos
termos legalmente permitidos, assim cessando a situação de unipesso-
alidade.
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ARTIGO 6.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
designados pela sócia única.

2 — Os gerentes não são remunerados, salvo se o contrário for
decidido pela sócia única.

3 — Aos gerentes são conferidos os poderes necessários para asse-
gurar a gestão corrente dos negócios da sociedade, designadamente:

a) Celebrar contratos no âmbito da actividade comercial da socie-
dade e dentro dos limites do respectivo objecto;

b) Abrir e movimentar contas bancárias;
c) Aceitar, sacar e endossar letras e outros efeitos comerciais;
d) Contratar e despedir pessoal e celebrar contratos de prestação

de serviços;
e) Adquirir, onerar e alienar bens móveis ou direitos;
f) Celebrar contratos de locação financeira;
g) Aceitar empréstimos ou outros compromissos financeiros simi-

lares;
h) Prestar cauções, garantias ou avales, nos termos da lei;
i) Representar a sociedade, em juízo ou fora dele, activa e passiva-

mente, podendo contrair obrigações, propor e seguir pleitos, confes-
sar, desistir ou transigir em quaisquer acções judiciais, celebrar con-
venções de arbitragem, assinar termos de responsabilidade e, de um
modo geral, deliberar sobre todos os assuntos que não caibam na com-
petência de outros órgãos da sociedade.

4 — A gerência poderá constituir procuradores ou mandatários da
sociedade para a prática de certos actos ou categorias de actos.

ARTIGO 7.º

Vinculação da sociedade

1 — A sociedade será validamente obrigada nos seus actos e con-
tratos:

a) Pela assinatura do gerente único;
b) Pela assinatura de dois gerentes quando a gerência for plural;
c) Pela assinatura de um ou mais procuradores da sociedade cons-

tituídos para fins específicos e determinados, conforme o disposto no
número quatro do artigo 6.º supra, e nos termos das respectivas pro-
curações.

2 — Os gerentes ficam expressamente proibidos de obrigar a socie-
dade em fianças, letras de favor, cauções, avales, abonações e outros
actos, contratos ou documentos semelhantes, estranhos aos negócios
sociais, sendo todos os actos praticados e os contratos celebrados
nestas condições considerados nulos e sem qualquer validade, sem
prejuízo de o infractor responder perante a sociedade pelos prejuízos
que lhe causar.

ARTIGO 8.º

Dissolução

1 — A sociedade pode ser dissolvida nos casos previstos na lei.
2 — A decisão de dissolução incluirá a designação dos liquidatários

e regulará o processo de liquidação e partilha.

ARTIGO 9.º

Negócios entre sócia e sociedade

A sócia única e a sociedade ficam autorizadas a celebrar, entre si,
quaisquer negócios jurídicos que sirvam à prossecução do objecto social.

ARTIGO 10.º

Lucros

1 — Após a constituição do fundo de reserva legal, os lucros líqui-
dos apurados no final de cada exercício serão aplicados conforme
deliberado pela sócia única.

2 — A sociedade pode proceder à distribuição antecipada de lucros
nos termos legalmente permitidos.

ARTIGO 11.º

Disposições transitórias

1 — Fica, desde já, designada gerente a sócia única Salomé Torres
de Amaral, solteira, maior, com domicílio profissional na Rua dos
Caminhos de Ferro, 102, freguesia de São Vicente de Fora, em Lis-
boa.

2 — A gerência fica autorizada, nos termos e para os efeitos do
disposto na alínea b) do n.º 5 do artigo 202.º do Código das Socie-
dades Comerciais, a proceder ao levantamento da importância cor-
respondente ao capitai social, depositada no Banco Comercial Portu-

guês, S. A., agência de Barcelos, em 24 de Outubro de 2005, a fim de
ocorrer às despesas de constituição e registo, bem como da instalação
da sede social, e à aquisição de bens de equipamento ou outros que
sejam necessários ou convenientes à prossecução dos fins sociais, bem
como constituir procuradores e mandatários para a prática de actos
ou categoria de actos, mesmo antes do registo definitivo deste con-
trato.

3 — A sociedade assume a posição contratual, designadamente as
obrigações, nos negócios jurídicos celebrados pela sócia única antes
da sua constituição, nomeadamente, as obrigações derivadas de con-
trato promessa de trespasse do estabelecimento Farmácia Santa Cla-
ra, a que corresponde o alvará número três mil e trinta e dois, emi-
tido pelo INFARMED, celebrado a vinte de Janeiro de dois mil e cinco,
entre a sócia única, Mana Fernanda da Silva de Oliveira Reboredo e
Farmácia Santa Apolónia, Unipessoal, L.da, e respectivos aditamen-
tos.

Está conforme o original.

11 de Novembro de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 2009890329

SANTOS, TABORDA & CARVALHO, SOCIEDADE
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 30 705/610405; identificação de pessoa colectiva
n.º 500241708; averbamento n.º 01 à inscrição n.º 19; número e
data da apresentação: 50/051007.

Certifico que, com relação à sociedade unipessoal em epígrafe, foi
registado o seguinte:

De actualização: o titular passou a denominar-se Star — Viagens e
Turismo, S. A.

Pelo averbamento n.º 01 à inscrição n.º 20; apresentação n.º 51/
051007.

De actualização: a cessionária passou a denominar-se Star — Via-
gens e Turismo, S. A.

Está conforme o original.

14 de Novembro de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 2010616251

SANTOS, TABORDA & CARVALHO, SOCIEDADE
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 30 705/610405; identificação de pessoa colectiva
n.º 500241708; número e data da apresentação: 52/051007.

Certifico que, com relação à sociedade unipessoal em epígrafe, foi
registado o seguinte:

Projecto de fusão.
Modalidade: transferência global do património.
Sociedade incorporante: Star — Viagens e Turismo, S. A., Avenida

do Duque de Loulé, 24, 2.º, Lisboa.
Sociedades incorporadas: Equador & Burnay — Agência de Viagens,

S. A., Rua de João Bosco, 301, Ramalde, Porto.
Santos, Taborda & Carvalho, Sociedade Unipessoal, L.da, Avenida

de António Augusto de Aguiar, 9, B, Lisboa.

Está conforme o original.

14 de Novembro de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 2009909690

UNIELLERT — SISTEMAS DE OPERAÇÕES
NO COMÉRCIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 00504/890317; identificação de pessoa colectiva n.º 502125594.

Certifico que, com relação à sociedade unipessoal em epígrafe, foi
registado o seguinte:

1 — Averbamento n.º 01; apresentação n.º 37/051116.
Cessação das funções de António Frederico Rodrigues de Matos

Ferreira, por renúncia em 2 de Setembro de 2005.
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14 — Apresentação n.º 38/0511116.
Designação de gerente, em 8 de Setembro de 2005.
Leonel Severino Salomão Lopes, residente na Estrada de Benfica,

302, 5.º, direito, Lisboa.

Está conforme o original.

23 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Paiva Ribeiro. 2009928598

S. D. O. CONSULTORES — SOCIEDADE
PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ORGANIZAÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 01245/900129; identificação de pessoa colectiva n.º 502279443.

Certifico que, com relação à sociedade unipessoal em epígrafe, foi
registado o seguinte:

9 — Apresentação n.º 20/051116.
Designação dos órgãos sociais, em 12 de Maio de 2004.
Período: quadriénio de 2004-2007.
Conselho de administração:
João Carlos Gonçalves Pereira, residente na Avenida do Engenhei-

ro Duarte Pacheco, Torre 1, 82, Sala 4, Lisboa;
João Manuel Rodrigues Gonçalves, Rua do Professor Simões Rapo-

so, 6, 7.º, D, Lisboa;
Cristina Maria Santos Coelho, Avenida do Engenheiro Duarte Pa-

checo, Torre 1, 82, Sala 4, Lisboa.
Fiscal único:
Efectivo — Marques dos Reis & Calado Barrento, SROC, Rua de

Gorgel do Amaral, 5, 3.º, direito, Lisboa.
Suplente — João Calado Barrento, Edifício Rosa dos Ventos, Quinta

de Santo António da Serra, lote 15, 1.º, direito, Prior Velho, (ROC).

Está conforme o original.

23 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Paiva Ribeiro. 2011173108

OS CHUCHÕES — PRONTO A VESTIR DE CRIANÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 05889/950503; identificação de pessoa colectiva n.º 503406473;
averbamento n.º 01 à inscrição n.º 01; número e data da apresen-
tação: 27/051116.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
cessação das funções de Luís Filipe Pereira, por renúncia em 15 de
Julho de 2005.

Está conforme o original.

23 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Paiva Ribeiro. 2009929098

OGIMATECH PORTUGAL — CONSULTORIA
EMPRESARIAL E INSTITUICIONAL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 06503/971003; identificação de pessoa colectiva n.º 503976580.

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

9 — Apresentação n.º 04/051025.
Designação dos órgãos sociais, em 20 de Março de 2003.
Período: triénio de 2003-2005.
Conselho de administração:
Ricardo de Sousa Cabral, residente na Rua de Alfredo Guisado, lote

1, 2.º, D, Lisboa;
Alfredo David Afonso Costa, residente na Praça do MFA, 1, Be-

las, Sintra;
Marcos Gulbenkian, residente na Rua de Teixeira de Pascoais, 13,

3.º, esquerdo, Lisboa.
Fiscal único efectivo — UHY — A. Paredes e Associados,

SROC, L.da, com sede no Campo Grande, 28, 10.º,C, Lisboa.
Suplente — O. Lima, N. Silva, F. Colaço, A. Coelho e L. Rosa,

SROC, L.da, com sede na Rua de Filipe Folque, 22, Lisboa.

1 — Averbamento n.º 03; apresentação n.º 05/051025.
Deslocação de sede: Alameda dos Oceanos, lote 1.06.1.1 D, 2.º,

freguesia de Santa Maria dos Olivais, Lisboa.

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

Está conforme o original.

23 de Novembro de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 2007299496

URBIFLASH — INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 09553/990810; averbamento n.º 01 à inscrição n.º 01; número
e data da apresentação: 30/051116.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
cessação das funções de Ana Cristina Pimenta Barbosa por renúncia
em 21 de Setembro de 2005.

Está conforme o original.

23 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Paiva Ribeiro. 2007485532

RSA — GESTÃO E INVESTIMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 13 471/030612; identificação de pessoa colectiva
n.º 506541959; inscrição n.º 02; número e data da apresentação:
08/051108.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi aumentado
o capital social de 20 000 euros para 100 000 euros, tendo sido alte-
rado parcialmente o contrato, quanto aos artigo 6.º e 7.º, que passa-
ram a ter a seguinte redacção.

ARTIGO 6.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos demais
valores constantes da escrituração, é de cem mil euros.

ARTIGO 7.º

O capital corresponde à soma de duas quotas, uma de setenta mil
euros do sócio Rui Manuel Sacadura Arroja e outra de trinta mil euros
do sócio Vasco Alexandre Malveiro Gaspar e Silva.

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

Está conforme o original.

14 de Novembro de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 2009890566

TECTOLINE, TECTOS FALSOS E DIVISÓRIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 15 740/051017; identificação de pessoa colectiva
n.º 505691116; inscrição n.º 03; número e data da apresentação:
27/051107.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi alterada para
sociedade unipessoal, passando a reger-se pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a TECTOLINE, Tectos Falsos e Divisó-
rias, Unipessoal, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua de Inácio Pardelhas San-
ches, 114, A, 4, freguesia de Campolide, concelho de Lisboa.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em montagem de tectos falsos e
divisórias.
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ARTIGO 3.º

O capital social é de cinco mil euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e nos demais valores constantes da escrita so-
cial e corresponde à soma de duas quotas de iguais, cada uma do valor
nominal de dois mil e quinhentos euros cada uma tituladas ambas pelo
sócio.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência e a representação da sociedade pertencem ao só-
cio único ou a não sócios, com ou sem remuneração, conforme aque-
le decidir.

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

3 — É gerente o sócio.
ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, mesmo com
objecto diferente do seu.

Está conforme o original.

14 de Novembro de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 2009890434

URBANA NATURE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 15 799/051104; identificação de pessoa colectiva
n.º 507431936; inscrição n.º 01; número e data da apresentação:
30/051104.

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

1.º

A sociedade adopta a firma Urbana Nature, L.da

2.º

A sociedade tem a sua sede na Travessa do Conde de Soure, 1, A,
freguesia de Santa Catarina, concelho de Lisboa.

3.º

A gerência poderá deslocar livremente a sede social dentro do con-
celho de Lisboa, ou para concelho limítrofe, e bem assim criar sucur-
sais, filiais, agências ou outras formas locais de representação, no
território nacional ou no estrangeiro.

4.º

A sociedade tem por objecto social a venda de produtos naturais,
massagens e consultas.

5.º

O capital social é de 5000 euros, representado por duas quotas de
igual valor nominal, pertencentes às duas sócias.

§ único. O capital social encontra-se integralmente realizado em
dinheiro.

6.º

A gerência e a representação da sociedade pertencem às sócias, Ana
Paula Rodrigues Fernandes e Daniela Fernandes Rebelo, desde já no-
meadas gerentes.

§ 1.º Para obrigar a sociedade é suficiente a assinatura de uma das
gerentes.

§ 2.º A sociedade pode constituir mandatário, mediante a outorga
de procuração adequada para o efeito.

7.º

A gerência não poderá obrigar a sociedade em favor de letras, fian-
ças, abonações, nem quaisquer actos semelhantes ou estranhos aos
negócios sociais.

8.º

A cessão e divisão de quotas, no todo ou em parte, a estranhos,
dependem do consentimento da sociedade, gozando as sócias em pri-
meiro lugar e a sociedade em segundo lugar, do direito de preferência.

9.º

Mediante prévia deliberação das sócias fica permitida a participa-
ção da sociedade em agrupamentos complementares de empresas, bem
como em sociedades com objecto diferente, ou reguladas por lei espe-
cial, e inclusivamente como sócia de responsabilidade limitada.

10.º

A sociedade, por deliberação da assembleia geral, a realizar no pra-
zo de noventa dias, contados do conhecimento do respectivo facto,
poderá amortizar qualquer quota, nos casos seguintes:

a) Por acordo das sócias;
b) Por penhora, arresto ou qualquer outro acto que implique a ar-

rematação ou a adjudicação de qualquer quota;
c) Por partilha judicial ou extrajudicial de quota, na parte em que

não foi adjudicado à sua titular;
d) Por infracção da sócia em outorgar a escritura de cedência da

sua quota, depois de as sócias ou a sociedade terem declarado preferir
na cessão, de harmonia com o disposto na cláusula oitava deste esta-
tuto.

11.º

A contrapartida da amortização da quota, nos casos previstos nas
alíneas h), c) e d) da cláusula anterior, se a lei não dispuser de outro
modo, será igual ao valor da quota segundo o último balanço legal-
mente aprovado.

12.º

A sociedade poderá entrar imediatamente em actividade.
São suas sócias, Ana Paula Rodrigues Fernandes e Daniela Fernan-

des Rebelo.

Está conforme o original.

14 de Novembro de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 2009890361

VILLASAGA — GESTÃO E EXPLORAÇÃO DE ESPAÇOS
COMERCIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 09593-A/990830; identificação de pessoa colectiva
n.º 504642367; inscrição n.º 05; número e data da apresentação:
20/051025.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato, quanto ao n.º 1 do artigo 3.º e artigo 4.º,
que passaram a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

1 — O capital da sociedade é de um milhão dois mil quatro-
centos e onze escudos, encontra-se integralmente realizado em
dinheiro e corresponde à soma de cinco quotas: sendo uma, do
valor nominal de quinhentos e um mil duzentos e cinco escudos;
e duas do valor nominal de cinquenta mil cento e vinte e um
escudos, cada uma, pertencentes à sócia GIGAVALOR — Comér-
cio de Vestuário e Brinquedos, L.da, duas, do valor nominal de
duzentos mil quatrocentos e oitenta e dois escudos, pertencendo
uma, a cada um dos sócios, Joana Rita da Silva Ribeiro Costa
Morais Villas Boas e Tiago Maria Ramires da Providência Villas
Boas.

2 — (Mantêm-se.)
3 — (Mantêm-se.)

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, compete aos sócios Joana Rita da
Silva Ribeiro Costa Morais Villas Boas, Tiago Maria Ramires da Pro-
vidência Villas Boas e em representação da sócia GIGAVALOR — Co-
mércio de Vestuário e Brinquedos, L.da, o não sócio Fernando Mene-
zes de Abreu Caldeira, casado, residente na Rua do Dr. José Joaquim
de Freitas, 10, no Funchal.

2 — Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e con-
tratos, é necessária a intervenção conjunta do gerente Fernando
Menezes de Abreu Caldeira e de qualquer um dos outros gerentes.

3 — Nos actos de mero expediente, é suficiente a intervenção de
qualquer um dos ora nomeados gerentes.

4 — A gerência da sociedade será remunerada ou não conforme for
deliberado em assembleia geral.
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5 — A sociedade poderá nomear procuradores, com ou sem a fa-
culdade de substabelecimento, para a prática de certos e determinados
actos, como o âmbito que for fixado no respectivo mandato.

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

Está conforme o original.

9 de Novembro de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 2010613899

S. A. S. — SÉRGIO ALEXANDRE & SEQUEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 15 811/051109; identificação de pessoa colectiva n.º 506969215;
inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 12/051109.

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

1.º

1 — A sociedade adopta a firma S. A. S. — Sérgio Alexandre &
Sequeira, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua de Jorge Barradas, 34, lojas
4 e 5, em Lisboa, freguesia de Benfica, concelho de Lisboa.

3 — A gerência poderá mudar a sede social para qualquer outro local
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofes.

2.º

A sociedade tem por objecto soldaduras, tubagens, fabrico de com-
ponentes em ferro, alumínio e aço inox.

3.º

O capital social, integralmente realizado em numerário é de cinco
mil euros, representado por duas quotas: uma de quatro mil e quinhentos
euros, do sócio Sérgio Alexandre Dias Fernandes Nunes da Silva; uma
de quinhentos euros, do sócio Joaquim Lopes Sequeira.

4.º

A cessação de quotas no todo ou em parte é livre entre sócios, mas
a cessão a estranhos carece do consentimento da sociedade e dos só-
cios não cedentes, tendo a sociedade o direito de preferência em pri-
meiro lugar e em segundo os sócios não cedentes.

5.º

1 — A gerência da sociedade com ou sem remuneração, será de-
sempenhada por quem for nomeado em assembleia geral.

2 — Fica desde já nomeado gerente o sócio Sérgio Alexandre Dias
Fernandes Nunes da Silva.

3 — Para obrigar a sociedade em todos os actos e contratos é su-
ficiente a assinatura de um gerente.

Está conforme o original.

14 de Novembro de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 2009890809

SOCIEDADE COMERCIAL VICENA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 60 496/841228; identificação de pessoa colectiva
n.º 501487344; inscrição n.º 23; número e data da apresentação:
11/051021.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
cisão e a redução do capital social de 2 000 000 euros para 1 000 000
euros, tendo sido alterado parcialmente o contrato, quanto ao arti-
go 4.º, que passou a ter a seguinte redacção:

CAPÍTULO II

Do capital social e outros recursos financeiros

ARTIGO 4.º

1 — O capital social é de 1 000 000 de euros, representado por
200 000 acções de 5 euros cada unia, encontrando-se realizado na
totalidade em dinheiro e nos demais bens do activo social.

2 — As acções são nominativas ou ao portador e reciprocamente
convertíveis, mediante requerimento do accionista e à sua custa.

3 — Os títulos das acções podem incorporar 1, 10, 100, 500 e 1000
acções.

4 — Os encargos inerentes à divisão ou concentração dos títulos
decorrerão sempre por conta das accionistas.

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

Está conforme o original.

14 de Novembro de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 2009928369

TODOS OS LIVROS, EDIÇÕES MULTIMÉDIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 10 315/000417; identificação de pessoa colectiva
n.º 504808524; inscrição n.º 02; número e data da apresentação:
33/050916.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
dissolução e encerramento da liquidação, tendo sido as contas apro-
vadas em 10 de Setembro de 2004.

Está conforme o original.

14 de Novembro de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 2009886070

SQUIFIR — PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO
IMOBILIÁRIO, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 11 888/010926; identificação de pessoa colectiva
n.º 505267349; averbamento n.º 01 à inscrição n.º 03; número e
data da apresentação: 06/051108.

Certifico que, com relação à sociedade unipessoal em epígrafe, foi
registado o seguinte:

Deslocação da sede: Rua de Joaquim Bonifácio, 16, 1.º, direito,
sala 1, freguesia de São Jorge de Arroios, Lisboa.

Em 8 de Novembro de 2005, com relação à sociedade unipessoal
em epígrafe, ficaram depositados na pasta respectiva, os documentos
respeitantes às prestações de contas dos anos de 2003 e 2004.

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

Está conforme o original.

14 de Novembro de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 2009890558

SERVINOUT — IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 11 445/010424; identificação de pessoa colectiva n.º 505390353;
inscrição n.º 04; número e data da apresentação: 17/051108.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
seguinte designação:

Designação de gerente, em 10 de Outubro de 2005, Cassilda Nunes
Henriques.

Está conforme o original.

14 de Novembro de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 2010641973

SOBUROCRATA, CONSULTORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 19 819/471223; identificação de pessoa colectiva n.º 500502994;
inscrição n.º 12; número e data da apresentação: 04/051104.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
dissolução e encerramento da liquidação, tendo sido as contas apro-
vadas em 9 de Setembro de 2005.
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Em 4 de Novembro de 2005, com relação à sociedade em epígrafe,
ficaram depositados na pasta respectiva, os documentos respeitantes
à prestação de contas do ano de 2005, até 9 de Setembro de 2005,
data da dissolução.

Está conforme o original.

14 de Novembro de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 2009890051

ZAPOBRA — CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 11 481/010509; identificação de pessoa colectiva n.º 505411474;
inscrição n.º 02; número e data da apresentação: 16/051108.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
seguinte designação:

Designação de gerente, em 14 de Outubro de 2005, Cassilda Nunes
Henriques.

Está conforme o original.

14 de Novembro de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 2010641981

TÁXIS PALMEIRA & BÉRTOLO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 11 149/010124; identificação de pessoa colectiva n.º 505231298;
inscrição n.º 05; número e data da apresentação: 19/051107.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
seguinte designação:

Designação de gerente, em 28 de Outubro de 2005 — Manuel Es-
teves Rodrigues de Lima, residente na Rua do Marquês de Fronteira,
102, rés-do-chão, direito, Lisboa

Em 7 de Novembro de 2005, com relação à sociedade em epígrafe,
ficaram depositados na pasta respectiva, os documentos respeitantes
à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

11 de Novembro de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 2009920376

VÍTOR ALMEIDA & ASSOCIADOS, SROC, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 14 773/041020; identificação de pessoa colectiva
n.º 507047249; averbamento n.º 01 à inscrição n.º 02; número e
data da apresentação: 33/051107.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato, quanto ao n.º 1 do artigo 1.º, que passou a
ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Vítor Almeida & Associados,
SROC, L.da, e tem a sua sede na Rua de Augusto Macedo, 10, C, escri-
tório 3, freguesia do Lumiar, concelho de Lisboa.

Em 7 de Novembro de 2005, com relação à sociedade em epígrafe,
ficaram depositados na pasta respectiva, os documentos respeitantes
à prestação de contas do ano de 2004.

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

Está conforme o original.

11 de Novembro de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 2009108698

TECNOBET — FABRICO DE LIGANTES E MISTURAS
BETUMINOSAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 12 126/011218; identificação de pessoa colectiva
n.º 505594773; averbamento n.º 03 à inscrição n.º 02; número e
data da apresentação: 22/051104.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
cessação das funções dos secretários Ana Maria Hernandez e Cardoso
de Meneses Freitas Moreira e de Francisco José Martins, por renún-
cia em 11 de Março de 2005 e 1 de Abril de 2005, respectivamente.

Em 4 de Novembro de 2005, com relação à sociedade em epígrafe,
ficaram depositados na pasta respectiva, os documentos respeitantes
à prestação de contas do ano de 2004.

11 de Novembro de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 2011151635

SOCIEDADE DE DECORAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 12 853/300827; identificação de pessoa colectiva n.º 500546835;
inscrição n.º 27; número e data da apresentação: 42/051020.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi aditado o
n.º 2 ao artigo 3.º, o qual passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

1 — A sociedade tem por objecto o comércio de papéis pintados e
para impressão, revestimentos, mobiliário e iluminação, tecidos para
decoração e quaisquer outros artigos relacionados com a decoração,
habitação e construção.

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

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

Está conforme o original.

2 de Novembro de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 2010621697

TECMOLDE — CENTRO TÉCNICO DE MOLDES
PARA PLÁSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 39 173/680322; identificação de pessoa colectiva n.º 500422702;
inscrição n.º 13; número e data da apresentação: 07/051109.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi aumentado
o capital social de 179 567,24 euros paras 429 567,24 euros, tendo
sido alterado parcialmente o contrato, quanto ao artigo 4.º, que pas-
sou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

1 — O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos
demais valores constantes do activo social é de quatrocentos e vinte
e nove mil quinhentos e sessenta e sete euros e vinte e quatro cênti-
mos e corresponde à soma de cinco quotas, uma no valor nominal de
duzentos e quatro mil oitocentos e sete euros e sessenta e seis cênti-
mos titulada em nome da sócia Anne Gillian Newman Reeves de Al-
meida Costa, uma no valor nominal de duzentos e quatro mil oito-
centos e sete euros e sessenta e seis cêntimos titulada em nome do
sócio António da Silva Santos e três quotas, sendo duas do valor no-
minal de novecentos e noventa e sete euros e sessenta cêntimos e
uma do valor nominal de dezassete mil novecentos e cinquenta e seis
euros e setenta e dois cêntimos, tituladas em nome da própria socie-
dade TECMOLDE — Centro Técnico de Moldes para Plásticos, L.da

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

Está conforme o original.

14 de Novembro de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 2009890752

SOCIEDADE TAUNUS DE IMPORTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 37 137/660928; identificação de pessoa colectiva
n.º 500262403; averbamento n.º 01 à inscrição n.º 01; número e
data da apresentação: 09/051109.
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Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato, quanto ao artigo 1.º, que passou a ter a se-
guinte redacção:

1.º

A sociedade continua com a mesma denominação de Sociedade
Taunus De Importações, L.da, tem a sua sede e domicílio em Lisboa,
na Rua de Bernardim Ribeiro, 28, B, freguesia de Coração de Jesus,
podendo abrir escritórios ou delegações em qualquer outra localidade
no País ou no estrangeiro.

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

Está conforme o original.

14 de Novembro de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 2009999045

STUDIO 54, PROJECTOS DE INTERNET, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 10 460/000614; identificação de pessoa colectiva
n.º 505006197; inscrição n.º 03; número e data da apresentação:
20/051108.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
seguinte designação:

Designação dos membros do conselho de administração, em 2 de
Novembro de 2005:

Período: triénio de 2005-2007.
Presidente — António Nuno de Oliveira Reis, residente na Rua de

João Saraiva, 13, 3.º, Lisboa.
Vogais: Fernando Palatino Baião, residente na Rua de João Sarai-

va, 13, 3.º, Lisboa, e Daniel Vicente Moreira Rula, residente na Rua
de João Saraiva, 13, 3.º, Lisboa.

Está conforme o original.

15 de Novembro de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 2009890663

OLISSIPO ORIENTE — IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 15 825/051114; identificação de pessoa colectiva
n.º 507519523; inscrição n.º 01; número e data da apresentação:
10/051114.

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

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Olissipo Oriente — Imobiliária, L.da
2 — A sociedade tem a sua sede no Edifício Lisboa Oriente, Ave-

nida do Infante D. Henrique, 333-H, 2.º, escritório 25, concelho de
Lisboa.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na compra, administração e alie-
nação de bens sociais ou imóveis, próprios ou alheios, a compra de
prédios rústicos ou urbanos e a revenda dos adquiridos para esse fim,
bem como a gestão de imóveis próprios e alheios, incluindo o arren-
damento, a promoção imobiliária, a mediação na compra e venda,
bem como a prestação de serviços conexos. Construção Civil, obras
publicas, reparação e restauro de imóveis. Contabilidade e consultoria
financeira e fiscal.

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 do valor nominal de dois mil euros pertencente à sócia Ana Luísa
de Feitas, uma do valor nominal de quinhentos euros pertencente ao
sócio Floriano Manuel Moleiro Tocha, e outra do valor nominal de
dois mil e quinhentos euros pertencente ao sócio Paulo Dinis Delga-
do Chaves.

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

ARTIGO 4.º

A cessão de quotas entre sócios é livremente permitida; porém, a
cessão de quotas a estranhos fica dependente do consentimento da
sociedade.

ARTIGO 5.º

1 — A gerência da sociedade será singular ou plural, com ou sem
remuneração, conforme for deliberado em assembleia geral.

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

3 — É expressamente proibido ao gerente obrigar a sociedade em
actos e contratos estranhos ao objecto social, tais como letras de favor,
abonações, avales, ou outros semelhantes.

4 — A sociedade poderá designar procuradores ou mandatários para
a prática de determinados actos ou categorias de actos, no âmbito da
lei.

ARTIGO 6.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.

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

1 — Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares até
ao limite de quinhentos mil euros.

2 — Podem ser pedidos aos sócios suprimentos a remunerar nos
termos do respectivo contrato, que dependerá de prévia deliberação
da assembleia geral.

ARTIGO 9.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.

Gerente designada em 11 de Novembro de 2005: Ana Luísa de
Freitas.

Está conforme o original.

16 de Novembro de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 2009928210

TERCEIRA VIA — ADMINISTRAÇÃO
DE PROPRIEDADES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 15 779/051028; identificação de pessoa colectiva
n.º 507476573; inscrição n.º 01; número e data da apresentação:
15/051028.

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

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação Terceira Via — Administração
de Propriedades, S. A.

ARTIGO 2.º

1 — A sede da sociedade é na Rua da Tobis Portuguesa, 10, - 4, em
Lisboa, freguesia do Lumiar.

2 — A administração é desde já autorizada, sem dependência de
prévia deliberação da assembleia geral a deslocar a sede para outro
local dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 3.º

1 — A sociedade tem por objecto a administração, compra e ven-
da de imóveis e revenda dos adquiridos para esse fim.

2 — A sociedade poderá participar no capital de quaisquer ou-
tras sociedades, ainda que com objecto diferente, e em agrupamen-
tos complementares de empresas.

ARTIGO 4.º

O capital social é de cinquenta mil euros, encontra-se integralmen-
te subscrito e realizado em dinheiro dividido em dez mil acções no
valor nominal de cinco euros cada uma.
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ARTIGO 5.º

As acções poderão ser tituladas ou escriturais, nominativas ou ao
portador reciprocamente convertíveis.

ARTIGO 6.º

1 — Qualquer dos accionistas poderá fazer à sociedade prestações
acessórias, de que esta careça, nos termos e condições que forem es-
tabelecidos em assembleia geral, desde que aprovados por maioria de
dois terços do capital social.

2 — Mediante deliberação da assembleia geral, de maioria simples
do capital social, poderão ser exigidas a todos os accionistas prestações
acessórias de capital, cujo montante global máximo se fixa em vinte
vezes o valor do capital social e que serão obrigatoriamente realizadas
pelos accionistas.

ARTIGO 7.º

A administração da sociedade é confiada a um administrador único
o qual poderá ser ou não accionista, e que será eleito em assembleia
geral pelo período de quatro anos, sendo reelegível, uma ou mais vezes.

ARTIGO 8.º

O administrador único pode ser ou não remunerado, conforme for
deliberado em assembleia geral.

ARTIGO 9.º

O administrador único exerce a gestão das actividades da sociedade,
representando-a em juízo e fora dele, activa e passivamente, poden-
do constituir mandatários ou procuradores para a prática de certos e
determinados actos.

ARTIGO 10.º

A sociedade fica validamente obrigada pela assinatura do adminis-
trador único, ou pela assinatura de mandatários, nos termos das res-
pectivas procurações.

ARTIGO 11.º

A fiscalização da sociedade compete a um fiscal único, revisor ofi-
cial de contas ou sociedade de revisores oficiais de contas, que será elei-
to em assembleia geral, que elegerá também um suplente e que definirá
os períodos dos mandatos, os quais são renováveis uma ou mais vezes.

ARTIGO 12.º

1 — A sociedade poderá emitir obrigações, uma ou mais vezes
convertíveis ou não em acções.

2 — Na subscrição de obrigações os accionistas gozam sempre do
direito de preferência na proporção do número de acções que possu-
írem.

ARTIGO 13.º

Para o quadriénio dois mil e cinco dois mil e oito, ficam desde já
nomeados os seguintes membros sociais, os quais se encontram dis-
pensados de prestar caução:

Administrador único: José da Silva Simões, casado, residente na Rua
de Amarelhe, 18, 5.º, esquerdo, em Lisboa.

Fiscal único efectivo — Vítor Oliveira & Hélia Félix, Sociedade de
Revisores Oficiais de Contas, n.º 165, representada por Vítor Manuel
Rodrigues de Oliveira (ROC n.º 482), divorciado, residente na Rua de
Ramalho Ortigão, 17, 3.º, em Lisboa, número de identificação fis-
cal 114722315.

Fiscal suplente — Hélia Santos Duarte Félix (ROC n.º 991), casa-
da, residente na Rua de Pedro de Santarém, 2, 4.º, A, em Santarém.

Está conforme o original.

8 de Novembro de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 2010641299

LISBOA — 4.A SECÇÃO

CARLOS PINTO & SENRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 60 911; identificação de pessoa colectiva n.º 501503927; nú-
mero e data da entrada: 13 722/050817.

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

Está conforme o original.

23 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Pepe da Silva Fernandes. 2010604318

PROMWALL — COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 7759; identificação de pessoa colectiva n.º 504446207; núme-
ro e data da entrada: 13 723/050817.

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

Está conforme o original.

23 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Pepe da Silva Fernandes. 2009124766

MARTINS SENRA & PINTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 4472; identificação de pessoa colectiva n.º 503448133; núme-
ro e data da entrada: 13 724/050817.

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

Está conforme o original.

23 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Pepe da Silva Fernandes. 2009124790

MICROQUEST — SOLUÇÕES INFORMÁTICAS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 7232; identificação de pessoa colectiva n.º 504163280; núme-
ro e data da entrada: 13 728/050817.

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

Está conforme o original.

23 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Pepe da Silva Fernandes. 2010782887

MANUTÁXI, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 9094; identificação de pessoa colectiva n.º 504851772; núme-
ro e data da entrada: 13 729/050817.

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

Está conforme o original.

23 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Pepe da Silva Fernandes. 2010593898

PORTOS E TRANSPORTES SGPS — SOCIEDADE
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 13 066; identificação de pessoa colectiva n.º 506793214; nú-
mero e data da entrada: 13 744/050817.

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

Está conforme o original.

23 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Pepe da Silva Fernandes. 2010782976

QUANTO 70 — DESIGNERS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 7317; identificação de pessoa colectiva n.º 504198092; núme-
ro e data da entrada: 13 749/050817.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

23 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Pepe da Silva Fernandes. 2011153417

PINTO & FAUSTINO — EMPREITADAS
DE PINTURAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 1711; identificação de pessoa colectiva n.º 502771305; núme-
ro e data da entrada: 13 761/050817.

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

Está conforme o original.

23 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Pepe da Silva Fernandes. 2008480666

M. K. B. & D. — SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 4755; identificação de pessoa colectiva n.º 503524794; núme-
ro e data da entrada: 13 762/050817.

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

Está conforme o original.

23 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Pepe da Silva Fernandes. 2008480380

CLÍNICA PEDIÁTRICA DO SALDANHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 1139; identificação de pessoa colectiva n.º 502646730; núme-
ro e data da entrada: 13 759/050817.

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

Está conforme o original.

23 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Pepe da Silva Fernandes. 2006577875

M. Z. — ILUMINAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 4495; identificação de pessoa colectiva n.º 503455237; núme-
ro e data da entrada: 13 769/050817.

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

Está conforme o original.

23 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Pepe da Silva Fernandes. 2011207797

CONSTRUÇÕES ALMEIDA DIAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 1135; identificação de pessoa colectiva n.º 502252685; núme-
ro e data da entrada: 13 763/050817.

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

Está conforme o original.

23 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Pepe da Silva Fernandes. 2010783000

COOPERATIVA DE HABITAÇÃO ECONÓMICA
DO BAIRRO DA LIBERDADE, C. R. L.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 49 119; identificação de pessoa colectiva n.º 500989141; ins-
crição n.º 08; número e data da apresentação: 09/050923.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Apresentação n.º 09/050923.
Nomeação dos órgãos sociais, por deliberação de 1 de Julho de 2005.
Direcção:
Presidente — José Maria Almeida Coelho.
Vice-presidente — Henrique Cláudio Gomes Cailira, casado, residente

na Rua de Reinaldo Manuel dos Santos, lote A 3, 2.º, B, Lisboa.
Tesoureiro — António Lopes.
Secretário — Benjamim António Carneiro, casado, residente na Rua

de Reinaldo Manuel dos Santos, lote A 1, 2.º, A, Lisboa.
Vogal — Luís Augusto Alves Correia, casado, residente na Rua de

Reinaldo Manuel dos santos, lote A 2, 2.º, C, Lisboa.
Conselho fiscal:
Presidente — Vítor Manuel Assunção Martins, casado, residente na

Rua de Reinaldo Manuel dos Santos, lote A 3, 1.º, A, Lisboa.
Secretario — Fernando Vitória Ribeiro, casado, residente na Rua de

Reinaldo Manuel dos Santos, lote A 1, rés-do-chão, C, Lisboa.
Relator — Lino António Batista Pereira Mota, solteiro, maior,

residente na Rua de Reinaldo Manuel dos Santos, lote A2, rés-do-chão,
B, Lisboa.

Prazo da nomeação: biénio de 2005-2006.

Está conforme o original.

22 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2010351983

MANGA DE ALPACA — CONTABILIDADE,
FISCALIDADE E APOIO A EMPRESAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 09445; identificação de pessoa colectiva n.º 504985809; ins-
crição n.º 02; número e data da apresentação: 07/051104.

Certifico que foi registada a dissolução e encerramento da liquida-
ção da sociedade supra.

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

Está conforme o original.

23 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2010334493

MENTORIT CONSULTORIA EM TECNOLOGIAS
DE INFORMAÇÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 08506; identificação de pessoa colectiva n.º 504646486; ins-
crição n.º 09; número e data da apresentação: 03/051104.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Apresentação n.º 03/051104.
Nomeação dos órgãos sociais, por deliberação de 30 de Março de

2005, para o triénio de 2005-2007.
Conselho de administração:
Álvaro José da Silva Pereira, residente na Rua de António Livra-

mento, 23, Lisboa — presidente.
João Nuno da Silva Bento, residente na Alameda da Beloura, 25,

Sintra.
Luís Paulo Cardoso Salvado.
Fiscal único — PriceWaterHouseCoopers & Associados —

SROC, L.da

César Abel Rodrigues Gonçalves, ROC — suplente.

Está conforme o original.

23 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2006690183
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MANUEL CORREIA DA SILVA — CONSULTORES
IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 08299; identificação de pessoa colectiva n.º 504485660; ins-
crição n.º 02; número e data da apresentação: 33/051104.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Apresentação n.º 33/051104.
Dissolução e designação de liquidatários, por deliberação de 9 de

Setembro de 2005.
Liquidatários: Manuel Alexandre de Oliveira Correia da Silva e

Manuel Vasconcelos Ferreira Correia da Silva.

Está conforme o original.

23 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2010334639

166 — CENTRO DE IMAGIOLOGIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 05134; identificação de pessoa colectiva n.º 503618683; ins-
crição n.º 14; número e data da apresentação: 28/051104.

Certifico que foi registada a alteração do contrato quanto aos arti-
gos 1.º, n.º 1, 2.º e 3.º da sociedade em epígrafe, os quais passam a ter
a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a denominação de MARLAGE — Socie-
dade Imobiliária, L.da, e tem a sua sede social na Avenida do Almiran-
te Gago Coutinho, 166, freguesia de Alvalade, concelho de Lisboa.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste na compra e venda de imóveis, revenda
dos adquiridos, construção de imóveis, gestão de imóveis próprios e
prestação de serviços de administração imobiliária, promoção imobi-
liária.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro e
noutros valores constantes da escrituração, é de vinte e quatro mil
novecentos e trinta e nove euros e noventa cêntimos, corresponden-
te à soma de duas quotas iguais, do valor nominal de doze mil quatro-
centos e sessenta e nove euros e noventa e cinco cêntimos cada uma,
pertencentes uma a cada um dos sócios, Fernando Justo Tiago Lage e
Maria Margarida Justo Pereira.

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

Está conforme o original.

23 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2011188954

CHOCOLATE — SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 11 208; identificação de pessoa colectiva n.º 505864533; nú-
mero e data da entrada: 13 745/050817.

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

Está conforme o original.

23 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Pepe da Silva Fernandes. 2010782992

PARREIRAS VILLAGE — EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS E TURÍSTICOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 08701; identificação de pessoa colectiva n.º 504746928; ins-
crição n.º 02; número e data da apresentação: 12/051109.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Apresentação n.º 12/051109.
Nomeação dos órgãos sociais, por deliberação de 31 de Março de

2004, para o quadriénio de 2003-2006.
Conselho de administração:
António Simões Marques Couto — presidente;
José Manuel Couto André;
José Fernando Assis do Nascimento.
Fiscal único — Armando dos Santos Nogueira — ROC.
António Luís Noras Silvério, casado, residente na Rua de Xabregas,

2, piso 2, sala 20, Lisboa, ROC — suplente.

24 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2010335139

PRICEWATERHOUSECOOPERS — ASSESSORIA
DE GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 07297; identificação de pessoa colectiva n.º 504193279; ins-
crição n.º 80; número e data da apresentação: 43/051025.

Certifico que foi registada a alteração do contrato quanto aos arti-
gos 3.º e 4.º da sociedade em epígrafe, os quais passam a ter a seguinte
redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de setecentos e cinquenta mil euros, encontra-se
integralmente subscrito e realizado e corresponde à soma das seguin-
tes quotas: uma quota no valor nominal de oitenta e nove mil euros,
pertencente ao sócio John Paul Duggan; uma quota no valor nominal
de setenta e cinco mil euros, pertencente ao sócio Eugénio Luís Lo-
pes Franco Ferreira; uma quota no valor nominal de quarenta e três
mil euros, pertencente ao sócio José António Noivo Alves da Fonse-
ca; uma quota no valor nominal de trinta e um mil euros, pertencen-
te ao sócio Manuel Heleno Sismeiro; uma quota no valor nominal de
quarenta e cinco mil euros, pertencente ao sócio Manuel Heleno Sis-
meiro; uma quota no valor nominal de vinte e nove mil euros, per-
tencente ao sócio Paul Charles Quartly Mallett; uma quota no valor
nominal de cinquenta mil euros pertencente ao sócio Paul Charles
Quartly Mallett; uma quota no valor nominal de vinte e nove mil
euros, pertencente ao sócio Luís Filipe da Silva Ferreira; uma quota
no valor nominal de vinte e seis mil euros, pertencente ao sócio
Ricardo Filipe de Frias Pinheiro; uma quota no valor nominal de tre-
ze mil euros, pertencente ao sócio Ricardo Filipe de Frias Pinheiro;
uma quota no valor nominal de vinte e seis mil euros pertencente ao
sócio Carlos Alberto Alves Lourenço; uma quota no valor nominal
de vinte e seis mil euros pertencente ao sócio José Pereira Alves;
uma quota no valor nominal de vinte e três mil euros pertencente ao
sócio José Manuel de Oliveira Vitorino; uma quota no valor nominal
de vinte e três mil euros pertencente ao sócio Hermínio António
Paulos Afonso; uma quota no valor nominal de vinte e três mil euros
pertencente ao sócio Jorge Manuel Santos Costa; uma quota no valor
nominal de sete mil euros pertencente ao sócio Vijay Chopra; uma
quota no valor nominal de vinte e três mil euros pertencente ao só-
cio Vijay Chopra; uma quota no valor nominal de sete mil euros
pertencente ao sócio Abdul Nasser Abdul Sattar; uma quota no valor
nominal de vinte e três mil euros pertencente ao sócio Abdul Nasser
Sattar; uma quota no valor nominal de trinta e dois mil euros perten-
cente ao sócio António Alberto Henriques Assis; uma quota no valor
nominal de catorze mil euros pertencente ao sócio António Alberto
Henriques Assis; uma quota no valor nominal de seis mil euros, per-
tencente ao sócio César Abel Rodrigues Gonçalves; uma quota no valor
nominal de quarenta mil euros, pertencente ao sócio César Abel Ro-
drigues Gonçalves; uma quota no valor nominal de dez mil euros per-
tencente ao sócio António Jaime Carvalho Esteves; uma quota no
valor nominal de vinte mil euros pertencente ao sócio António Jai-
me Carvalho Esteves; uma quota no valor nominal de cinco mil eu-
ros pertencente à sócia Ana Maria Ávila de Oliveira Lopes Bertão;
uma quota no valor nominal de cinco mil euros pertencente ao sócio
José Manuel Henriques Bernardo; uma quota no valor nominal de cinco
mil euros, pertencente ao sócio Jorge Manuel de Sancho Figueiredo;
uma quota no valor nominal de mil euros pertencente ao sócio An-
tónio de Sousa Rodrigues; uma quota no valor nominal de mil euros,
pertencente ao sócio António Joaquim Brochado Correia.

ARTIGO 4.º

1 — A administração da sociedade bem como a sua representação
serão exercidas por dois ou mais gerentes, que podem ser sócios ou
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estranhos à sociedade, eleitos por deliberação tomada em assembleia
geral.

2 — Os gerentes serão remunerados conforme for deliberado em
assembleia geral.

3 — A sociedade obriga-se pela assinatura de um gerente ou de um
procurador com poderes.

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

Está conforme o original.

24 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2010740351

CAMOMILA — ACTIVIDADES IMOBILIÁRIAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 05468; identificação de pessoa colectiva n.º 503699225; ins-
crição n.º 06; número e data da apresentação: 13/051109.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Apresentação n.º 13/051109.
Nomeação dos órgãos sociais, por deliberação de 6 de Abril de 2005,

para o quadriénio de 2005-2008:
Administrador único:
Guido Manuel Negrelli e Albuquerque.
Fiscal único:
Fátima Pinto e Vítor Freire — SROC, com sede na Avenida do

Marechal Gomes da Costa, 282, Porto.
Maria de Fátima da Silva Pinto, residente na Alameda dos Jardins

d’Arrábida, 1114, 7.º, A, Edifício Amendoeira, Vila Nova de Gaia,
ROC — suplente.

Está conforme o original.

24 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2010335163

PLENOESPAÇO — SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS
TURÍSTICOS E IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 00648; identificação de pessoa colectiva n.º 502447605; ins-
crição n.º 08; número e data da apresentação: 25/051109.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Apresentação n.º 25/051109.
Nomeação dos órgãos sociais, por deliberação de 23 de Dezembro

de 2004, para o quadriénio de 2005-2008.
Administrador único: António Silvério Domingues, residente na

Avenida das Forças Armadas, 133, lote A, 10.º, direito, Lisboa.
Fiscal único:
Júlio Alves, Mário Baptista & Associados, SROC, residente na Rua

de Francisco Stromp, 29, Lisboa.
Mário Manuel Damas Covão Baptista, residente na Rua de Fran-

cisco Stromp, 29, Lisboa, ROC — suplente.

Está conforme o original.

24 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2010334825

MEGAMEIOS — PUBLICIDADE E MEIOS, A. C. E.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 00011; identificação de pessoa colectiva n.º 502798670; ins-
crição n.º 20; número e data da apresentação: 26/051109.

Certifico que foi registada a alteração do contrato quanto aos arti-
gos 5.º, 8.º (epígrafe) e 14.º, n.º 3, da sociedade em epígrafe, os quais
passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 5.º

Capital e participações

O capital do agrupamento é de quatrocentos mil euros, integral-
mente realizado em dinheiro e nos diversos valores do activo, con-

forme escrituração, e corresponde à soma das seguintes participações
das agrupadas:

Bates Portugal — Publicidade e Marketing, L.da, titular de uma
participação de sessenta e seis mil, seiscentos e oito euros e trinta e
quatro cêntimos;

Iniciativas de Meios, Actividades Publicitárias, L.da, titular de uma
participação de cento e trinta e três mil e cem euros e três cêntimos;

Universal Média — Publicidade, L.da, titular de uma participação de
cento e trinta e três mil e cem euros e três cêntimos;

Optimédia Publicidade, L.da, titular de uma participação de sessen-
ta e seis mil, seiscentos e oito euros e trinta e quatro cêntimos;

Brand Connection, Actividades Publicitárias, L.da, titular de uma par-
ticipação de quinhentos e oitenta e três Euros e vinte e seis cêntimos.

Quanto ao ponto dois da ordem de trabalhos, foi deliberado por
unanimidade alterar a epígrafe do artigo 8.º do pacto social do agru-
pamento que passará a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 8.º

Administração

Quanto ao ponto três da ordem de trabalhos, foi deliberado, igual-
mente por unanimidade, alterar o artigo 14.º do pacto social que pas-
sará a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 14.º

Litígios

1 — (Mantém-se.)
2 — (Mantém-se.)
3 — Desde já se designa o Centro de Mediação, Peritagens e Arbi-

tragens Voluntárias do Conselho Nacional de Profissões Liberais para
os efeitos da organização e funcionamento dos Tribunais Arbitrais
constituídos nos termos deste artigo.

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

Está conforme o original.

24 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2010335449

PSITRI — GABINETE DE PSICOLOGIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 12 794; identificação de pessoa colectiva n.º 506683303;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 01; número e data da apresenta-
ção: 13/051108.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Averbamento n.º 1; apresentação n.º 13/051108.
Cessação de funções da gerente Sofia Diniz da Gama de Sousa de

Macedo Raposo, por ter renunciado em 22 de Setembro de 2005.
Está conforme o original.

24 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2010334965

CTT GEST — GESTÃO DE SERVIÇOS
E EQUIPAMENTOS POSTAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 13 944; identificação de pessoa colectiva n.º 506818357;
averbamento n.º 1 às inscrições n.os 05 e 06; números e data das
apresentações: 18 e 19/051108.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Averbamento n.º 1; apresentação n.º 18/051108.
Cessação de funções do administrador Gervásio Pereira Oliveira,

por ter renunciado em 30 de Setembro de 2005.
Apresentação n.º 19/051108.
Nomeação de um membro do conselho de administração, por delibe-

ração de 3 de Outubro de 2005, para o triénio em curso de 2003-2005:
Artur Eduardo de Amorim Cerqueira, residente na Rua de Ferreira

Borges, 92, 1.º, esquerdo, Lisboa.

Está conforme o original.

24 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2010334981
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MARATRIUM — GESTÃO IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 11 763; identificação de pessoa colectiva n.º 506288021; ins-
crição n.º 03; número e data da apresentação: 23/051108.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Apresentação n.º 23/051108.
Nomeação dos órgãos sócias, por deliberação de 31 de Março de

2005, para o triénio de 2005-2007.
Administrador único:
Noel Carlos de Melo Loureiro.
Fiscal único:
João Manuel Gonçalves Correia das Neves Martins — ROC.
António Andrade Gonçalves, residente na Rua de Sofia Carvalho,

23, 2.º, direito, Nascente, Algés, ROC — suplente.

Está conforme o original.

24 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2010335007

PDP (PRODUTOS DE PRESTÍGIO) — GESTÃO
E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE MARCA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 11 091; identificação de pessoa colectiva n.º 505905639; ins-
crição n.º 03; número e data da apresentação: 27/051108.

Certifico que foi registada a alteração do contrato quanto ao arti-
go 5.º, da sociedade em epígrafe, o qual passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 5.º

Capital social

1 — O capital social, integralmente subscrito e realizado em di-
nheiro, é de 5000, dividido da seguinte forma:

a) Uma quota, com o valor nominal de dois mil e quinhentos eu-
ros, detida por Anthony Holmes;

b) Uma quota, com o valor nominal de dois mil e quinhentos eu-
ros, detida por Lomira Limited.

2 — No caso de aumento de capital, cada sócio terá o direito de
subscrever novas quotas na proporção do capital de que for detentor.

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

Está conforme o original.

24 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2009921216

P. P. EXPRESSO — TRANSPORTE DE MERCADORIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 08798; identificação de pessoa colectiva n.º 504531026; ins-
crição n.º 02; número e data da apresentação: 22/051108.

Certifico que foi registada a alteração do contrato quanto ao arti-
go 2.º da sociedade em epígrafe, o qual passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em transportes rodoviários de
mercadorias e exercício da actividade de serviço postal.

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

Está conforme o original.

24 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2010334990

POST CONTACTO, CORREIO PUBLICITÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 07838; identificação de pessoa colectiva n.º 504581945;
averbamento n.º 3 às inscrições n.os 08 e 10; números e data das
apresentações: 16 e 17/051108.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Averbamento n.º 3; apresentação n.º 16/051108.
Cessação de funções do gerente Arménio Antunes Belo da Silva,

por ter renunciado em 24 de Agosto de 2005.
Apresentação n.º 17/051108.
Nomeação de gerente, por deliberação de 1 de Setembro de 2005,

para o triénio em curso de 2004-2006:
Isabel Maria Lemos Lourenço, casada, residente na Praceta do

Maestro Ivo Cruz, 12, 3.º, B, Lisboa.

Está conforme o original.

24 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2010334973

PASTELARIA O QUEQUINHO DA BÁRBARA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 04556; identificação de pessoa colectiva n.º 503472042; ins-
crição n.º 13; número e data da apresentação: 12/051108.

Certifico que, foi registada a alteração do contrato quanto ao arti-
go 3.º da sociedade em epígrafe, o qual passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de nove mil novecentos e setenta e cinco euros
e noventa e seis cêntimos, está integralmente realizado em dinheiro
e nos demais valores constantes do activo social e corresponde à
soma das seguintes quotas: duas iguais dos valores nominais de dois
mil novecentos e noventa e dois euros e setenta e oito cêntimos,
pertencentes uma a cada um dos sócios Mário Ferreira Henriques e
José Manuel Pereira Dias Correia; uma do valor nominal de mil no-
vecentos e noventa e cinco euros e vinte cêntimos, pertencente ao
sócio Adelino Pires Toscano; e duas iguais dos valores nominais de
novecentos e noventa e sete euros e sessenta cêntimos, pertencen-
tes uma a cada um dos sócios Leal Carlos Lopes e Celeste Antunes
Aleixo.

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

Está conforme o original.

23 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2010334957

MARIA MADALENA BARATA — CLÍNICA MÉDICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 14 701; identificação de pessoa colectiva n.º 507517075; ins-
crição n.º 01; número e data da apresentação: 18/051110.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato e é constituída por Maria Madalena Martins
da Graça Barata Canton, Sara Madalena da Graça Barata Carvalho de
Sousa e João Ricardo da Graça Barata Carvalho de Sousa.

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Maria Madalena Barata — Clínica
Médica, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua do Dr. Bastos Gonçalves,
3, 3.º, letra A, freguesia de São Domingos de Benfica, 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 prestação de cuidados médicos
nas áreas da especialidade ginecologia, obstetrícia e esterilidade.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social é de cinco mil euros, encontra-se integral-
mente realizado em dinheiro e corresponde à soma de três quotas:
uma do valor nominal de quatro mil e quinhentos euros titulada pela
sócia Maria Madalena Martins da Graça Barata Canton e duas iguais
do valor nominal de duzentos e cinquenta euros cada uma, tituladas
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uma por cada um dos sócios Sara Madalena da Graça Barata Carvalho
de Sousa e João Ricardo da Graça Barata Carvalho de Sousa.

2 — Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
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 gerência da sociedade compete aos gerentes, a nomear em
assembleia geral, com ou sem remuneração conforme aí for delibe-
rado.

2 — Para vincular a sociedade é suficiente a intervenção de um
gerente, incluindo nos actos de alienação, aquisição e oneração de bens
imóveis.

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 Maria Madalena Mar-
tins da Graça Barata Canton.

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 pacto social ou as

obrigações sociais;
d) No caso de morte de sócio a quem não sucedam herdeiros legi-

timários;
e) Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja

sócio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio;
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio con-

sentimento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia geral.
2 — Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no

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

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

4 — Se por falecimento de um sócio a respectiva quota não for
amortizada no prazo de 90 dias, a contar da data do falecimento, os
herdeiros deverão designar, de entre eles, um representante comum.

ARTIGO 8.º

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

Está conforme o original.

25 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2010335554

POLLY — CENTRO DE BELEZA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 14 700; identificação de pessoa colectiva n.º 507519787; ins-
crição n.º 01; número e data da apresentação: 16/051110.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato e é constituída por Augusta Teresa Nabuco e
Costa Carvalho e Pollyanna Passos Bessa.

1.º

1 — A sociedade adopta a denominação POLLY — Centro de
Beleza, L.da, e tem a sua sede na Rua de João de Freitas Branco, 17,
loja 17-B, Alto dos Moinhos, freguesia de Benfica, concelho de Lisboa.

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

2.º

A sociedade tem por objecto: instituto de beleza.

3.º

1 — O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de cinco
mil euros e corresponde à soma de duas quotas tituladas: uma pela
sócia Augusta Teresa Nabuco e Costa Carvalho no valor nominal de
dois mil euros; e outra por Pollyanna Passos Bessa no valor nominal
de três mil euros.

2 — Podem ser exigidas prestações suplementares até ao montan-
te de dez mil euros.

3 — Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que esta
carecer, mediante prévia deliberação tornada em assembleia geral.

4.º

1 — A administração e representação da sociedade pertencem aos
gerentes a nomear em assembleia geral.

2 — A gerência será ou não remunerada conforme for deliberado
em assembleia geral.

3 — Fica, desde já, designada gerente, a sócia, Pollyanna Passos Bessa.
4 — A sociedade obriga-se com a intervenção de um gerente.
5 — A sociedade não pode prestar garantias reais ou pessoais a

dívidas de outras entidades, salvo se nisso tiver justificado interesse
próprio ou se se tratar de sociedade em relação de domínio ou de
grupo.

5.º

1 — A cessão total ou parcial de quotas a não sócios depende sem-
pre do consentimento prévio da sociedade.

2 — Nas cessões onerosas a sociedade em primeiro lugar, e os só-
cios não cedentes em segundo, gozam do direito de preferência.

6.º

 A representação voluntária dos sócios, nas assembleias gerais, pode
ser confiada a quem estes entenderem.

7.º

1 — A sociedade poderá amortizar quotas nos seguintes casos:
a) Com o consentimento do seu titular;
b) Ocorrendo penhora, arrolamento ou arresto, ou quando, por

qualquer motivo, se deva proceder à arrematação ou adjudicação judi-
cial da quota;

c) Se ocorrer o falecimento do seu titular;
d) Por falência do seu titular;
e) Por exclusão do seu titular;
f) Se a quota for cedida sem o consentimento da sociedade sendo

este devido;
g) Em caso de partilha da quota, por divórcio ou separação de bens,

se esta não for adjudicada ao respectivo titular.
2 — Se a lei não dispuser imperativamente de modo diverso, nos

casos previstos nas alíneas b), c), d) e g) a amortização será efectu-
ada pelo valor que para a quota amortizada resultar de balanço espe-
cial organizado para o efeito, e nos casos previstos nas alíneas e) e f),
a contrapartida da amortização será igual ao valor nominal da quota.

3 — A quota amortizada figurará no balanço como tal, e, posteri-
ormente, por deliberação dos sócios, poderão, em sua substituição,
ser criadas uma ou mais quotas destinadas a ser cedidas a um ou a
alguns sócios ou a terceiros.

Está conforme o original.

25 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2010740173

PROMOHAND — SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 14 699; identificação de pessoa colectiva n.º 505790246; ins-
crição n.º 02; número e data da apresentação: 05/051110.

Certifico que foi registada a alteração do contrato quanto ao arti-
go 1.º, n.º 2, da sociedade em epígrafe, o qual passa a ter a seguinte
redacção:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma PROMOHAND — Serviços de
Publicidade, L.da
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2 — A sociedade tem a sua sede na Avenida de Brasília, Docapesca
Pedrouços, armazém 212, 1400-298 Lisboa, freguesia Santa Maria de
Belém, concelho de Lisboa.

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

Está conforme o original.

25 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2010335481

CONSTRUTORA DE APARELHAGEM DOMÉSTICA
TECNILAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 31 558; identificação de pessoa colectiva n.º 500073813; ins-
crição n.º 05; número e data da apresentação: 03/051108.

Certifico que foi registada a dissolução e encerramento da liquida-
ção da sociedade supra.

Data da aprovação das contas: 7 de Novembro de 2005.

Está conforme o original.

24 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2010805534

COELHO & DANTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 09480; identificação de pessoa colectiva n.º 505139618; ins-
crição n.º 02; número e data da apresentação: 01/051109.

Certifico que foi registada a dissolução e encerramento da liquida-
ção da sociedade supra.

Data da aprovação das contas: 8 de Novembro de 2005.

Está conforme o original.

24 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2010805500

PUBLIREGI — PUBLICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 12 361; identificação de pessoa colectiva n.º 506478980;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 01; número e data da apresentação:
12/051110.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Averbamento n.º 2; apresentação n.º 12/051110.
Deslocação de sede para a Rua do Professor Mira Fernandes, lote

20 e 21, 2.º, F, freguesia do Beato, Lisboa.

Está conforme o original.

24 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2009428390

M. J .  P.  F. — REMODELAÇÃO E DECORAÇÃO
DE INTERIORES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 14 708; identificação de pessoa colectiva n.º 507391632; ins-
crição n.º 01; número e data da apresentação: 48/051111.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato e foi constituída por Mário Jorge Pedroso Capelo
Franco, número de identificação fiscal 144444399, natural de Lis-
boa, de nacionalidade portuguesa, no estado civil de divorciado, resi-
dente na Rua de António Pereira Carrilho, 3, rés-do-chão, direito,
freguesia de São Jorge de Arroios, concelho de Lisboa, bilhete de iden-
tidade n.º 6230044, de 30 de Setembro de 2005.

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma M. J. P. F. — Remodelação e
Decoração de Interiores, Unipessoal, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua de António Pereira Carri-
lho, 3, rés-do-chão, direito, freguesia de São Jorge de Arroios, conce-
lho de Lisboa.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em prestação de serviços de remo-
delação e decoração de interiores, montagem e reparação de estores.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social é de cinco mil euros, encontra-se integral-
mente realizado em dinheiro e corresponde a uma quota de igual va-
lor nominal titulada pelo sócio.

2 — Ao sócio poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de € 150 000.

3 — Depende da deliberação do sócio a celebração de contratos de
suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência e a representação da sociedade pertencem ao só-
cio único ou a não sócios, com ou sem remuneração, conforme aque-
le decidir.

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

3 — 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 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.

25 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2010811003

MÃES E BEBÉS — COMÉRCIO DE ARTIGOS
DE PUERICULTURA E SAÚDE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 14 731; identificação de pessoa colectiva n.º 507398823; ins-
crição n.º 01; número e data da apresentação: 01/051118.

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

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Mães e Bebés — Comércio de
Artigos de Puericultura e Saúde, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua do Maestro Frederico de
Freitas, 3, 4.º, direito, freguesia de São Domingos de Benfica, cidade
e concelho de Lisboa.

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

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio, importação, exportação e
representação de produtos para mães e bebés, puericultura, artigos de
saúde, beleza e bem-estar.

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 e quinhentos euros titulada pela
sócia Carla Sofia dos Reis Araújo e a outra no de mil e quinhentos
euros titulada pela sócia West end Trading, L.da

2 — Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante global de trinta 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 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 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

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.

Está conforme o original.

25 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2010810996

PETPER — ESTUDOS E PROJECTOS
DE ENGENHARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 06347; identificação de pessoa colectiva n.º 503936715; ins-
crição n.º 05; número e data da apresentação: 04/051108.

Certifico o seguinte:
Apresentação n.º 04/051108.
Encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 4 de Novembro de 2005.

Está conforme o original.

23 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2010811593

CLINK RENAISSANCE PROPERTY, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 14 677; identificação de pessoa colectiva n.º 507500881; ins-
crição n.º 01; número e data da apresentação: 01/051104.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato e é constituído por Frantz Steve Tony Pig-
neul, número de identificação fiscal 229454542, natural de França,
de nacionalidade francesa, solteiro, segundo declara, maior, residente
na Rua da Nossa Senhora do Rosário, lote 28, 2.º, B, em Cascais,
titular do passaporte n.º 02ZD22278 de 29 de Março de 2002 emiti-
do pela Prefeitura de Polícia de Paris, República Francesa, que outor-
ga por si e na qualidade de procurador de James Harry John Phipson,
número de identificação fiscal 254806406, solteiro, maior, natural
do Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte, residente em 1
Victor Wharf, Clink Street, London, SE1 9DW London, Reino Uni-
do da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte e de Nicholas Paul Pyatt
Bettany, número de identificação fiscal 254806678, solteiro, maior,
natural do Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte, residen-
te em Clos de La Plage, Rue de La Forge, Grouville, JE3 9BH Jersey,
Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte.

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Clink Renaissance Property, L.da
2 — A sociedade tem a sua sede no Largo de Rafael Bordalo Pi-

nheiro, 16, sala 202, freguesia de Sacramento, concelho de Lisboa.
3 — Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser desloca-

da, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo
ainda ser criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de
representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em compra e venda e reabilitação
de imóveis, revenda de imóveis.

ARTIGO 3.º

O capital social é de quinze mil euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de três quotas iguais, do
valor nominal de cinco mil euros cada uma e uma de cada sócio.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade compete aos gerentes, sócios ou não,
a nomear em assembleia geral, a qual poderá não ser remunerada
conforme aí for deliberado.

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

3 — Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras sociedades,
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 socie-
dade que terá sempre o direito de preferência, o qual, de seguida, se
defere aos sócios não cedentes.

Está conforme o original.

23 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2010811569

CASA FRANCO FALCÃO — CONSULTADORIA
E GESTÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 43 189; identificação de pessoa colectiva n.º 500251290; nú-
mero e data da entrada: 13 740/050817.

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

Está conforme o original.

23 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Pepe da Silva Fernandes. 2010782909

CARVALHO & MARTINS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 64 831; identificação de pessoa colectiva n.º 500809437; nú-
mero e data da entrada: 13 735/050817.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

23 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Pepe da Silva Fernandes. 2001016620

CASTILAUTO — SOCIEDADE DE PARQUES
DE ESTACIONAMENTO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 42 236; identificação de pessoa colectiva n.º 500520763; nú-
mero e data da entrada: 13 737/050817.

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

Está conforme o original.

23 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Pepe da Silva Fernandes. 2010782917

CARDIGOS & RODRIGUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 4110; identificação de pessoa colectiva n.º 502653000; data da
entrada: 30062005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas de 2004.

Está conforme o original.

9 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Maria de Sousa
Ribeiro. 2011191114

PMCERDEIRA — CONSULTADORIA E SERVIÇOS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 12 096; identificação de pessoa colectiva n.º 506525163; data
da entrada: 30062005.

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

Está conforme o original.

9 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Maria de Sousa
Ribeiro. 2009398360

MONARCHIC RULES — COMÉRCIO DE DECORAÇÃO
E COSMÉTICOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 13 528; identificação de pessoa colectiva n.º 507054482; data
da entrada: 30062005.

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

Está conforme o original.

9 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Maria de Sousa
Ribeiro. 2009398289

PAPELARIA TABACARIA UNIVERSITÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 28 531; identificação de pessoa colectiva n.º 500493561; data
da entrada: 30062005.

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

Está conforme o original.

9 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Maria de Sousa
Ribeiro. 2011335523

PATRIMO — GESTÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 00014; identificação de pessoa colectiva n.º 502356332; data
da entrada: 30062005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

9 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Maria de Sousa
Ribeiro. 2009398319

PE. VI. CE. — PÉTREOS, VÍTREOS E CERÂMICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 4750; identificação de pessoa colectiva n.º 503513237; data da
entrada: 30062005.

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

Está conforme o original.

9 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Maria de Sousa
Ribeiro. 2010744357

QUATRO DA CALÇADA — CONSULTADORIA
E REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 2754; identificação de pessoa colectiva n.º 503024147; data da
entrada: 30062005.

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

Está conforme o original.

9 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Maria de Sousa
Ribeiro. 2010744349

MANUEL AMARAL DESPACHANTE OFICIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 64 386; identificação de pessoa colectiva n.º 501748865; data
da entrada: 30062005.

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

Está conforme o original.

9 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Maria de Sousa
Ribeiro. 2005854719

CARLOS RODRIGUES COSTA & C.A,  L .DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 59 105; identificação de pessoa colectiva n.º 501421033; data
da entrada: 30062005.

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

Está conforme o original.

9 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Maria de Sousa
Ribeiro. 2001010605

CASA DOS PANOS DE R. MACEDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 34 182; identificação de pessoa colectiva n.º 500448906; data
da entrada: 30062005.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

9 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Maria de Sousa
Ribeiro. 2010758552

PLACE RH — CONSULTORIA, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO
DE RECURSOS HUMANOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 3773; identificação de pessoa colectiva n.º 503315540; data da
entrada: 30062005.

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

Está conforme o original.

9 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Maria de Sousa
Ribeiro. 2010744330

PERFUMARIA ANITA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 48 688; identificação de pessoa colectiva n.º 500395977; data
da entrada: 30062005.

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

Está conforme o original.

23 de Novembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Maria de
Sousa Ribeiro. 2003498540

PERES & ROCHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 31 222; identificação de pessoa colectiva n.º 500216070; data
da entrada: 30062005.

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

Está conforme o original.

23 de Novembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Maria de
Sousa Ribeiro. 2006694456

CORDEIRO & SOUSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 35 746; identificação de pessoa colectiva n.º 500722919; data
da entrada: 30062005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de conta do ano de 2004.

Está conforme o original.

25 de Novembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Maria de
Sousa Ribeiro. 2010803760

CINFORGES — INFORMÁTICA, CONTABILIDADE
E GESTÃO EMPRESARIAL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 3241; identificação de pessoa colectiva n.º 503130389; data da
entrada: 30062005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas de 2004.

Está conforme o original.

10 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Maria de
Sousa Ribeiro. 2007797321

MMJ — INDÚSTRIA HOTELEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 11 498; identificação de pessoa colectiva n.º 506227634; data
da entrada: 29062005.

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

Está conforme o original.

27 de Julho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Maria de Sousa
Ribeiro. 2010803922

PREDIBUIDLING — SOCIEDADE GESTORA
PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 7061; identificação de pessoa colectiva n.º 504123068; data da
entrada: 07072005.

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

Está conforme o original.

22 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Maria de
Sousa Ribeiro. 2007797380

CAFÉ MONDEGO DA MADRE DEUS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 4694; identificação de pessoa colectiva n.º 503512494; data da
entrada: 30062005.

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

Está conforme o original.

8 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Maria de Sousa
Ribeiro. 2006383361

MACEIRAL — ACTIVIDADES IMOBILIÁRIAS
E COMERCIAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 7744; identificação de pessoa colectiva n.º 504571346; data da
entrada: 30062005.

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

Está conforme o original.

9 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Maria de Sousa
Ribeiro. 2011334993

C. O. L. — CLÍNICA ORTOPÉDICA DE LISBOA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 62 520; identificação de pessoa colectiva n.º 501643818; data
da entrada: 30062005.

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

Está conforme o original.

8 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Maria de Sousa
Ribeiro. 2010744160

QUINTA DO AMENDOAL — SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS PROJECTOS CONSTRUÇÕES EXPOSIÇÕES
ESPAÇOS PARA TURISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 13 247; identificação de pessoa colectiva n.º 506872580; data
da entrada: 30062005.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

8 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Maria de Sousa
Ribeiro. 2007597934

MACHADO & VELOSO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 21 982; identificação de pessoa colectiva n.º 500174148; data
da entrada: 30062005.

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

Está conforme o original.

8 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Maria de Sousa
Ribeiro. 2009439279

CALHELHA & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 6033; identificação de pessoa colectiva n.º 500325880; data da
entrada: 30062005.

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

Está conforme o original.

8 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Maria de Sousa
Ribeiro. 2010498445

COGEMA — COMÉRCIO GERAL DE MÁQUINAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 32 034; identificação de pessoa colectiva n.º 500066299; data
da entrada: 30062005.

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

Está conforme o original.

8 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Maria de Sousa
Ribeiro. 2011216664

PRAZERES FIGUEIREDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 4377; identificação de pessoa colectiva n.º 503425273; data da
entrada: 30062005.

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

Está conforme o original.

8 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Maria de Sousa
Ribeiro. 2010333535

MQC — INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 11 622; identificação de pessoa colectiva n.º 506033430;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 01; número e data da apresenta-
ção: 02/051104.

Certifico que, o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Averbamento n.º 1; apresentação n.º 02/051104.
Deslocação de sede para a Rua de Alberto Villaverde Cabral, 1-C,

2.º, esquerdo, freguesia de São Francisco de Xavier, Lisboa.

Está conforme o original.

23 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2006690191

CELRI — SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 11 919; identificação de pessoa colectiva n.º 506378187; ins-
crição n.º 02; número e data da apresentação: 15/051104.

Certifico que, foi registada a dissolução e encerramento da liquida-
ção da sociedade supra.

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

Está conforme o original.

23 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2010334531

CETIL — CENTRO DE TERAPIAS INTEGRADAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 12 937; identificação de pessoa colectiva n.º 506787168;
averbamento n.º averbamento n.º 1 à inscrição n.º 05; inscrição
n.º 07; números e data das apresentações: 13 e 14/051104.

Certifico que, o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Averbamento n.º 1; apresentação n.º 13/051104.
Cessação de funções da gerente, Susana Roque da Silveira Cardiga,

por ter renunciado em 29 de Setembro de 2005.
Apresentação n.º 14/051104.
Nomeação de gerente, por deliberação de 29 de Setembro de 2005,

de José Manuel Santos Correia.

Está conforme o original.

23 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2010334523

CLE — CENTRO DE LÍNGUAS ESTRANGEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 13 772; identificação de pessoa colectiva n.º 507128940;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 01; número e data da apresenta-
ção: 18/051104.

Certifico que, o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Averbamento n.º 1; apresentação n.º 18/051104,
Cessação de funções do gerente, Edgar Eduardo Serrano Pinto Ti-

búrcio, por ter renunciado em 12 de Agosto de 2005.

Está conforme o original.

23 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2010741668

PEOPLE CONNECTION — DESIGN, PUBLICIDADE,
COMUNICAÇÃO E MARKETING, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 13 285; identificação de pessoa colectiva n.º 506926362;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 01; número e data da apresenta-
ção: 11/051104.

Certifico que, o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Averbamento n.º 1; apresentação n.º 11/051104.
Deslocação de sede para a Praça de Luís de Camões, 36, 3.º, fre-

guesia de Encarnação, Lisboa.

Está conforme o original.

23 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2010334507

CEM POR CENTO CLEAN, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 14 678; identificação de pessoa colectiva n.º 507443047; ins-
crição n.º 01; número e data da apresentação: 08/051104.
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Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato e é constituída por Vanda Maria Machado dos
Santos, contribuinte fiscal n.º 199869693, solteira, maior, natural de
Lisboa, freguesia de São João, residente na Rua de Aquilino Ribeiro,
lote 16, 4.º, M, Lisboa; e Erika Erna Van Ingen Palinhos Soares, a
mesma que Erika Erna Van Ingen Soares, contribuinte fiscal
n.º 225232065, casada no regime de comunhão de adquiridos com
Paulo Alexandre Palinhos Soares, natural da Holanda, de nacionalida-
de holandesa, residente na Praceta do Dr. Câmara dos Reis, 3, 3.º,
direito, Casal de São Brás, Amadora.

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Cem Por Cento Clean, L.da, e tem
a sua sede na Estrada de Benfica, 731 e 731-A, loja 30, em Lisboa,
freguesia de Benfica.

2 — A gerência poderá deslocar livremente a sede social dentro do
mesmo concelho ou para concelhos limítrofes, bem como criar ou
extinguir delegações, agências, sucursais ou outras formas de repre-
sentação social, onde e quando o julgue conveniente.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto limpezas domésticas e afins.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de seis mil euros e corresponde à soma de duas quotas iguais de três mil
euros, uma de cada sócio.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, remunerada ou não conforme for
deliberado em assembleia geral, compete aos gerentes, sócios ou não,
eleitos em assembleia geral, ficando desde já designadas gerentes am-
bas as sócias.

2 — Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos
são necessárias as assinaturas conjuntas de dois gerentes ou de manda-
tário da sociedade no âmbito do respectivo mandato.

ARTIGO 5.º

A sociedade pode amortizar qualquer quota, nos seguintes casos:
a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Por falência ou insolvência do seu titular;
c) Por morte, interdição ou inabilitação do seu titular;
d) Quando a quota tiver sido objecto de arresto, penhora ou qual-

quer outra forma de apreensão judicial ou no caso de ser adjudicada ou
vendida em consequência de processo judicial;

e) Quando em virtude de partilha realizada em consequência de
divórcio, separação judicial de pessoas e bens ou só de bens, a quota
não fique a pertencer integralmente ao seu titular.

2 — A contrapartida da amortização, salvo no caso da alínea a),
será igual ao valor nominal da quota, se outro não resultar da lei.

3 — A quota amortizada figurará no balanço como tal, e posteri-
ormente, por deliberação dos sócios. poderá a sociedade, adquiri-la ou
fazê-la adquirir por sócio ou terceiro.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras sociedades,
mesmo com objecto diferente do seu.

Está conforme o original.

23 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2010741684

CHIN 2000 — COMÉRCIO TÊXTIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 14 679; identificação de pessoa colectiva n.º 507412206; ins-
crição n.º 01; número e data da apresentação: 47/051104.

Certifico que, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato e é constituída por Jinqui Chen, Luís Miguel
da Silva Milho da Conceição e Maria Helena da Silva Milho da Con-
ceição de Trindade.

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Chin 2000 — Comércio Têxtil, L.da
2 — A sociedade tem a sua sede na Avenida de António Augusto

de Aguiar, 24-A, freguesia de São Sebastião da Pedreira, concelho de
Lisboa.

3 — Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser desloca-
da, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, serem
criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de represen-
tação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio, importação e expor-
tação de vestuário, têxtil, utilidades, artigos para o lar e afins.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social é de cinco mil euros, encontra-se integral-
mente realizado em dinheiro e corresponde à soma de três quotas:
uma no valor nominal de quatro mil oitocentos e euros, pertencente
ao sócio Jinqi Chen e duas no valor nominal de cem euros cada, per-
tencentes uma a cada um dos sócios Luís Miguel da Silva Milho da
Conceição e à sócia Maria Helena da Silva Milho da Conceição de
Trindade.

2 — Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até cinquenta mil euros.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, com ou sem renumeração conforme
for deliberado em assembleia geral, compete ao sócio Jinqi Chen, que,
desde já, fica nomeado gerente.

2 — Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e con-
tratos, é necessária a intervenção de um gerente.

3 — A renumeração da gerência poderá consistir, total ou parcial-
mente 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, se 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 se consen-
timento 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.

23 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2010811577

PEREIRA & MENDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 29 722; identificação de pessoa colectiva n.º 500938865;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 16; números e data das apresen-
tações: 31 e 32/051104.

Certifico que, o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Averbamento n.º 1; apresentação n.º 31/051104.
Cessação de funções dos gerentes João Carlos Gomes e José Gomes

Alho, por terem renunciado em 23 de Agosto de 2005.
Mais certifico que, foi registada a alteração do contrato quanto aos

artigos 2.º e 5.º, da sociedade em epígrafe, os quais passam a ter a
seguinte redacção:

2.º

O capital social é de sete mil e quinhentos euros, integralmente
realizado, e corresponde à soma de duas quotas, cada uma no valor
nominal de três mil, setecentos e cinquenta euros, pertencentes uma
a cada um dos sócios, Hugo Miguel Aires Alves e Gilberto Daniel Aires.

5.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme vier
a ser deliberado em assembleia geral, fica a cargo dos sócios, Hugo
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Miguel Aires Alves e Gilberto Daniel Aires, que ficam desde já nome-
ados gerentes, sendo necessária a intervenção de ambos os gerentes
para obrigar sociedade.

Está conforme o original.

23 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2010797043

MUNDO DA CRIANÇA — CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 42 760; identificação de pessoa colectiva n.º 500510075;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 13; inscrição n.º 17; números e
data das apresentações: 35 e 36/051104.

Certifico que, o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Averbamento n.º 1; apresentação n.º 35/051104.
Cessação de funções do gerente, Marc Olivier Oeuvrard, por ter

renunciado em 20 de Outubro de 2005.
Apresentação n.º 36/051104.
Nomeação de gerente, por deliberação de 20 de Outubro de 2005,

de Bernard Marie François Joinet, o mesmo Bernard Joinet, residente
em Mouvaux, 1 Avenue du Hautmont, França.

Está conforme o original.

23 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2010334655

PAMAR — PERITAGENS MARÍTIMAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 48 167; identificação de pessoa colectiva n.º 500393087;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 01; número e data da apresenta-
ção: 09/051104.

Certifico que, o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Averbamento n.º 1; apresentação n.º 09/051104.
Deslocação de sede para o Edifício Lisboa Oriente Office, Avenida

do Infante D. Henrique, 333-H, piso 3, 39, freguesia de Santa Maria
dos Olivais, Lisboa.

Está conforme o original.

23 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2010334051

CINCLUS — PLANEAMENTO E GESTÃO
DE PROJECTOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 03952; identificação de pessoa colectiva n.º 501402586; ins-
crição n.º 46; número e data da apresentação: 31/051107.

Certifico que, o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Apresentação n.º 31/051107.
Nomeação dos órgãos sociais, por deliberação de 30 de Março de

2005, para o quadriénio de 2005-2008:
Conselho de administração — Alberto Jorge da Conceição; Luís

Manuel Relógio Martins; e Marco Aurélio Lopes Nunes, residente na
Rua do General Themudo Barata, 1, Estarreja; fiscal único: efecti-
vo — Velosa Nadais & Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de
Contas; suplente — Óscar Quinta, Canedo da Mota & Pires Fernan-
des, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas.

Está conforme o original.

23 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2010811585

MARIA DA GLÓRIA & FILHAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 04623; identificação de pessoa colectiva n.º 503482951; ins-
crições n.os 03 e 04; números e data das apresentações: 03 e 04/
051107.

Certifico que, foi registada a alteração do contrato quanto ao arti-
go 4.º, da sociedade em epígrafe, o qual passa a ter a seguinte redac-
ção:

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade será exercida pela sócia Maria da Glória
Oliveira Rocha de Sousa Monteiro e ou por um ou mais gerentes
nomeados em assembleia geral, remunerados ou não, conforme vier a
ser deliberado.

§ único. Para obrigar validamente a sociedade em todos os seus
actos e contratos é suficiente a assinatura de um gerente.

Mais certifico que, o texto que se segue é transcrição da inscrição
acima referida:

Apresentação n.º 04/051107.
Nomeação de gerente, por deliberação de 13 de Outubro de 2005,

de Mário José Nunes Pereira, divorciado, residente na Rua de Timor,
71 e 73, Valbom, Gondomar.

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

Está conforme o original.

23 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2010334698

PCG — PROFABRIL CONSULPLANO GESTÃO,
S.  G.  P.  S. ,  S.  A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 05056; identificação de pessoa colectiva n.º 503599336; ins-
crição n.º 13; número e data da apresentação: 22/051107.

Certifico que, o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Apresentação n.º 22/051107.
Nomeação dos órgãos sociais, por deliberação de 3 de Novembro

de 2005, para o ano de 2005:
Conselho de administração: presidente — Ilídio António de Ayala

Serôdio; Ângelo César Terrio Meirinhos; e Luís Henrique Catarino
Serôdio, residente na Rua de Vasco da Gama, 6, 2.º, esquerdo, Barrei-
ro; fiscal único: efectivo — Patrício Mimoso e Mendes Jorge — Socie-
dade de Revisores Oficiais de Contas; suplente — Alberto Arnauth
Ribeiro, residente na Praça do Infante D. Henrique, 3, 1.º, esquerdo,
Quinta do Infantado, Loures, revisor oficial de contas.

Está conforme o original.

23 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2010796462

PT-MÓVEIS — SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,
S.  G.  P.  S. ,  S.  A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 09144; identificação de pessoa colectiva n.º 505027879; ins-
crição n.º 10; número e data da apresentação: 09/051107.

Certifico que, foi registada a alteração do contrato quanto ao arti-
go 28.º da sociedade em epígrafe, o qual passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 28.º

1 — A Accionista obriga-se a efectuar prestações acessórias em
dinheiro, no ano de 2005, no montante de € 181 251 358,94, que
não vencerão juros ou qualquer outra forma de retribuição, podendo
ser reembolsadas mediante deliberação da assembleia geral e desde que
a situação líquida da sociedade não fique inferior à soma dos valores
do capital social e da reserva legal.

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

Está conforme o original.

23 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2010334515

CHURRASQUEIRA DELÍCIA DE BENFICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 11 966; identificação de pessoa colectiva n.º 506190455;
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averbamento n.º 1 à inscrição n.º 01; inscrição n.º 03; números e
data das apresentações: 18 e 19/051107.

Certifico que, o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Averbamento n.º 1; apresentação n.º 18/051107.
Cessação de funções do gerente José Isidoro Soeiro das Neves, por

ter renunciado em 26 de Outubro de 2005.

Mais certifico que, foi registada a alteração do contrato quanto aos
artigos 3.º e 4.º da sociedade em epígrafe, os quais passam a ter a
seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de cinco
mil euros, e corresponde à soma de duas quotas iguais, cada uma no
valor nominal de dois mil e quinhentos euros, uma de cada um dos
sócios Mário Martins Gil e Francisco de Jesus Sérvulo Amaral.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, fica a cargo do sócio Mário Mar-
tins Gil, já nomeado gerente.

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

Está conforme o original.

23 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2010741730

PAULO JORGE DOS SANTOS VAZ — DISTRIBUIÇÃO
DE PUBLICIDADE, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 12 075; identificação de pessoa colectiva n.º 506511987; ins-
crição n.º 02; número e data da apresentação: 05/051107.

Certifico que foi registada a dissolução e encerramento da liquida-
ção da sociedade supra.

Data da aprovação das contas: 27 de Outubro de 2005.

Está conforme o original.

23 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2010334833

PLANET LIFE — SERVIÇOS MÉDICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 12 497; identificação de pessoa colectiva n.º 506504212;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 01; número e data da apresenta-
ção: 02/051107.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Averbamento n.º 2, apresentação n.º 02/051107.
Deslocação da sede para a Rua de Sousa Lopes, lote MNO, loja 6,

freguesia de Nossa Senhora de Fátima, Lisboa.

Está conforme o original.

23 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2010799720

PARQUE EÓLICO DE CÁTEFICA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 12 740; identificação de pessoa colectiva n.º 506442586; ins-
crição n.º 04; número e data da apresentação: 08/051107.

Certifico que foi registada a alteração do contrato quanto ao arti-
go 1.º da sociedade em epígrafe, o qual passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

Denominação social

A sociedade, constituída sob a forma de sociedade anónima, adopta
a denominação de Iberdrola Energias Renováveis, S. A.

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

Está conforme o original.

23 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2010334817

MATOS CHAVES — SUPERMERCADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 13 782; identificação de pessoa colectiva n.º 507148487;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 01 e inscrição n.º 07; números e
data das apresentações: 23 e 24/051107.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Averbamento n.º 1, apresentação n.º 23/051107.
Cessação de funções do gerente Francisco José Loureiro de Matos

Chaves, por ter renunciado em 27 de Setembro de 2005.
Apresentação n.º 24/051107.
Nomeação de gerente, por deliberação de 27 de Setembro de 2005,

de Sónia Cristina Bastos Nunes, residente na Quinta das Maças, Fon-
tanelas, São João das Lampas.

Está conforme o original.

23 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2010741471

CENTRAL IMO — MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 14 685; identificação de pessoa colectiva n.º 506958779; ins-
crição n.º 02; número e data da apresentação: 07/051107.

Certifico que foi registada a alteração do contrato quanto aos arti-
gos 1.º, n.º 2, e 2.º, da sociedade em epígrafe, os quais passam a ter a
seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua de Correia Teles, 27-E,
freguesia de Santo Condestável, concelho de Lisboa.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em mediação imobiliária; adminis-
tração de imóveis por conta de outrem.

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

Está conforme o original.

23 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2010797310

M. N. M. L. — COMÉRCIO DE MOBILIÁRIO E ARTIGOS
DE DECORAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 14 687; identificação de pessoa colectiva n.º 507163923; ins-
crição n.º 01; número e data da apresentação: 06/051107.

Certifico que, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato e é constituída por Maria do Céu Cardosa Vi-
eira Lourenço, número de identificação fiscal 193423294, divorcia-
da, natural da freguesia de Santo Condestável, concelho de Lisboa,
residente na Rua de Almeida e Sousa, 55, rés-do-chão, direito, em
Lisboa, titular do bilhete de identidade n.º 9059477, de 7 de Junho de
2001, emitido em Lisboa nos Serviços de Identificação Civil, e Ma-
rina José Folgado Carvão Nini, número de identificação fiscal
201297094, solteira, maior, natural da freguesia de Terrugem, conce-
lho de Elvas, residente na Rua de Ferreira Borges, 149, 5.º, esquerdo,
em Lisboa, titular do bilhete de identidade n.º 9352524, de 22 de Mar-
ço de 2002, emitido em Lisboa nos Serviços de Identificação Civil.

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma M. N. M. L. — Comércio de
Mobiliário e Artigos de Decoração, L.da
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2 — A sociedade tem a sua sede na Avenida de 24 de Julho, 102-E,
2.º, freguesia de Santos-o-Velho, concelho de Lisboa.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em importação, exportação, re-
presentação, comércio a retalho e por grosso de mobiliário, artigos de
decoração e têxteis.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social é de cinco mil euros, encontra-se integral-
mente subscrito e realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas
quotas iguais, do valor nominal de dois mil e quinhentos euros cada
uma e uma de cada sócio.

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

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade compete aos gerentes, sócios ou não,
a nomear em assembleia geral, a qual poderá não ser remunerada
conforme aí for deliberado.

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

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

4 — Ficam desde já nomeadas gerentes, as sócias.

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.

23 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2010741986

CAFÉS O MADEIRENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 03199; identificação de pessoa colectiva n.º 503116084;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 07; número e data da apresenta-
ção: 11/051117.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Averbamento n.º 2, apresentação n.º 11/051117.
Deliberação da aprovação do projecto de fusão em 31 de Outubro

de 2005.

Está conforme o original.

23 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2010559371

PLANACTIVO — MEDIAÇÃO DE SEGUROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 67 545; identificação de pessoa colectiva n.º 501922822; ins-
crição n.º 16; número e data da apresentação: 41/051104.

Certifico que foi registada a alteração do contrato quanto ao arti-
go 1.º, n.º 1, da sociedade em epígrafe, o qual passa a ter a seguinte
redacção:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma PLANACTIVO — Mediação de
Seguros, L.da, e tem a sua sede na Avenida de Madrid, 24, rés-do-chão,
direito, em Lisboa, freguesia de São João de Deus, podendo esta, por
simples deliberação da gerência, ser deslocada dentro do mesmo con-
celho, ou para concelho limítrofe.

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

Está conforme o original.

23 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2010334680

MATOS CHAVES — SUPERMERCADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 13 782; identificação de pessoa colectiva n.º 507148487;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 01 e inscrição n.º 07; números e
data das apresentações: 23 e 24/051107.

Certifico que foi registada a alteração do contrato quanto ao arti-
go 3.º, da sociedade em epígrafe, o qual passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto social a exploração da franquia SU-
PERSOL, mediante a realização de todas as operações inerentes à ex-
ploração comercial de supermercados e à distribuição de produtos ali-
mentares e não alimentares, bem como a gestão e ou exploração de
postos de lavagem de veículos automóveis.

Está conforme o original.

23 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2010800168

LOURES

A. V. M. — COMÉRCIO DE FRUTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 12 573;
identificação de pessoa colectiva n.º 503724084.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2004, em 28 de Junho de
2005.

22 de Novembro de 2005. — A Escriturária Superior, Carla Ferreira
do Souto de Jesus. 2009636775

LIBANO & DIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 13 133;
identificação de pessoa colectiva n.º 500165297.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2004, em 28 de Junho de
2005.

22 de Novembro de 2005. — A Escriturária Superior, Carla Ferreira
do Souto de Jesus. 2009636791

CHAFARIZ COMERCIAL — COMÉRCIO DE PRODUTOS
ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 12 758;
identificação de pessoa colectiva n.º 503402524.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2004, em 28 de Junho de
2005.

22 de Novembro de 2005. — A Escriturária Superior, Carla Ferreira
do Souto de Jesus. 2009636805
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MILU SPORT COMÉRCIO DE DESPORTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 9096;
identificação de pessoa colectiva n.º 502684771.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2004, em 28 de Junho de
2005.

22 de Novembro de 2005. — A Escriturária Superior, Carla Ferreira
do Souto de Jesus. 2003907700

RESTAURANTE SAUDADES DOS GRELHADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 14 530;
identificação de pessoa colectiva n.º 504092448.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2004, em 28 de Junho de
2005.

22 de Novembro de 2005. — A Escriturária Superior, Carla Ferreira
do Souto de Jesus. 2009624696

IRMÃOS VIEIRA DA MATA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 11 017;
identificação de pessoa colectiva n.º 503180017.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2004, em 28 de Junho de
2005.

22 de Novembro de 2005. — A Escriturária Superior, Carla Ferreira
do Souto de Jesus. 2007549387

O PEQUENO INFANTE — PRONTO-A-VESTIR
INFANTIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 13 978;
identificação de pessoa colectiva n.º 503952389.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2004, em 28 de Junho de
2005.

22 de Novembro de 2005. — A Escriturária Superior, Carla Ferreira
do Souto de Jesus. 2009624718

METALIZA — METALIZAÇÃO E DECAPAGEM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 6369;
identificação de pessoa colectiva n.º 501888314.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2004, em 28 de Junho de
2005.

22 de Novembro de 2005. — A Escriturária Superior, Carla Ferreira
do Souto de Jesus. 2009624564

TORRE AMARELA — PASTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 18 746;
identificação de pessoa colectiva n.º 506323021.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2004, em 28 de Junho de
2005.

22 de Novembro de 2005. — A Escriturária Superior, Carla Ferreira
do Souto de Jesus. 2003907408

J. C. PNEUS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 10 744;
identificação de pessoa colectiva n.º 503098213.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2004, em 28 de Junho de
2005.

22 de Novembro de 2005. — A Escriturária Superior, Carla Ferreira
do Souto de Jesus. 2009624602

VÍTOR ANTÓNIO PARREIRA DIAS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 18 513;
identificação de pessoa colectiva n.º 506137996.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2004, em 28 de Junho de
2005.

22 de Novembro de 2005. — A Escriturária Superior, Carla Ferreira
do Souto de Jesus. 2009636643

FRANCISCO & BORGES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 19 355;
identificação de pessoa colectiva n.º 500545537.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2004, em 28 de Junho de
2005.

22 de Novembro de 2005. — A Escriturária Superior, Carla Ferreira
do Souto de Jesus. 2009636678

CATARINO & CAMPOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 19 877;
identificação de pessoa colectiva n.º 500593647.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2004, em 28 de Junho de
2005.

22 de Novembro de 2005. — A Escriturária Superior, Carla Ferreira
do Souto de Jesus. 2009636660

MOMENTO — MÁQUINAS INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 16 630;
identificação de pessoa colectiva n.º 504905724.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2004, em 28 de Junho de
2005.

22 de Novembro de 2005. — A Escriturária Superior, Carla Ferreira
do Souto de Jesus. 2009636694

IB — COMÉRCIO E TÉCNICA DE VENTILAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 13 224;
identificação de pessoa colectiva n.º 503748480.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2004, em 28 de Junho de
2005.

22 de Novembro de 2005. — A Escriturária Superior, Carla Ferreira
do Souto de Jesus. 2008564444

PASTELARIA DIDU, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 2348;
identificação de pessoa colectiva n.º 500579270.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2004, em 28 de Junho de
2005.

22 de Novembro de 2005. — A Escriturária Superior, Carla Ferreira
do Souto de Jesus. 2009636635
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SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES PAREDINHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 5246;
identificação de pessoa colectiva n.º 501629203.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2004, em 28 de Junho de
2005.

22 de Novembro de 2005. — A Escriturária Superior, Carla Ferreira
do Souto de Jesus. 2009636686

PALJOFE — MEDIAÇÃO DE SEGUROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 13 395;
identificação de pessoa colectiva n.º 503801801.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2004, em 28 de Junho de
2005.

21 de Novembro de 2005. — A Escriturária Superior, Carla Ferreira
do Souto de Jesus. 2007543052

TRANSPORTES DIOGO & PINA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 15 824;
identificação de pessoa colectiva n.º 504400894.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2004, em 28 de Junho de
2005.

21 de Novembro de 2005. — A Escriturária Superior, Carla Ferreira
do Souto de Jesus. 2007543184

ANTÓNIO BOTELHO — CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 15 682;
identificação de pessoa colectiva n.º 504744739.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2004, em 28 de Junho de
2005.

21 de Novembro de 2005. — A Escriturária Superior, Carla Ferreira
do Souto de Jesus. 2009608569

CARVALHO & SUTRE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 1261;
identificação de pessoa colectiva n.º 500503460.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2004, em 28 de Junho de
2005.

21 de Novembro de 2005. — A Escriturária Superior, Carla Ferreira
do Souto de Jesus. 2009608658

JOÃO L. VERGASTA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 19 063;
identificação de pessoa colectiva n.º 506499278.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2004, em 28 de Junho de
2005.

21 de Novembro de 2005. — A Escriturária Superior, Carla Ferreira
do Souto de Jesus. 2009608780

PREÇO REAL — MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 19 379;
identificação de pessoa colectiva n.º 504758896.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2004, em 28 de Junho de
2005.

21 de Novembro de 2005. — A Escriturária Superior, Carla Ferreira
do Souto de Jesus. 2009608828

PROPAÚL — ASSOCIAÇÃO AGRO-PRODUTORA
DO PAÚL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 11 155;
identificação de pessoa colectiva n.º 500701245.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2004, em 28 de Junho de
2005.

21 de Novembro de 2005. — A Escriturária Superior, Carla Ferreira
do Souto de Jesus. 2009608836

GRÁFICA HENRIQUES — ARTES GRÁFICAS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 19 465;
identificação de pessoa colectiva n.º 506777367.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2004, em 28 de Junho de
2005.

21 de Novembro de 2005. — A Escriturária Superior, Carla Ferreira
do Souto de Jesus. 2003964703

INFORESTACAL — PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
CONTABILÍSTICOS A EMPRESAS E FORMAÇÃO

PROFISSIONAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 14 828;
identificação de pessoa colectiva n.º 504192183.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2004.

11 de Novembro de 2005. — A Escriturária Superior, Carla Ferreira
do Souto de Jesus. 2009636538

X-ECO DIAGNÓSTICO MÉDICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 8815;
identificação de pessoa colectiva n.º 502608498.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2004.

11 de Novembro de 2005. — A Escriturária Superior, Carla Ferreira
do Souto de Jesus. 2007469065

M. SILVA CRUZ TORRES CANTOS FERNANDES
& MEXEDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 4042;
identificação de pessoa colectiva n.º 501252517.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2004.

11 de Novembro de 2005. — A Escriturária Superior, Carla Ferreira
do Souto de Jesus. 2007468956

ESCOLA DE CONDUÇÃO CENTRAL DE LOURES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 447;
identificação de pessoa colectiva n.º 500793956.
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Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2004.

11 de Novembro de 2005. — A Escriturária Superior, Carla Ferreira
do Souto de Jesus. 2007542285

METAL AZOIA — CONSTRUTORA METÁLICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 7003;
identificação de pessoa colectiva n.º 501149830.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2004.

11 de Novembro de 2005. — A Escriturária Superior, Carla Ferreira
do Souto de Jesus. 2009625242

MOVIURBANA — SOCIEDADE DE TRANSPORTES
E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 18 907;
identificação de pessoa colectiva n.º 506311058.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2004.

11 de Novembro de 2005. — A Escriturária Superior, Carla Ferreira
do Souto de Jesus. 2011354811

ARRIFANA & VINAGRE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 1148;
identificação de pessoa colectiva n.º 500030987.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2004.

11 de Novembro de 2005. — A Escriturária Superior, Carla Ferreira
do Souto de Jesus. 2009610814

CARVALHO & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 1136;
identificação de pessoa colectiva n.º 500868310.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2004.

11 de Novembro de 2005. — A Escriturária Superior, Carla Ferreira
do Souto de Jesus. 2009610873

SOEIRICONTA — CONTABILIDADE E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 12 652;
identificação de pessoa colectiva n.º 503581127.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2004.

11 de Novembro de 2005. — A Escriturária Superior, Carla Ferreira
do Souto de Jesus. 2009610792

SANTOS & GADANHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 2075;
identificação de pessoa colectiva n.º 500406804.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2004.

11 de Novembro de 2005. — A Escriturária Superior, Carla Ferreira
do Souto de Jesus. 2009191790

COMIDA D’AVÓ — COMIDA CASEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 10 875;
identificação de pessoa colectiva n.º 503136751.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2004.

11 de Novembro de 2005. — A Escriturária Superior, Carla Ferreira
do Souto de Jesus. 2011354706

CISNE DO PARQUE — COMÉRCIO E INDÚSTRIA
HOTELEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 11 597;
identificação de pessoa colectiva n.º 501985689.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2004.

11 de Novembro de 2005. — A Escriturária Superior, Carla Ferreira
do Souto de Jesus. 2009191897

QUALIMETAL METALOMECÂNICA LIGEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 15 169;
identificação de pessoa colectiva n.º 504300075.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2004.

11 de Novembro de 2005. — A Escriturária Superior, Carla Ferreira
do Souto de Jesus. 2002406480

EVENERG — EVENTOS SOCIAIS E ENERGIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 15 773;
identificação de pessoa colectiva n.º 504461397.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2004.

11 de Novembro de 2005. — A Escriturária Superior, Carla Ferreira
do Souto de Jesus. 2003921419

SOGEROBRAS — PROJECTOS FISCALIZAÇÃO
COORDENAÇÃO DE OBRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 16 575;
identificação de pessoa colectiva n.º 504794361.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2004.

11 de Novembro de 2005. — A Escriturária Superior, Carla Ferreira
do Souto de Jesus. 2003921400

NEVES & MATOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 0014;
identificação de pessoa colectiva n.º 500389187.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2004.

11 de Novembro de 2005. — A Escriturária Superior, Carla Ferreira
do Souto de Jesus. 2003921397

CARONA & SOUSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 433;
identificação de pessoa colectiva n.º 503584207.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2004.

11 de Novembro de 2005. — A Escriturária Superior, Carla Ferreira
do Souto de Jesus. 2007533693
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SOSSIJOTA — GABINETE DE CONTABILIDADE,
GESTÃO E ESTUDOS ECONÓMICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 14 045;
identificação de pessoa colectiva n.º 503506044.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2004.

11 de Novembro de 2005. — A Escriturária Superior, Carla Ferreira
do Souto de Jesus. 2002406391

ROMANO & DUTRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 11 364;
identificação de pessoa colectiva n.º 503281840.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2004, em 28 de Junho de
2005.

21 de Novembro de 2005. — A Escriturária Superior, Carla Ferreira
do Souto de Jesus. 2009245792

BANAFARA — COMÉRCIO DE FRUTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 11 771;
identificação de pessoa colectiva n.º 503352640.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2004, em 28 de Junho de
2005.

21 de Novembro de 2005. — A Escriturária Superior, Carla Ferreira
do Souto de Jesus. 2009608607

CELISCONTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 8395;
identificação de pessoa colectiva n.º 502541440.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2004, em 28 de Junho de
2005.

21 de Novembro de 2005. — A Escriturária Superior, Carla Ferreira
do Souto de Jesus. 2009608666

RUTEAZOIA — CONSTRUÇÃO
METALOMECÂNICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 12 307;
identificação de pessoa colectiva n.º 503480363.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2004, em 28 de Junho de
2005.

21 de Novembro de 2005. — A Escriturária Superior, Carla Ferreira
do Souto de Jesus. 2004171774

FRILOPES — COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PRODUTOS
ALIMENTARES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 17 008;
identificação de pessoa colectiva n.º 501954953.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2004, em 28 de Junho de
2005.

21 de Novembro de 2005. — A Escriturária Superior, Carla Ferreira
do Souto de Jesus. 2010523130

PIZZA-REST — COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO
ALIMENTAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 18 353;
identificação de pessoa colectiva n.º 505829479.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2004, em 28 de Junho de
2005.

21 de Novembro de 2005. — A Escriturária Superior, Carla Ferreira
do Souto de Jesus. 2002500797

AUTO RAMPA DE LOURES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 4152;
identificação de pessoa colectiva n.º 501250913.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2004, em 28 de Junho de
2005.

21 de Novembro de 2005. — A Escriturária Superior, Carla Ferreira
do Souto de Jesus. 2003964681

RIBEIRO, MATOS & BONECO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 10 494;
identificação de pessoa colectiva n.º 503021040.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2004, em 30 de Junho de
2005.

25 de Novembro de 2005. — A Escriturária Superior, Carla Ferreira
do Souto de Jesus. 2003936211

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES GAGEIRO
& RODRIGUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 6680;
identificação de pessoa colectiva n.º 501995781.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2004, em 30 de Junho de
2005.

25 de Novembro de 2005. — A Escriturária Superior, Carla Ferreira
do Souto de Jesus. 2007542633

AUTO UNIÃO FRIELAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 11 895;
identificação de pessoa colectiva n.º 503372366.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2004, em 30 de Junho de
2005.

25 de Novembro de 2005. — A Escriturária Superior, Carla Ferreira
do Souto de Jesus. 2007549549

CAFÉ DAS TORRES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 12 628;
identificação de pessoa colectiva n.º 503602230.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2004, em 29 de Junho de
2005.

25 de Novembro de 2005. — A Escriturária Superior, Carla Ferreira
do Souto de Jesus. 2009637186
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ROTA DO ÂMBAR — IMPORTAÇÃO
E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 18 662;
identificação de pessoa colectiva n.º 506275302.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2004, em 29 de Junho de
2005.

25 de Novembro de 2005. — A Escriturária Superior, Carla Ferreira
do Souto de Jesus. 2009637160

J.  F. RODRIGUES PEREIRA — CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 6396;
identificação de pessoa colectiva n.º 501894403.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2004, em 28 de Junho de
2005.

25 de Novembro de 2005. — A Escriturária Superior, Carla Ferreira
do Souto de Jesus. 2006931865

LEOPEÇAS — IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO

CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 12 677;
identificação de pessoa colectiva n.º 503585793.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2004, em 29 de Junho de
2005.

25 de Novembro de 2005. — A Escriturária Superior, Carla Ferreira
do Souto de Jesus. 2011206537

ZÉ DA EIRA — SNACK-BAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 11 443;
identificação de pessoa colectiva n.º 503301442.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2004, em 28 de Junho de
2005.

25 de Novembro de 2005. — A Escriturária Superior, Carla Ferreira
do Souto de Jesus. 2009636899

JODISANCALDEIRA, SOCIEDADE
DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 17 024;
identificação de pessoa colectiva n.º 500368333.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2004, em 28 de Junho de
2005.

25 de Novembro de 2005. — A Escriturária Superior, Carla Ferreira
do Souto de Jesus. 2009191684

PRAZERES DO CABELO, PRODUTOS E ACESSÓRIOS
DE CABELEIREIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 19 294;
identificação de pessoa colectiva n.º 506694267.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2004, em 28 de Junho de
2005.

25 de Novembro de 2005. — A Escriturária Superior, Carla Ferreira
do Souto de Jesus. 2009636970

TELESCÓPICA — CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 19 121;
identificação de pessoa colectiva n.º 506537552.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2004, em 28 de Junho de
2005.

25 de Novembro de 2005. — A Escriturária Superior, Carla Ferreira
do Souto de Jesus. 2009636961

CHEIRO & RAMOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 13 188;
identificação de pessoa colectiva n.º 503732621.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2004, em 28 de Junho de
2005.

24 de Novembro de 2005. — A Escriturária Superior, Carla Ferreira
do Souto de Jesus. 2009636953

A FUNERÁRIA SÃO JORGE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 16 983;
identificação de pessoa colectiva n.º 505161346.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2004, em 28 de Junho de
2005.

24 de Novembro de 2005. — A Escriturária Superior, Carla Ferreira
do Souto de Jesus. 2009636945

DISCATUJAL — COMÉRCIO DE BEBIDAS E GÉNEROS
ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 14 996;
identificação de pessoa colectiva n.º 974758825.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2004, em 28 de Junho de
2005.

24 de Novembro de 2005. — A Escriturária Superior, Carla Ferreira
do Souto de Jesus. 2009636937

SOBRAL DE MONTE AGRAÇO

MUNDIÓLEOS — COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS
E LUBRIFICANTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sobral de Monte Agraço.
Matrícula n.º 517; identificação de pessoa colectiva n.º 506873463;
inscrições n.os 04 e 05; números e datas das apresentações: 03/
20051031 e 1/20051121.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foram efec-
tuados os seguintes registos:

Quanto à inscrição n.º 05 — nomeação de gerente do sócio Arman-
do Luís Branco Lopes.

Quanto à inscrição n.º 04 — alteração parcial do contrato, sendo
alterados os artigos 1.º, 3.º e 7.º, os quais passam a ter a seguinte re-
dacção:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade continua a adoptar a firma MUNDIÓLEOS —
 Comércio de Combustíveis e Lubrificantes, L.da

2 — A sociedade passa a ter a sua sede no lugar de Guia, Rua da
Eira Velha, 1, freguesia de Sapataria, concelho de Sobral de Monte
Agraço.

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 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos demais
valores constantes do activo social, é de cinquenta mil euros e cor-
responde à soma de quatro quotas no igual valor nominal de doze mil
e quinhentos euros tituladas uma pelo sócio Armando Luís Branco
Lopes e as restantes três pelo sócio António Manuel Cândido Lopes.

ARTIGO 7.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.

O texto actualizado do contrato ficou depositado na respectiva
pasta.

Está conforme o original.

4 de Novembro de 2005. — O Segundo-Ajudante, João Manuel
Gonçalves Nogueira. 2006007769

EUROESCAVAÇÕES — ESCAVAÇÕES
E MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sobral de Monte Agraço.
Matrícula n.º 398; identificação de pessoa colectiva n.º 506005895;
data do depósito: 17112005.

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

Está conforme o original.

22 de Novembro de 2005. — O Segundo-Ajudante, João Manuel
Gonçalves Nogueira. 2006005081

JOÃO PRATAS HENRIQUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sobral de Monte Agraço.
Matrícula n.º 337; identificação de pessoa colectiva n.º 505097192;
inscrição n.º 03; número e data da apresentação: 01/20051117.

Certifico que a sociedade em epígrafe foi dissolvida por mútuo acor-
do e liquidada.

Data da aprovação das contas: 16 de Novembro de 2005.

Está conforme o original.

22 de Novembro de 2005. — O Segundo-Ajudante, João Manuel
Gonçalves Nogueira. 2006007793

DAVIWATS — INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sobral de Monte Agraço.
Matrícula n.º 521: inscrição n.º 01; número e data da apresenta-
ção: 01/20051110.

Certifico que foi constituída por Davide José da Costa Pereira Iná-
cio, divorciado, a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo seguinte
contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma DAVIWATS — Instalações Eléctricas,
Unipessoal, L.da, e tem a sua sede em Rua de 25 de Abril, 13, lugar de
Fetais, freguesia de Santo Quintino, concelho de Sobral de Monte
Agraço.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste em instalações eléctricas e comércio de
material eléctrico e reparações.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
vier a ser deliberado, fica a cargo dele sócio, desde já nomeado

gerente, ou de pessoas estranhas à sociedade que venham a ser por
ele designadas.

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

ARTIGO 5.º

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

Disposição transitória

A sociedade poderá iniciar a sua actividade, ficando, desde já, o
gerente autorizado a adquirir quaisquer equipamentos necessários à
prossecução dos fins sociais e a levantar o capital social depositado,
a fim de custear as despesas de constituição e registo da sociedade, a
aquisição de equipamentos e instalação da sede social, despesas essas
que a sociedade desde já assume.

Está conforme o original.

15 de Novembro de 2005. — O Segundo-Ajudante, João Manuel
Gonçalves Nogueira. 2006007785

TORRES VEDRAS

VEDREL — IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO
DE MATERIAL ELÉCTRICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 3567; identificação de pessoa colectiva n.º 505291290; data da
entrega: 20050719.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2004.

Está conforme.

14 de Novembro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Natália
Pires Dias Narciso Duarte Caetano. 2004705159

COMAR — GESTÃO DE POSTOS
DE COMBUSTÍVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 1141; identificação de pessoa colectiva n.º 501777806; data da
entrega: 20050719.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2004.

Está conforme.

14 de Novembro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Natália
Pires Dias Narciso Duarte Caetano. 2011254094

SOCIEDADE AGRÍCOLA DA BARATOSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 2455; identificação de pessoa colectiva n.º 503616915; data da
entrega: 20050720.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2004.

Está conforme.

14 de Novembro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Natália
Pires Dias Narciso Duarte Caetano. 2011254132

HÉLDER DOS SANTOS TORRES, HERDEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 596; identificação de pessoa colectiva n.º 500442215; data da
entrega: 20050718.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2004.

Está conforme.

14 de Novembro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Natália
Pires Dias Narciso Duarte Caetano. 2006517031

ANTÓNIO COSTA PEREIRA & IRMÃOS — MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 3316; identificação de pessoa colectiva n.º 504989464; data da
entrega: 20050714.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2004.

Está conforme.

10 de Novembro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Natália
Pires Dias Narciso Duarte Caetano. 2006499025

BRUNO MIRANDA — CANALIZAÇÕES, SOCIEDADE
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 4574; identificação de pessoa colectiva n.º 507197305; data da
entrega: 20050714.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de exercício de 2004.

Está conforme.

9 de Novembro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Natália
Pires Dias Narciso Duarte Caetano. 2011219035

ALVES & FREIRE — REPRESENTAÇÕES
TÊXTEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 4397; identificação de pessoa colectiva n.º 506779971; data da
entrega: 20050714.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de exercício de 2004.

Está conforme.

10 de Novembro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Natália
Pires Dias Narciso Duarte Caetano. 2011278465

AUTO REPARADORA IDEAL DE TORRES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 695; identificação de pessoa colectiva n.º 500759839; data da
entrega: 20050714.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de exercício de 2004.

Está conforme.

9 de Novembro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Natália
Pires Dias Narciso Duarte Caetano. 2011219027

CAFÉ, RESTAURANTE A CERCA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 1090; identificação de pessoa colectiva n.º 501658408; data da
entrega: 20050714.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de exercício de 2004.

Está conforme.

9 de Novembro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Natália
Pires Dias Narciso Duarte Caetano. 2011219337

CAFÉ, RESTAURANTE VALOÁSIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 1163; identificação de pessoa colectiva n.º 501833650; data da
entrega: 20050714.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de exercício de 2004.

Está conforme.

9 de Novembro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Natália
Pires Dias Narciso Duarte Caetano. 2011219043

CENTRO CLÍNICO — DIAGNÓSTICO DR. CARLOS
PINA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 1603; identificação de pessoa colectiva n.º 502477911; data da
entrega: 20050714.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de exercício de 2004.

Está conforme.

9 de Novembro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Natália
Pires Dias Narciso Duarte Caetano. 2011219353

CMD — PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
À AGRICULTURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 3176; identificação de pessoa colectiva n.º 504577573; data da
entrega: 20050714.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de exercício de 2004.

Está conforme.

9 de Novembro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Natália
Pires Dias Narciso Duarte Caetano. 2011271479

AUTO GUERRA ESTEVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 2852; identificação de pessoa colectiva n.º 504080970; data da
entrega: 20050714.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de exercício de 2004.

Está conforme.

9 de Novembro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Natália
Pires Dias Narciso Duarte Caetano. 2011219019

O PORMENOR — ARTIGOS DE DECORAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 1325; identificação de pessoa colectiva n.º 502144009; data da
entrega: 20050714.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de exercício de 2004.

Está conforme.

10 de Novembro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Natália
Pires Dias Narciso Duarte Caetano. 2011219957

VILA FRANCA DE XIRA

CIMIANTO — SOCIEDADE TÉCNICA
DE HIDRÁULICA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícu-
la n.º 02049/900525; identificação de pessoa colectiva
n.º 500508542; data da apresentação: 900525.

Certifico que foi feita a prestação de contas consolidadas da socie-
dade em epígrafe com referência ao exercício do ano de 2004, tendo
ficado depositados em pasta os respectivos documentos.

Está conforme o original.

28 de Setembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Teresa
Santos Neves Lemos. 2009967631

UALD — SERVIÇOS E ACTIVIDADES
LÚDICO-DESPORTIVAS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícu-
la n.º 06674/041207; identificação de pessoa colectiva
n.º 507080254; data da apresentação: 041207.

Certifico que foi feita a prestação de contas da sociedade em epí-
grafe com referência ao exercício do ano de 2004, tendo ficado de-
positados em pasta os respectivos documentos.

Está conforme o original.

6 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Teresa Santos
Neves Lemos. 2010300823

JONES PEREIRA & NUNES — EMPRESA DE TRABALHO
TEMPORÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícu-
la n.º 06025/030206; identificação de pessoa colectiva
n.º 506188230; data da apresentação: 030206.

Certifico que foi feita a prestação de contas da sociedade em epí-
grafe com referência ao exercício do ano de 2004, tendo ficado de-
positados em pasta os respectivos documentos.

Está conforme o original.

6 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Teresa Santos
Neves Lemos. 2009948009

TRANSPORTE DE MERCADORIAS ANTÓNIO BATISTA
& GOMES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícu-
la n.º 04096/980310; identificação de pessoa colectiva
n.º 504154923; data da apresentação: 980310.

Certifico que foi feita a prestação de contas da sociedade em epí-
grafe com referência ao exercício do ano de 2004, tendo ficado de-
positados em pasta os respectivos documentos.

Está conforme o original.

6 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Teresa Santos
Neves Lemos. 2009967925

MINIMERCADO DA ESCUSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícu-
la n.º 05309/010629; identificação de pessoa colectiva
n.º 505507269; data da apresentação: 010629.

Certifico que foi feita a prestação de contas da sociedade em epí-
grafe com referência ao exercício do ano de 2004, tendo ficado de-
positados em pasta os respectivos documentos.

Está conforme o original.

6 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Teresa Santos
Neves Lemos. 2009967917

J.  T. C. & CANTEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícu-
la n.º 05624/020208; identificação de pessoa colectiva
n.º 505997533; data da apresentação: 020208.

Certifico que foi feita a prestação de contas da sociedade em epí-
grafe com referência ao exercício do ano de 2004, tendo ficado de-
positados em pasta os respectivos documentos.

Está conforme o original.

6 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Teresa Santos
Neves Lemos. 2009967909

REFRINSTAR — INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS
INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícu-
la n.º 06673/041207; identificação de pessoa colectiva
n.º 512003815; data da apresentação: 041207.

Certifico que foi feita a prestação de contas da sociedade em epí-
grafe com referência ao exercício do ano de 2004, tendo ficado de-
positados em pasta os respectivos documentos.

Está conforme o original.

6 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Teresa Santos
Neves Lemos. 2009967895

IARP — INSTITUTO DE APOIO E REEDUCAÇÃO
PEDAGÓGICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícu-
la n.º 04710/000112; identificação de pessoa colectiva
n.º 504687760; data da apresentação: 000112.

Certifico que foi feita a prestação de contas da sociedade em epí-
grafe com referência ao exercício do ano de 2004, tendo ficado de-
positados em pasta os respectivos documentos.

Está conforme o original.

6 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Teresa Santos
Neves Lemos. 2009967887

GOMES & FELIZARDO — SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícu-
la n.º 03795/970314; identificação de pessoa colectiva
n.º 503977535; data da apresentação: 970314.

Certifico que foi feita a prestação de contas da sociedade em epí-
grafe com referência ao exercício do ano de 2004, tendo ficado de-
positados em pasta os respectivos documentos.

Está conforme o original.

4 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Teresa Santos
Neves Lemos. 2009967852

JOÃO C. MARUJO — UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícu-
la n.º 06402/040202; identificação de pessoa colectiva
n.º 506836541; data da apresentação: 040202.
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Certifico que foi feita a prestação de contas da sociedade em epí-
grafe com referência ao exercício do ano de 2004, tendo ficado de-
positados em pasta os respectivos documentos.

Está conforme o original.

4 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Teresa Santos
Neves Lemos. 2009967810

CATERINOX — METALOMECÂNICA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícu-
la n.º 06581/040816; identificação de pessoa colectiva
n.º 506953564; data da apresentação: 040816.

Certifico que foi feita a prestação de contas da sociedade em epí-
grafe com referência ao exercício do ano de 2004, tendo ficado de-
positados em pasta os respectivos documentos.

Está conforme o original.

4 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Teresa Santos
Neves Lemos. 2009947991

TNS 3 — CONSTRUÇÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícu-
la n.º 03893/970718; identificação de pessoa colectiva
n.º 503926663; data da apresentação: 970718.

Certifico que foi feita a prestação de contas da sociedade em epí-
grafe com referência ao exercício do ano de 2004, tendo ficado de-
positados em pasta os respectivos documentos.

Está conforme o original.

11 de Novembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Teresa
Santos Neves Lemos. 2009968034

CHURRASQUEIRA 3 PITOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícu-
la n.º 05241/010521; identificação de pessoa colectiva
n.º 505454548; data da apresentação: 010521.

Certifico que foi feita a prestação de contas da sociedade em epí-
grafe com referência ao exercício do ano de 2004, tendo ficado de-
positados em pasta os respectivos documentos.

Está conforme o original.

14 de Novembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Teresa
Santos Neves Lemos. 2009968190

IMOVIA IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícu-
la n.º 02215/910115; identificação de pessoa colectiva
n.º 502481471; data da apresentação: 910115.

Certifico que foi feita a prestação de contas da sociedade em epí-
grafe com referência ao exercício do ano de 2004, tendo ficado de-
positados em pasta os respectivos documentos.

Está conforme o original.

11 de Novembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Teresa
Santos Neves Lemos. 2010284933

TRANSPORTES O LEXÍVIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícu-
la n.º 06478/040426; identificação de pessoa colectiva
n.º 506748430; data da apresentação: 040426.

Certifico que foi feita a prestação de contas da sociedade em epí-
grafe com referência ao exercício do ano de 2004, tendo ficado de-
positados em pasta os respectivos documentos.

Está conforme o original.

15 de Novembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Teresa
Santos Neves Lemos. 2009968336

MELVIC — SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícu-
la n.º 05298/010625; identificação de pessoa colectiva
n.º 505500191; data da apresentação: 010625.

Certifico que foi feita a prestação de contas da sociedade em epí-
grafe com referência ao exercício do ano de 2004, tendo ficado de-
positados em pasta os respectivos documentos.

Está conforme o original.

15 de Novembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Teresa
Santos Neves Lemos. 2009968328

CANAVILHAS — SERRALHARIA ARTÍSTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícu-
la n.º 05294/010622; identificação de pessoa colectiva
n.º 505500167; data da apresentação: 010622.

Certifico que foi feita a prestação de contas da sociedade em epí-
grafe com referência ao exercício do ano de 2004, tendo ficado de-
positados em pasta os respectivos documentos.

Está conforme o original.

15 de Novembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Teresa
Santos Neves Lemos. 2009968310

TAVERNA DE SABORES — IMPORTAÇÃO,
EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS

ALIMENTARES REGIONAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícu-
la n.º 04550/990709; identificação de pessoa colectiva
n.º 504372505; data da apresentação: 990709.

Certifico que foi feita a prestação de contas da sociedade em epí-
grafe com referência ao exercício do ano de 2004, tendo ficado de-
positados em pasta os respectivos documentos.

Está conforme o original.

15 de Novembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Teresa
Santos Neves Lemos. 2009968280

CLÍNICA MÉDICA CASTEJO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícu-
la n.º 04655/991112; identificação de pessoa colectiva
n.º 504694065; data da apresentação: 991112.

Certifico que foi feita a prestação de contas da sociedade em epí-
grafe com referência ao exercício do ano de 2004, tendo ficado de-
positados em pasta os respectivos documentos.

Está conforme o original.

15 de Novembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Teresa
Santos Neves Lemos. 2009968263

RIBA SINAL — SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA
RODOVIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícu-
la n.º 04492/990510; identificação de pessoa colectiva
n.º 504372580; data da apresentação: 990510.

Certifico que foi feita a prestação de contas da sociedade em epí-
grafe com referência ao exercício do ano de 2004, tendo ficado de-
positados em pasta os respectivos documentos.

Está conforme o original.

15 de Novembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Teresa
Santos Neves Lemos. 2009968255
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SNU — SOCIEDADE DE NOVAS URBANIZAÇÕES
E CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícu-
la n.º 03640/960830; identificação de pessoa colectiva
n.º 503716723; data da apresentação: 960830.

Certifico que foi feita a prestação de contas da sociedade em epígra-
fe com referência ao exercício do ano de 2004, tendo ficado deposi-
tados em pasta os respectivos documentos.

Está conforme o original.

15 de Novembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Teresa
Santos Neves Lemos. 2009968131

SANTA SOFIA CONSTRUÇÕES — COMPRA E VENDA
DE PROPRIEDADES E IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícu-
la n.º 04207/980602; identificação de pessoa colectiva
n.º 504186965; data da apresentação: 980602.

Certifico que foi feita a prestação de contas da sociedade em epí-
grafe com referência ao exercício do ano de 2004, tendo ficado de-
positados em pasta os respectivos documentos.

Está conforme o original.

15 de Novembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Teresa
Santos Neves Lemos. 2009968247

PAPEREASONS — COMÉRCIO PAPÉIS DOMÉSTICOS
E SANITÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícu-
la n.º 05786/020708; identificação de pessoa colectiva
n.º 506184528; data da apresentação: 020708.

Certifico que foi feita a prestação de contas da sociedade em epí-
grafe com referência ao exercício do ano de 2004, tendo ficado de-
positados em pasta os respectivos documentos.

Está conforme o original.

15 de Novembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Teresa
Santos Neves Lemos. 2009968239

LADEIRA & FARINHA — MINIMERCADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícu-
la n.º 04217/980615; identificação de pessoa colectiva
n.º 504227289; data da apresentação: 980615.

Certifico que foi feita a prestação de contas da sociedade em epí-
grafe com referência ao exercício do ano de 2004, tendo ficado de-
positados em pasta os respectivos documentos.

Está conforme o original.

14 de Novembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Teresa
Santos Neves Lemos. 2009968220

GAREHOTEL — EQUIPAMENTO HOTELEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícu-
la n.º 01320/840126; identificação de pessoa colectiva
n.º 501421084; data da apresentação: 840126.

Certifico que foi feita a prestação de contas da sociedade em epí-
grafe com referência ao exercício do ano de 2004, tendo ficado de-
positados em pasta os respectivos documentos.

Está conforme o original.

4 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Teresa Santos
Neves Lemos. 2009967844

BETOFRAGEM — SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícu-
la n.º 04969/001030; identificação de pessoa colectiva
n.º 500819203; data da apresentação: 001030.

Certifico que foi feita a prestação de contas da sociedade em epí-
grafe com referência ao exercício do ano de 2004, tendo ficado de-
positados em pasta os respectivos documentos.

Está conforme o original.

4 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Teresa Santos
Neves Lemos. 2009947983

CIMIANTO — SOCIEDADE TÉCNICA
DE HIDRÁULICA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícu-
la n.º 02049/900525; identificação de pessoa colectiva
n.º 500508542; data da apresentação: 900525.

Certifico que foi feita a prestação de contas da sociedade em epí-
grafe com referência ao exercício do ano de 2004, tendo ficado de-
positados em pasta os respectivos documentos.

Está conforme o original.

28 de Setembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Teresa
Santos Neves Lemos. 2009967623

SIMTRÓIA — SOCIEDADE IMOBILIÁRIA
DE TRÓIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícu-
la n.º 04970/001030; identificação de pessoa colectiva
n.º 502472766; data da apresentação: 001030.

Certifico que foi feita a prestação de contas da sociedade em epí-
grafe com referência ao exercício do ano de 2004, tendo ficado de-
positados em pasta os respectivos documentos.

Está conforme o original.

4 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Teresa Santos
Neves Lemos. 2009947975

CHARCUTARIA DUQUE DA TERCEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícu-
la n.º 03414/950907; identificação de pessoa colectiva
n.º 503536199; data da apresentação: 950907.

Certifico que foi feita a prestação de contas da sociedade em epí-
grafe com referência ao exercício do ano de 2004, tendo ficado de-
positados em pasta os respectivos documentos.

Está conforme o original.

4 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Teresa Santos
Neves Lemos. 2009966597

EMA & DIAS — UTILIDADES DO LAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícu-
la n.º 03364/950621; identificação de pessoa colectiva
n.º 503469483; data da apresentação: 950621.

Certifico que foi feita a prestação de contas da sociedade em epí-
grafe com referência ao exercício do ano de 2004, tendo ficado de-
positados em pasta os respectivos documentos.

Está conforme o original.

4 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Teresa Santos
Neves Lemos. 2009966996



DIÁRIO DA REPÚBLICA — III SÉRIEN.º 78 — 20 de Abril de 2006 8116-(193)

MÁRIO & NUNO — CAIXILHARIA DE ALUMÍNIOS,
VIDROS E ESPELHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícu-
la n.º 02688/930225; identificação de pessoa colectiva
n.º 502954698; data da apresentação: 930225.

Certifico que foi feita a prestação de contas da sociedade em epí-
grafe com referência ao exercício do ano de 2004, tendo ficado de-
positados em pasta os respectivos documentos.

Está conforme o original.

3 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Teresa Santos
Neves Lemos. 2009967801

NUTRIRÁPIDO — ALIMENTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícu-
la n.º 01778/880506; identificação de pessoa colectiva
n.º 501977597; data da apresentação: 880506.

Certifico que foi feita a prestação de contas da sociedade em epí-
grafe com referência ao exercício do ano de 2004, tendo ficado de-
positados em pasta os respectivos documentos.

Está conforme o original.

3 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Teresa Santos
Neves Lemos. 2009967798

PORTALEGRE
ELVAS

VCP COMPUTADORES — UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Elvas. Matrícula n.º 01552/
051116; identificação de pessoa colectiva n.º 507522397; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 01/20051116.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Códi-
go do Registo Comercial, que foi constituída a sociedade em epígrafe
por:

Maria João Baptista Moita Largueiras Mira, casada no regime da
comunhão de adquiridos com Carlos Manuel Ameixa Mira, portadora
do bilhete de identidade n.º 9549450, emitido em 17 de Março de
2005 pelos Serviços de Identificação Civil de Portalegre, contribuin-
te n.º 198960654, residente em Elvas na Rua do Dr. António Judice
Pargana, 2, Quinta dos Arcos.

Mais certifico que que constitui uma sociedade comercial unipesso-
al por quotas, nos termos das cláusulas seguintes:

1.A

A sociedade adopta a firma VCP Computadores — Unipessoal, L.da

2.A

A sua sede é na Rua de Alcamim, 66, freguesia de Alcáçova, con-
celho de Elvas, podendo a gerência deslocar livremente a sua sede
social, e bem assim criar sucursais, filiais, agências ou outras formas
locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

3.A

A sociedade tem por objecto o comércio a retalho de equipamen-
tos informáticos e acessórios de escritório.

4.A

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de € 5000, pertencente à sócia Maria João Baptista Moita Larguei-
ras Mira.

5.A

A administração cabe à sócia única, que desde já fica nomeada ge-
rente, bastando a sua assinatura para vincular a sociedade, e, a con-
traente declara que fica autorizada a celebração de qualquer negócio
jurídico que vise a prossecução do objecto social, entre o sócio único
e a sociedade.

6.A

Fica desde já autorizada a participação da sociedade em agrupamentos
complementares de empresas, bem como, em sociedades com objecto
diferente, ou reguladas por lei especial, e inclusivamente como sócia
de responsabilidade limitada.

7.A

A sócia pode deliberar que lhe sejam exigidas prestações suplemen-
tares até ao quíntuplo do capital social.

8.A

A sociedade poderá entrar imediatamente em actividade, ficando
desde já, a gerente autorizada a efectuar o levantamento do capital
social para fazer face às despesas de constituição.

9.A

A contraente declara pela presente que, não é sócia de qualquer
outra sociedade unipessoal.

Assim o declarou e outorgou.

Está conforme o original.

Novembro de 2005. — A Ajudante, Maria Catarina Pernas.
2010001214

MONFORTE

MONFORMOTAS — COMÉRCIO E REPARAÇÃO
DE MOTOCICLOS, L.DA

Sede: Ninho de Empresas de Monforte, Espaço Um, Estrada da
Circunvalação, freguesia e concelho de Monforte

Conservatória do Registo Comercial de Monforte. Matrícula n.º 00094/
051124; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 01/
20051124.

Certifico que entre José António Rodrigues Bancaleiro, divorciado,
residente na Rua de Luís Pathé, bloco 11, rés-do-chão, direito, Por-
talegre, e Carlos Manuel Reis Damião, solteiro, maior, residente no
Monte de São José, 29, Estrada da Calçadinha, Elvas, foi constituída
a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos
artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a denominação MONFORMOTOS — Co-
mércio e Reparação de Motociclos, L.da, e tem a sua sede em Ninho
de Empresas de Monforte, Espaço Um, Estrada da Circunvalação, fre-
guesia e concelho de Monforte.

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.

ARTIGO 2.º

1 — A sociedade tem por objecto a manutenção e reparação de
motociclos, bicicletas e ciclomotores, suas peças e acessórios; comér-
cio a retalho de motociclos, bicicletas e ciclomotores, de suas peças
e acessórios; comércio e reparação de equipamentos e máquinas mo-
torizadas e eléctricas; realização e organização de eventos relaciona-
dos com passeios de todo-o-terreno, duas e quatro rodas e de bicicle-
tas.

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.

ARTIGO 3.º

O capital social é de cinco mil euros, integralmente realizado em
dinheiro e corresponde à soma de duas quotas, cada uma, no valor
nominal de dois mil e quinhentos euros, pertencentes, uma a cada um
dos sócios.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme vier
a ser deliberado em assembleia geral, incumbe a sócios ou a pessoas
estranhas a designar em assembleia geral.

§ 1.º É necessária a assinatura de dois gerentes para que a sociedade
se considere validamente vinculada em todos os seus actos e contra-
tos.
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§ 2.º Fica vedado aos gerentes obrigar a sociedade em actos e con-
tratos estranhos aos negócios sociais, tais como, letras de favor, fi-
anças, abonações ou documentos semelhantes.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas é livre entre os sócios. A cessão a estranhos
depende do consentimento da sociedade, tendo esta, em primeiro lu-
gar e os sócios não cedentes, em segundo, o direito de preferência.

Mais declararam:
Que, desde já, se autonomeam gerentes da sociedade.
Que a gerência fica, desde já, autorizada a proceder aos seguintes

actos, antes do registo definitivo da escritura de constituição da socie-
dade:

a) Levantar o depósito do capital realizado;
b) Proceder à aquisição de equipamento com vista à prossecução

do objecto social;
c) Proceder à contratação de trabalhadores e colaboradores e à

celebração de contratos de fornecimentos de bens e serviços necessá-
rios à instalação e funcionamento da sociedade, bem como fazer o
pagamento de despesas relacionadas com a sua constituição.

Está conforme.

25 de Novembro de 2005. — O Segundo-Ajudante, João Manuel
Martins Cristóvão. 2001718829

PORTO
MAIA

TOTALFIRE — INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO
DE SISTEMAS DE SEGURANÇA E FORMAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 57 974/
20040416; identificação de pessoa colectiva n.º 503964204.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a documen-
tação referente à prestação de contas da sociedade em epígrafe res-
peitante ao exercício do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

14 de Novembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Teresa
da Costa Martins Abrantes. 2011723329

ESTILOCORTE — CABELEIREIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 10 872/
990118; identificação de pessoa colectiva n.º 504541544.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a documen-
tação referente à prestação de contas da sociedade em epígrafe res-
peitante ao exercício do ano de 2004.

Conferida, está conforme.

14 de Novembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Teresa
da Costa Martins Abrantes. 2010158750

QUINTINO LOPES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 22 738/
770421; identificação de pessoa colectiva n.º 500657971.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a documen-
tação referente à prestação de contas da sociedade em epígrafe res-
peitante ao exercício do ano de 2004.

Conferida, está conforme.

14 de Novembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Teresa
da Costa Martins Abrantes. 2010158741

TÁBULA — GABINETE TÉCNICO DE CONSTRUÇÃO
CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 48 171/
900807; identificação de pessoa colectiva n.º 502396776.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a documen-
tação referente à prestação de contas da sociedade em epígrafe res-
peitante ao exercício do ano de 2004.

Conferida, está conforme.

14 de Novembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Teresa
da Costa Martins Abrantes. 2010158733

JORGE & SANDRA — ESTAMPARIA JORSAN, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 2768/
921228; identificação de pessoa colectiva n.º 502890223.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a documen-
tação referente à prestação de contas da sociedade em epígrafe res-
peitante ao exercício do ano de 2004.

Conferida, está conforme.

10 de Novembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Teresa
da Costa Martins Abrantes. 2010158725

FARMÁCIA AGRA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 56 675/
20020326; identificação de pessoa colectiva n.º 506086380.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a documen-
tação referente à prestação de contas da sociedade em epígrafe res-
peitante ao exercício do ano de 2004.

Conferida, está conforme.

10 de Novembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Teresa
da Costa Martins Abrantes. 2010158717

SERRALHARIA SENRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 22 725/
770418; identificação de pessoa colectiva n.º 500633363.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a documen-
tação referente à prestação de contas da sociedade em epígrafe res-
peitante ao exercício do ano de 2004.

Conferida, está conforme.

10 de Novembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Teresa
da Costa Martins Abrantes. 2010158857

GOLDCHIP — INFORMÁTICA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 57 731/
20031029; identificação de pessoa colectiva n.º 506648001.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a documen-
tação referente à prestação de contas da sociedade em epígrafe res-
peitante ao exercício do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

10 de Novembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Teresa
da Costa Martins Abrantes. 2002997128

MAX OFFICE — ARTIGOS E SERVIÇOS
PARA ESCRITÓRIO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 08495/
970620; identificação de pessoa colectiva n.º 503930032.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a documen-
tação referente à prestação de contas da sociedade em epígrafe res-
peitante ao exercício do ano de 2004.

Conferida, está conforme.

10 de Novembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Teresa
da Costa Martins Abrantes. 2011723450
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SVS — GESTÃO E CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 57 494/
20030609; identificação de pessoa colectiva n.º 503619337.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a documen-
tação referente à prestação de contas da sociedade em epígrafe res-
peitante ao exercício do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

9 de Novembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Teresa
da Costa Martins Abrantes. 2011723256

CARPAN — SUPERMERCADOS, SOCIEDADE
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 56 489/
20020102; identificação de pessoa colectiva n.º 505937816.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a documen-
tação referente à prestação de contas da sociedade em epígrafe res-
peitante ao exercício dos anos de 2002 e 2003.

Conferida, está conforme.

9 de Novembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Teresa
da Costa Martins Abrantes. 2011723248

M. C. U. — MÁQUINAS DE COSTURA USADAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 51 264/
940616; identificação de pessoa colectiva n.º 503225983.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito na pasta respectiva dos documentos relativos à prestação de
contas do ano de exercício de 2003.

Conferida, está conforme.

12 de Março de 2005. — O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2010197003

ALTERNATIVA INFORMÁTICA — COMÉRCIO
E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 05385/
950127; identificação de pessoa colectiva n.º 503349186

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a documen-
tação referente à prestação de contas da sociedade em epígrafe res-
peitante ao exercício do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

9 de Novembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Teresa
da Costa Martins Abrantes. 2011723230

MANUEL OLIVEIRA SANTOS, CANALIZAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 56 014/
20010615; identificação de pessoa colectiva n.º 504986325.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a documen-
tação referente à prestação de contas da sociedade em epígrafe res-
peitante ao exercício do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

8 de Novembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Teresa
da Costa Martins Abrantes. 2010197577

WE DO CONSULTING — SISTEMAS
DE INFORMAÇÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 13 446/
20000817; identificação de pessoa colectiva n.º 505089971.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a documen-
tação referente à prestação de contas da sociedade em epígrafe res-
peitante ao exercício do ano de 2004.

Conferida, está conforme.

8 de Novembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Teresa
da Costa Martins Abrantes. 2010158172

IPAPER — INDÚSTRIA DE PAPEIS
IMPREGNADOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 08640/
970730; identificação de pessoa colectiva n.º 503936537.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a documen-
tação referente à prestação de contas da sociedade em epígrafe res-
peitante ao exercício do ano de 2004.

Conferida, está conforme.

8 de Novembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Teresa
da Costa Martins Abrantes. 2011723191

MADUREIRA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 40 308/
851008; identificação de pessoa colectiva n.º 501569561.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a documen-
tação referente à prestação de contas da sociedade em epígrafe res-
peitante ao exercício do ano de 2004.

Conferida, está conforme.

24 de Novembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Teresa
da Costa Martins Abrantes. 2011723949

SOCIJOFRA — SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 09579/
980311; identificação de pessoa colectiva n.º 504122436.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a documen-
tação referente à prestação de contas da sociedade em epígrafe res-
peitante ao exercício do ano de 2004.

Conferida, está conforme.

16 de Novembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Teresa
da Costa Martins Abrantes. 2011723841

CHÃO VERDE — SOCIEDADE DE GESTÃO
IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 06501/
951123; identificação de pessoa colectiva n.º 503540536.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a documen-
tação referente à prestação de contas da sociedade em epígrafe res-
peitante ao exercício do ano de 2004.

Conferida, está conforme.

16 de Novembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Teresa
da Costa Martins Abrantes. 2011723779

IMORESULTADO — SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 03037/
930308; identificação de pessoa colectiva n.º 502979356.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a documen-
tação referente à prestação de contas da sociedade em epígrafe res-
peitante ao exercício do ano de 2004.

Conferida, está conforme.

16 de Novembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Teresa
da Costa Martins Abrantes. 2011723760
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ARIES LUSITÂNIA, ELECTRODOMÉSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 56 845/
20020624; identificação de pessoa colectiva n.º 506143899.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a documen-
tação referente à prestação de contas da sociedade em epígrafe res-
peitante ao exercício do ano de 2004.

Conferida, está conforme.

16 de Novembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Teresa
da Costa Martins Abrantes. 2011723752

JOAQUIM VICENTE & VICENTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 15 058/
620219; identificação de pessoa colectiva n.º 500030456.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a documen-
tação referente à prestação de contas da sociedade em epígrafe res-
peitante ao exercício do ano de 2004.

Conferida, está conforme.

16 de Novembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Teresa
da Costa Martins Abrantes. 2011723736

VICENTES — REPRESENTAÇÕES, IMPORTAÇÃO,
EXPORTAÇÃO E COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 42 943/
861027; identificação de pessoa colectiva n.º 501732861.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a documen-
tação referente à prestação de contas da sociedade em epígrafe res-
peitante ao exercício do ano de 2004.

Conferida, está conforme.

16 de Novembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Teresa
da Costa Martins Abrantes. 2011723728

SÓMONTE — MONTANHISMO, CAMPISMO
E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 58 302/
20041118; identificação de pessoa colectiva n.º 507153529.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a documen-
tação referente à prestação de contas da sociedade em epígrafe res-
peitante ao exercício do ano de 2004.

Conferida, está conforme.

16 de Novembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Teresa
da Costa Martins Abrantes. 2011723710

 J. VICENTE & C.A,  S.  A.

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 19 145/
710302; identificação de pessoa colectiva n.º 500147361.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a documen-
tação referente à prestação de contas da sociedade em epígrafe res-
peitante ao exercício do ano de 2004.

Conferida, está conforme.

16 de Novembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Teresa
da Costa Martins Abrantes. 2011723698

TETRIBÉRICA — IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 58 265/
20041018; identificação de pessoa colectiva n.º 507065956.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a documen-
tação referente à prestação de contas da sociedade em epígrafe res-
peitante ao exercício do ano de 2004.

Conferida, está conforme.

16 de Novembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Teresa
da Costa Martins Abrantes. 2010152573

TETRIBÉRICA — COMÉRCIO INTERNACIONAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 06995/
960411; identificação de pessoa colectiva n.º 503049590.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a documen-
tação referente à prestação de contas da sociedade em epígrafe res-
peitante ao exercício do ano de 2004.

Conferida, está conforme.

15 de Novembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Teresa
da Costa Martins Abrantes. 2010152557

EUROLIS (PORTO) TRANSITÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 03332-A/
930528; identificação de pessoa colectiva n.º 503007820.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a documen-
tação referente à prestação de contas da sociedade em epígrafe res-
peitante ao exercício do ano de 2004.

Conferida, está conforme.

15 de Novembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Teresa
da Costa Martins Abrantes. 2010152565

CUNHA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 45 791/
890524; identificação de pessoa colectiva n.º 502164450.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a documen-
tação referente à prestação de contas da sociedade em epígrafe res-
peitante ao exercício do ano de 2004.

Conferida, está conforme.

15 de Novembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Teresa
da Costa Martins Abrantes. 2010152530

J. QUERUBIM S. FERNANDES — INDÚSTRIA
DE FILTROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 09032/
971120; identificação de pessoa colectiva n.º 504042106.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a documen-
tação referente à prestação de contas da sociedade em epígrafe res-
peitante ao exercício do ano de 2004.

Conferida, está conforme.

14 de Novembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Teresa
da Costa Martins Abrantes. 2010152514

IMOPONTE — SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 03034/
930308; identificação de pessoa colectiva n.º 502979313.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a documen-
tação referente à prestação de contas da sociedade em epígrafe res-
peitante ao exercício do ano de 2004.

Conferida, está conforme.

14 de Novembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Teresa
da Costa Martins Abrantes. 2010152506
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PAREDES

VITAL — SOCIEDADE DE BENS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Identificação de pes-
soa colectiva n.º 503923796; inscrição n.º 6; número e data da
apresentação: 06/20051117.

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

1 — O reforço do seu capital em mais 12,02 euros, em dinheiro e
totalmente subscrito pelo sócio Domingos Joaquim Moura de Sousa
Pacheco;

2 — A designação de Domingos Joaquim Moura de Sousa Pacheco
para gerente.

Data da deliberação: 11 de Agosto de 2005.
3 — Foi alterada a redacção dos artigos 3.º e 4.º do pacto, cujo teor

passou a ser seguinte:
ARTIGO 3.º

O capital social integral subscrito e realizado em dinheiro é de cin-
co mil euros e encontra-se representado por uma única quota com o
valor nominal de cinco mil euros, pertencente ao sócio único Do-
mingos Joaquim Moura de Sousa Pacheco.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da Sociedade remunerada ou não conforme for
deliberado em assembleia geral fica afecta ao sócio Domingos Joa-
quim Moura de Sousa Pacheco, podendo ainda ser nomeados outros
gerentes em assembleia geral, mesmo não sócios.

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

3 — Nos poderes normais da competência da gerência incluem-se
os de:

a) Tomar de arrendamento quaisquer bens para a Sociedade, inde-
pendentemente do prazo, alterar ou rescindir os respectivos contra-
tos.

b) Comprar, vender e permutar veículos automóveis de ou para a
Sociedade, assinando os respectivos contratos.

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

Está conforme.

21 de Novembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Filomena
Ribeiro da Costa Nunes. 2009853997

SQUADA — CONFECÇÕES E COMÉRCIO,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Identificação de pes-
soa colectiva n.º 507277805; inscrição n.º 1; número e data da
apresentação: 01/20051117.

Certifico que Luciano Afonso Salgado Vilaça Barroso, solteiro,
maior, constituiu a sociedade em epígrafe que se rege pelo seguinte
contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma SQUADA — Confecções e Comércio,
Unipessoal, L.da

2.º

1 — A sede social é no lugar de Fermentãos, Vila Cova de Carros,
Paredes.

2 — A gerência poderá deslocar a sede social dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe, bem como criar e encerrar fi-
liais, agências, sucursais ou outras formas locais de representação,
onde, e quando julgar conveniente.

3.º

1 — O objecto da sociedade consiste na produção e comércio de
vestuário interior e exterior.

2 — A sociedade poderá participar no capital social de quaisquer
pessoas colectivas ou entidades, desde que o seu objecto tenha a na-
tureza referida no número anterior.

4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de cinco mil euros, representado por uma quota de igual valor nomi-

nal pertencente ao sócio Luciano Afonso Ferreira Salgado Vilaça
Barroso.

5.º

1 — A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, e a sua
representação activa e passivamente ficará a cargo de quem for de-
signado em assembleia geral, ficando desde já nomeado gerente o só-
cio Luciano Afonso Ferreira Salgado Vilaça Barroso.

2 — A gerência deverá exercer a sua actividade com rigor, idonei-
dade e no exacto cumprimento das directivas, planos e orçamentos
aprovados pelo sócio único.

3 — A sociedade fica obrigada nos seus actos e contratos com a
assinatura de um gerente, inclusive na compra e venda de veículos
automóveis para uso da mesma sociedade e para confessar, desistir ou
transigir em juízo.

6.º

A fiscalização da sociedade compete a um fiscal único, a nomear
pela sociedade, que fixará a respectiva remuneração.

7.º

O sócio poderá modificar a sociedade numa sociedade por quotas
plural, nos termos do artigo 270.º-D do Código das Sociedades Co-
merciais, desde que os novos sócios aceitem a exclusividade do objec-
to social.

8.º

O sócio único exerce as competências das assembleias gerais e as
suas decisões devem ser registadas em acta por ele assinada.

9.º

A sociedade dissolve-se nos termos da lei e a gerência será a liqui-
datária.

10.º

À presente sociedade aplicam-se as normas que regulam as socie-
dades por quotas.

11.º

Transitório

Sem prejuízo do disposto no artigo 5.º do Código das Sociedades
Comerciais, consideram-se adquiridos pela sociedade os direitos e por
ela assumidas as obrigações decorrentes de negócios jurídicos celebra-
dos em nome dela pela gerência a partir desta data e antes do seu
registo definitivo, pelo que a gerência poderá proceder à movimenta-
ção do capital depositado no caixa social da sociedade.

Está conforme.

17 de Novembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Filomena
Ribeiro da Costa Nunes. 2009854004

PORTO — 3.A SECÇÃO

J. F. R. D. M. — JOÃO FARIA — REPRESENTAÇÃO
E DIFUSÃO DE MODA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Identifica-
ção de pessoa colectiva n.º 505524325; averbamento n.º 01 à ins-
crição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e data das apresentações: 29
e 30/20051107.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi efectuado o seguinte:
Cessação de funções do gerente João André Faria Leitão, por re-

núncia em 21 de Outubro de 2005, e transformação em sociedade
unipessoal, cujo pacto social actualizado é o seguinte:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma J. F. R. D. M. — João Faria — Re-
presentação e Difusão de Moda, Unipessoal, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua de Álvaro Castelões, 725,
sala 5, Matosinhos.

3 — A sociedade, por simples deliberação da gerência, poderá des-
locar a sede social dentro do mesmo concelho ou para concelho limí-
trofe, podendo ainda criar sucursais, filiais, agências, ou outras for-
mas locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na representação, comercialização
e difusão de artigos relacionados com a moda, vestuário e acessórios,
importação e exportação dos mesmos.
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ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e noutros bens
ou demais valores constantes da escrita social, é de cinco mil euros,
representado por uma quota de igual valor nominal, pertencente ao
sócio único João Moisés Faria e Leitão.

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, mantendo-se nomeado gerente o sócio único João Moisés
Faria e Leitão.

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

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

ARTIGO 9.º

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

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

11 de Novembro de 2005. — O Segundo-Ajudante, Fernando
Teixeira Pires. 2008937950

PÓVOA DE VARZIM

HYPNOTIC, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 03741/20051025; identificação de pessoa colectiva
n.º P 507501950; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
25/20051025.

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

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma HYPNOTIC, L.da
2 — Tem a sua sede na Rua do Tenente Valadim, 82, loja 4, fre-

guesia e concelho da Póvoa de Varzim.
3 — Por simples deliberação da gerência, poderá a sede ser deslo-

cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, e serem
criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de represen-
tação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na importação, exportação, repre-
sentação, comercialização de vestuário e acessórios de moda.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente subscrito e realizado em di-
nheiro, é de cinco mil euros, correspondente à soma de duas quotas
iguais, do valor nominal de dois mil e quinhentos euros, pertencentes
uma a cada uma das sócias.

2 — Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de
capital até ao montante global de um milhão de euros.

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

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, compete a ambas as sócias que,
desde já, ficam nomeadas gerentes.

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 participações 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 ou cessão gratuita não autorizada;
c) Quando o sócio praticar actos que violem o pacto social ou as

obrigações sociais;
d) No caso de falecimento de qualquer sócio, a quem não sucedam

herdeiros legitimários;
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.

Está conforme.

24 de Novembro de 2005. — A Adjunta da Conservadora,
(Assinatura ilegível.) 2009549538

GOMES VIEIRA & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 01322/911007; identificação de pessoa colectiva n.º 502628871;
inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 1/20051123.

Certifico que, por escritura de 28 de Janeiro de 2005, do 2.º Cartó-
rio Notarial da Póvoa de Varzim, procedeu a sociedade em epígrafe
aos seguintes actos:

1) À deslocação de sede para a Rua de Manuel Martins Felgueiras,
64, Estela, Póvoa de Varzim;

2) Ao reforço do capital em 120,22 euros, subscrito em dinheiro e
em partes iguais por ambos os sócios, passando aquele de € 49 879,78
para o montante de € 50 000;

3 — E à alteração do pacto social respectivo, nomeadamente os
artigos 4.º, 6.º e 8.º, quer passaram a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

A sede na sociedade é na Rua de Manuel Martins Felgueiras, 64, da
freguesia de Estela, deste concelho da Póvoa de Varzim.
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ARTIGO 6.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinquenta
mil euros e corresponde à soma de duas quotas iguais de vinte e cinco
mil euros, uma de cada um dos sócios Manuel António de Oliveira
Vieira e Maria Isabel Dourado Martins Vieira.

ARTIGO 8.º

1 — A administração e a representação da sociedade competem a
um ou mais gerentes designados em assembleia geral, sendo já gerente
o sócio Manuel António de Oliveira Vieira.

2 — Para obrigar a sociedade, basta a assinatura de um gerente.
3 — A gerência da sociedade será ou não remunerada conforme for

deliberado em assembleia geral.

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

Está conforme.

24 de Novembro de 2005. — A Adjunta da Conservadora,
(Assinatura ilegível.) 2009549554

METÁFORA — CAFÉ-BAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 03130/20020802; identificação de pessoa colectiva
n.º 506206688; averbamento n.º 3 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 23/20051025.

Certifico que, por escritura de 29 de Setembro de 2005, do Cartó-
rio Notarial do Notário Rodrigo António Prieto da Rocha Peixoto,
em Braga, Gisela Ribeiro Pontes de Araújo Ferro, renunciou à gerên-
cia que vinha exercendo na sociedade em epígrafe.

Data da renúncia: 29 de Setembro de 2005.

23 de Novembro de 2005. — A Adjunta da Conservadora,
(Assinatura ilegível.) 2009549600

CONFECÇÕES SOBRISILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 02976/20020102; identificação de pessoa colectiva
n.º 505919290; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 19/
20051025.

Certifico que foi depositada certidão da escritura outorgada em 10
de Outubro de 2005, no 1.º Cartório Notarial da Póvoa de Varzim,
referente à dissolução e encerramento da liquidação da sociedade em
epígrafe, tendo as contas sido aprovadas em 30 de Setembro de 2005.

23 de Novembro de 2005. — A Adjunta da Conservadora,
(Assinatura ilegível.) 2009549597

BAZAR — MARESIA — COMÉRCIO DE MÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 01609/931119; identificação de pessoa colectiva n.º 503104469;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 15/20051025.

Certifico que foi depositada certidão da escritura outorgada em 20
de Outubro de 2005, no Cartório Notarial da Notária Idalina Ama-
dor, na Póvoa de Varzim, referente à dissolução e encerramento da
liquidação da sociedade em epígrafe, tendo as contas sido aprovadas
em 20 de Outubro de 2005.

23 de Novembro de 2005. — A Adjunta da Conservadora,
(Assinatura ilegível.) 2009549589

ANA PAULA CAMPOS OLIVEIRA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 03740/20051025; identificação de pessoa colectiva
n.º P 507213610; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
6/20051025.

Certifico que, por escritura pública de 14 de Outubro de 2005,
outorgada no 1.º Cartório Notarial da Póvoa de Varzim, foi constitu-

ída por Ana Paula Campos de Oliveira, solteira, maior, a sociedade
unipessoal em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato social:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Ana Paula Campos Oliveira,
Unipessoal, L.da, e regula-se pelas normas legais aplicáveis a este pac-
to social.

2 — A sociedade poderá adquirir livremente participações nou-
tras sociedades, mesmo que estas tenham objecto diverso do seu e
integrar agrupamentos complementares de empresas, constituir as-
sociações em participações e consórcios.

ARTIGO 2.º

A sua sede situa-se na Rua do Almirante Reis, 48, na freguesia e
concelho da Póvoa de Varzim, podendo, mediante deliberação da
gerência, ser transferida para qualquer outro lugar dentro do mesmo
concelho ou de concelhos limítrofes.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto pastelaria, confeitaria, produção con-
fecção de artigos de pastelaria, panificação, snack bar, padaria.

ARTIGO 4.º

O capital social é no montante de cinco mil euros, encontrando-
-se totalmente subscrito e realizado em dinheiro e é constituído por
uma única quota do valor nominal de cinco mil euros, pertencente
à Ana Paula Campos Oliveira.

ARTIGO 5.º

Podem ser exigidas à sócia única prestações suplementares e ou
acessórias de capital até ao limite de cinquenta mil euros.

ARTIGO 6.º

1 — A gerência da sociedade é exercida por uma ou mais pessoas,
conforme for deliberado pela sócia única, a esta competindo igual-
mente a eleição do ou dos gerentes, o qual ou os quais serão eleitos
por três anos e reelegíveis uma ou mais vezes.

2 — A fixação da remuneração do ou dos gerentes compete à só-
cia única, podendo tais remunerações ser composta por uma parte
fixa e outra variável.

3 — A gerência pode nomear procuradores da sociedade para a
prática de determinados actos ou categorias de actos, sendo os man-
datos dos procuradores livremente revogáveis.

4 — A gerência pode delegar num dos seus membros competência
especial para determinados negócios ou espécie de negócios, devendo
tal delegação atribuir expressamente àquele o poder de vincular a
sociedade.

5 — A sociedade fica obrigada:
a) Pela assinatura do gerente único, no caso do sócio único delibe-

rar que, num determinado mandato, a gerência seja constituída por
um só membro;

b) Pelas assinaturas conjuntas de dois gerentes;
c) Pelas assinaturas conjuntas de um gerente e de um procurador da

sociedade agindo este dentro dos limites da respectiva procuração;
d) Pela assinatura simples de um gerente em que a gerência haja

delegado competência especial nos termos do disposto no n.º 4 deste
artigo.

6 — Compete à gerência:
a) Exercer, em geral, os poderes normais de administração social;
b) Representar a sociedade em juízo e fora dele, activa e passiva-

mente, podendo desistir, confessar e transigir em processos judiciais;
c) Adquirir ou alienar quaisquer bens móveis e veículos automóveis

para serviço da sociedade.
7 — É vedada aos gerentes a prática de negócios alheios aos negó-

cios sociais, respondendo aqueles perante a sociedade pelos danos que
lhe causarem em consequência de tais actos.

8 — É desde já nomeada gerente a sócia Ana Paula Campos Oli-
veira, remetendo-se para a deliberação da assembleia geral ulterior a
fixação da sua remuneração.

ARTIGO 7.º

Os lucros líquidos apurados em cada exercício terão a seguinte apli-
cação:

a) 5 % para a constituição de reserva legal, enquanto esta não atingir
o limite estabelecido na lei;

b) Os montantes que o sócio único deliberar afectar, sem qualquer
limitação, para a constituição ou reforço de outras reservas, para a
prossecução de outros fins de interesse da sociedade para a atribuição
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de uma eventual gratificação aos gerentes nos precisos termos que
forem decididos na acta de aprovação de contas;

c) O remanescente para distribuição pelo sócio único.

ARTIGO 8.º

A sócia única fica autorizada a celebrar entre ela e a sociedade
negócios jurídicos desde que sirvam a prossecução do objecto social.

Está conforme.

23 de Novembro de 2005. — A Adjunta da Conservadora,
(Assinatura ilegível.) 2009549570

NETO & MARTINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 00349/780407; identificação de pessoa colectiva n.º 500750335;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 22; número e data da apresenta-
ção: 1/25102005.

Certifico que foram depositadas cartas, das quais consta a cessação
de funções de gerência de Francisco António Malhado Gonçalves, por
renúncia em 15 de Junho de 2005 e Margarida Cristina da Silva Mar-
tins, por renúncia em 8 de Junho de 2005.

22 de Novembro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2009548361

FRAGUELA — PESCA EM ÁGUAS
INTERNACIONAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 03733/20051018; identificação de pessoa colectiva n.º P 507489110;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 9/18102005.

Certifico que, entre Cesário Fraguela Casas e José António Frague-
la Casas, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo
seguinte contrato social:

1.º

A sociedade adopta a firma FRAGUELA — Pesca em Águas
Internacionais, L.da

2.º

A sociedade tem a sua sede na Rua de Ramalho Ortigão, 167, rés-
-do-chão, nesta cidade, freguesia e concelho da Póvoa de Varzim.

§ único. Por simples decisão da gerência pode a sede ser transferida
para outro local dentro do mesmo concelho ou para concelho limí-
trofe.

3.º

A sociedade tem por objecto a actividade de pesca em águas inter-
nacionais.

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 Cesário Fraguela Casas e José
António Fraguela Casas.

5.º

1 — A administração e representação da sociedade ficam a cargo
de ambos os sócios, desde já designados gerentes, Cesário Fraguela Casas
e José António Fraguela Casas.

2 — Para obrigar a sociedade é suficiente a assinatura de um dos
gerentes.

3 — A gerência será ou não remunerada, conforme for deliberado
em assembleia geral.

4 — Estão compreendidos nos poderes de gerência, os poderes
necessários para a prossecução do objecto social e ainda os poderes
para comprar e vender veículos automóveis e celebrar contratos de
leasing ou de aluguer de longa duração.

6.º

1 — Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que ela
carecer, no montante e nas condições deliberadas em assembleia geral.

2 — A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementa-
res ao capital, não podendo, no entanto as prestações serem superi-
ores, no seu conjunto, até dez vezes o capital social.

Está conforme.

15 de Novembro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2009549252

CAFÉ FONTAÍNHAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 01741/941207; identificação de pessoa colectiva n.º 503338648;
inscrição n.º 6; números e data das apresentações: 13 e 14/26102005.

Certifico que, por escritura de 29 de Setembro 2005, outorgada no
Cartório Notarial da Notária Idalina Amador, na Póvoa de Varzim,
foi deslocada a sede da sociedade em epígrafe para a Rua da Fábrica,
379, Balazar.

Mais certifico que pela mesma escritura foi alterado todo o articu-
lado do pacto social (artigos 1.º a 10.º), que passou a ter a seguinte
redacção:

ARTIGO 1.º

Firma e sede

1 — A sociedade tem a firma de Café Fontaínhas, L.da
2 — A sede social é na freguesia de Balazar, concelho da Póvoa de

Varzim, Rua da Fábrica, 379.
3 — Por simples deliberação da gerência, a sede social poderá ser

transferida, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
assim como estabelecer, transferir ou encerrar agências, filiais, sucur-
sais, delegações ou outras formas de representação.

ARTIGO 2.º

Objecto

O objecto da sociedade consiste na actividade de café, snack bar,
churrascaria.

ARTIGO 3.º

Participação e associação

Mediante deliberação dos sócios, a sociedade pode participar no
capital de outras sociedades, ainda que com objecto social diferente,
associar-se a quaisquer pessoas singulares ou colectivas ou a quaisquer
agrupamentos complementares de empresas, associações em partici-
pação ou consórcios ou entidades de natureza semelhante.

ARTIGO 4.º

Capital

O capital social é de cinco mil euros, integralmente realizado, e
correspondente à soma de duas quotas, uma de quatro mil trezentos e
setenta e cinco euros pertencente ao sócio Carlos Fernando da Silva
e outra de seiscentos e vinte e cinco euros pertencente à sócia Ana
Maria Campos da Silva.

ARTIGO 5.º

Prestações suplementares de capital e suprimentos

1 — Poderão ser exigidas aos sócios, e na proporção das suas quo-
tas, prestações suplementares, de capital até ao limite máximo cor-
respondente ao décuplo do seu capital social.

2 — Os sócios poderão fazer suprimentos a sociedade, cujos juros
e termos de reembolso serão fixados em assembleia geral.

3 — A exigibilidade de prestações suplementares depende de deli-
beração dos sócios tomada por maioria simples dos votos correspon-
dentes ao capital social, que fixará igualmente o montante tomado
exigível e o prazo de prestação.

ARTIGO 6.º

Divisão e cessão de quotas

1 — Em caso de cessão de quotas a terceiros será necessário o
consentimento prévio da sociedade, sendo que fica reservado a esta o
direito de preferência na sua aquisição.

2 — Na falta de consentimento, a sociedade obriga-se a adquirir ou
amortizar tal quota pelo valor do último balanço aprovado, acrescido
da quota-parte correspondente aos fundos de reserva.

3 — A sociedade não se dissolve por morte ou interdição de qual-
quer sócio, continuando com os sobre vivos ou capazes e os herdeiros
do falecido ou representante do interdito, devendo os cotitulares de
qualquer quota nomear um de entre si que a todos represente na socie-
dade enquanto a quota se mantiver indivisa.

ARTIGO 7.º

Amortização de quotas

1 — A amortização de quotas é permitida nos seguintes casos e por
deliberação, por maioria simples, da assembleia geral da sociedade:

a) Por acordo com o sócio titular;
b) Por morte ou interdição do respectivo titular;
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c) Em caso de arresto, penhora, ou outra forma de apreensão judi-
cial, e ainda no caso de falência ou insolvência do respectivo titular;

d) Quando por divórcio, separação de pessoas e bens ou só de bens
de qualquer sócio, a respectiva quota lhe não fique a pertencer por
inteiro;

e) Por recusa do consentimento da sociedade em pretendida cessão
de quotas a favor de estranhos.

2 — A amortização de quotas terá como contrapartida o valor
resultante do último balanço aprovado e parte correspondente aos
fundos de reserva, salvo o preceituado em disposições legais impera-
tivas.

3 — O pagamento da contrapartida da amortização poderá ser frac-
cionado em quatro prestações semestrais e iguais, salvo o preceituado
em disposições legais imperativas.

ARTIGO 8.º

Gerência

1 — A gerência da sociedade e a sua representação em juízo e fora
dele, activa e passivamente, será exercida pelos gerentes nomeados
em assembleia geral, os quais têm ou não remuneração, conforme
deliberado pelos sócios.

2 — A sociedade obriga-se com a assinatura do gerente Carlos Fer-
nando da Silva nomeado para o exercício de tal cargo.

3 — Em ampliação dos seus poderes normais, mas com inteira
obediência ao número anterior, a gerência poderá:

a) Confessar, desistir e transigir em juízo, bem como comprometer-se
em árbitros;

b) Dar e tomar de trespasse;
c) Celebrar e terminar contratos de arrendamento, independente-

mente do prazo;
d) Instalar ou adquirir, manter, transferir ou encerrar estabeleci-

mentos;
e) Adquirir bens móveis e imóveis e aliená-los, permutá-los ou

obrigá-los por quaisquer actos ou contratos, ainda que se trate da
constituição de garantias reais.

f) Contrair empréstimos e assumir obrigações em nome da socie-
dade.

ARTIGO 9.º

Lucros

Os lucros líquidos apurados em cada exercício, observados os impe-
rativos legais quanto à constituição do fundo de reserva legal, serão
aplicados conforme for deliberado, por maioria simples, pela assem-
bleia geral.

ARTIGO 10.º

Assembleias gerais

O sócio, ou sócios, impedido de comparecer à assembleia geral,
poderá fazer-se representar por outro sócio ou pessoa estranha à socie-
dade, mediante simples carta, por ele assinada, dirigida à sociedade,
identificando o representante.

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

Está conforme.

10 de Novembro de 2005. — A Adjunta da Conservadora,
(Assinatura ilegível.) 2009549236

VASCONCELOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 03737/20051020; identificação de pessoa colectiva
n.º P 507495659; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 10/20051020.

Certifico que, por escritura pública de 13 de Outubro de 2005, foi
constituída a sociedade em epígrafe que se rege pelos seguintes esta-
tutos:

1.º

A sociedade é comercial e do tipo sociedade por quotas.

2.º

A sociedade adopta a firma Vasconcelos, L.da

3.º

1 — A sociedade tem a sua sede na Rua do Padre Joaquim Subida,
83, freguesia e concelho da Póvoa de Varzim.

2 — Por simples decisão da gerência pode a sede ser transferida
dentro do concelho ou para concelho limítrofe, e serem criadas su-
cursais, filiais, agências ou outra forma de representação, no territó-
rio nacional ou no estrangeiro.

4.º

A sociedade tem por objecto lavandaria e tinturaria.

5.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de seis mil
euros, e corresponde à soma de três quotas iguais de dois mil euros,
cada uma, pertencendo uma a cada um dos sócios José Manuel Soares
Vasconcelos, Ana Cristina Viana Pereira e Irene Maria Ferreira de
Carvalho Vasconcelos.

6.º

1 — A administração e representação da sociedade ficam a cargo
de um ou mais, gerentes, designados em assembleia geral.

2 — Ficam desde já designados gerentes os sócios Ana Cristina
Viana Pereira e Irene Maria Ferreira de Carvalho Vasconcelos.

3 — Para vincular a sociedade nos seus actos e contratos é neces-
sária e suficiente a intervenção de dois gerentes.

4 — A gerência será ou não remunerada conforme for deliberado
em assembleia geral.

5 — Os gerentes não poderão obrigar a sociedade em quaisquer actos
ou contratos a ela estranhos, designadamente fianças, abonações, le-
tras de favor, avais ou outros semelhantes.

7.º

Em ampliação dos seus poderes normais, a gerência poderá ainda
comprar e vender viaturas automóveis de e para a sociedade, bem
como outorgar contratos de locação financeira, aluguer de longa du-
ração ou quaisquer outros relativos à aquisição ou fruição de quaisquer
bens móveis que venham a ser afectos ao exercício da actividade social.

8.º

1 — Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que ela
carecer até ao montante e nas condições deliberadas em assembleia
geral.

2 — Podem ser exigidas aos sócios prestações suplementares de
capital, até ao montante global correspondente a trinta vezes o capi-
tal social.

9.º

A cessão de quotas entre os sócios é livre; nos restantes casos de-
pende do consentimento da sociedade, sendo-lhe conferido o direito
de preferência na cessão em primeiro lugar e em segundo lugar aos
sócios não cedentes.

10.º

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

11.º

No caso de falecimento de qualquer um dos sócios e se a respectiva
quota não for amortizada no prazo de 90 dias a contar do falecimen-
to os herdeiros do falecido deverão nomear um de entre eles que a
todos represente na sociedade, enquanto a quota se mantiver indivisa.

Está conforme.

22 de Novembro de 2005. — A Adjunta da Conservadora,
(Assinatura ilegível.) 2009549309

ARMANDO GUILHERME — UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 03734/20051018; identificação de pessoa colectiva n.º P 507486684;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 11/18102005.

Certifico que, por documento particular de 23 de Setembro de 2005,
foi constituída por Armando Guilherme Granja Barbosa, solteiro,
maior, a sociedade unipessoal em epígrafe, que se rege pelo seguinte
contrato social:

1.º

A sociedade adopta a firma Armando Guilherme — Unipessoal, L.da,
conforme certificado de admissibilidade de firma passado pelo Regis-
to Nacional de Pessoas Colectivas em 19 de Setembro de 2005.
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2.º

A sociedade tem a sua sede na Rua de Gomes de Amorim, 40, loja 6,
da cidade da Póvoa de Varzim, sede esta que por simples decisão da
gerência pode ser transferida dentro do mesmo concelho ou concelho
limítrofe.

3.º

A sociedade tem por objecto social panificação, comércio a reta-
lho de pão, produtos de pastelaria e confeitaria.

4.º

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

5.º

1 — A sociedade é administrada e representada por um gerente,
sendo por isso suficiente a sua intervenção para obrigar a sociedade.

2 — Fica desde já designado gerente o sócio Armando Guilherme
Granja Barbosa.

3 — Poderá o gerente nomeadamente:
a) Comprar, trocar e vender bens móveis e imóveis para e da socie-

dade;
b) Dar e tomar de arrendamento, independentemente do prazo,

quaisquer locais, alterar e rescindir os respectivos contratos e adquirir
por trespasse quaisquer estabelecimentos;

c) Dividir, dar ou receber em dação em cumprimento bens de qual-
quer natureza incluindo veículos automóveis;

d) Comprar, vender, trocar ou locar veículos automóveis;
e) Confessar, desistir e transigir em juízo.

6.º

O sócio poderá fazer à sociedade os suprimentos que ela carecer,
até ao montante e nas condições deliberadas em assembleia geral.

7.º

A sociedade poderá exigir do sócio prestações suplementares ao
capital, não podendo, no entanto, as prestações serem superiores, no
seu conjunto, ao décuplo do capital social.

8.º

O sócio único pode celebrar negócios com a sociedade, desde que
estes sirvam a prossecução do objecto desta, nos termos do
artigo 270.º-F do Código das Sociedades Comerciais.

9.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras sociedades
quer objecto seja igual ou diferente do seu, em sociedade reguladas por
leis especiais e em agrupamentos complementares de empresas.

Está conforme.

18 de Novembro de 2005. — A Adjunta da Conservadora,
(Assinatura ilegível.) 2009549260

RONUMIR — CONFECÇÃO DE VESTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 02826/010802; identificação de pessoa colectiva n.º 505650835;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 8/20051018.

Certifico que foi depositada a acta da assembleia geral da sociedade
em epígrafe, realizada em 1 de Agosto de 2005, deliberando a deslo-
cação de sede para a Avenida de Nossa Senhora das Neves, 130, A-
-ver-o-Mar, Póvoa de Varzim.

11 de Novembro de 2005. — A Adjunta da Conservadora,
(Assinatura ilegível.) 2009549244

SMR — INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 03732/20051018; identificação de pessoa colectiva n.º P 507352319;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/18102005.

Certifico que, entre José Moreira Ribeiro e mulher Graça Maria de
Bessa Borges de Miranda Ribeiro, casados em comunhão de adquiri-

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

1.º

A sociedade adopta a firma SMR — Investimentos Imobiliários, L.da

2.º

A sociedade tem a sua sede na Rua de Latino Coelho, 52, 2.º, desta
cidade da Póvoa de Varzim.

§ único. Por simples decisão da gerência, pode a sede ser transferi-
da 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, no território nacional ou no es-
trangeiro.

3.º

A sociedade tem por objecto compra de imóveis para revenda;
compra e venda de imóveis; construção civil; exploração de lotea-
mentos e actividade de arquitectura.

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de sete mil
e quinhentos euros e corresponde à soma de duas quotas, uma de seis
mil euros, pertencente ao sócio Secundino José Moreira Ribeiro e ou-
tra de mil e quinhentos euros, pertencente à sócia Graça Maria de
Bessa Borges de Miranda Ribeiro.

§ único. A sociedade pode participar no capital de outras socie-
dades, mesmo que com objecto diferente do seu e em sociedades regu-
ladas por leis especiais ou em agrupamentos complementares de em-
presas.

5.º

1 — A administração e representação da sociedade remuneradas ou
não, conforme for deliberado em assembleia geral, ficam a cargo de
um ou mais gerentes, ficando desde já designado gerente o sócio Se-
cundino José Moreira Ribeiro.

2 — Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos é
suficiente a intervenção do gerente designado.

6.º

Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que ela ca-
recer, no montante e nas condições deliberadas em assembleia geral.

7.º

A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementares ao
capital, não podendo, no entanto as prestações serem superiores, no
seu conjunto, até dez vezes o capital social.

8.º

A cessão de quotas, total ou parcial, é livre entre sócios; nos res-
tantes casos, mesmo gratuitas, depende do consentimento da socie-
dade, sendo conferido o direito de preferência em primeiro lugar à
sociedade e em segundo lugar aos sócios não cedentes.

9.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, quando
esta for sujeita a arrolamento, arresto, penhora ou quando for inclu-
ída em massa falida, ou quando, fora dos casos previstos na lei e neste
contrato, for cedida sem consentimento da sociedade; e ainda quando
em partilha por divórcio ou separação, for adjudicada ao cônjuge não
sócio.

Está conforme.

10 de Novembro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2009549368

MATEUS & TORRE — TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 03736/20051102; identificação de pessoa colectiva
n.º P 507518667; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/
20051102.

Certifico que, por escritura pública de 31 de Outubro de 2005, foi
constituída a sociedade em epígrafe que se rege pelos seguintes esta-
tutos:

1.º

A sociedade adopta a firma Mateus & Torre — Transportes, L.da
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2.º

A sociedade tem a sua sede na Rua de São José, 81, freguesia de
Aguçadoura, deste concelho da Póvoa de Varzim.

§ 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 o transportes rodoviários de merca-
dorias por conta de outrem.

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, de cinquenta
mil euros e corresponde à soma de duas quotas iguais de vinte e cinco
mil euros, pertencendo uma a cada um dos sócios José João Mateus
Cabreira e Francisco Manuel da Costa Lopes da Torre.

5.º

1 — A gerência da sociedade e a sua representação em juízo ou
fora dele será exercida pelos gerentes que vierem a ser eleitos em
assembleia geral, que podem ser escolhidos entre estranhos à socie-
dade e serão remunerados ou não conforme vier a ser deliberado em
assembleia geral.

2 — Ficam desde já designados gerentes os sócios José João Ma-
teus Cabreira e Francisco Manuel da Costa Lopes da Torre.

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

6.º

A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementares ao
capital, não podendo, no entanto as prestações serem superiores, no
seu conjunto, até ao décuplo do capital social.

7.º

A cessão de quotas, total ou parcial, é livre entre sócios; nos res-
tantes casos, mesmo gratuitas, depende do consentimento da socie-
dade, sendo conferido o direito de preferência em primeiro lugar à
sociedade e em segundo lugar aos sócios não cedentes.

8.º

Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que ela ca-
recer, no montante e nas condições deliberadas em assembleia geral.

Está conforme.

21 de Novembro de 2005. — A Adjunta da Conservadora,
(Assinatura ilegível.) 2009549287

ANA DE OLIVEIRA E SOUSA E SILVA — SOCIEDADE
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 03697/20050822; identificação de pessoa colectiva n.º P 507511883;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 11/18102005.

Certifico que, por documento particular de 22 de Setembro e de 28
de Outubro de 2005, foi constituída por Ana de Oliveira e Sousa e
Silva, casada com Augusto Arteiro e Silva, na comunhão de adquiri-
dos, a sociedade unipessoal em epígrafe, que se rege pelo seguinte
contrato social:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação Ana de Oliveira e Sousa e Sil-
va — Sociedade Unipessoal, L.da, e tem a sua sede em Rua da Calçada
da Madorra, 38, freguesia de Beiriz, concelho da Póvoa de Varzim.

§ 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 corte de confecção de vestuário.

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 à única sócia.

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 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 geren-
te.

ARTIGO 5.º

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

Está conforme.

21 de Novembro de 2005. — A Adjunta da Conservadora,
(Assinatura ilegível.) 2009549279

DIONÍSIO FLORES & IRMÃOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 00962/880707; identificação de pessoa colectiva n.º 502003227;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 11/20051024.

Certifico que foi depositada certidão da escritura outorgada em 4
de Junho de 2004, no Cartório Notarial de Esposende, referente à
dissolução e encerramento da liquidação da sociedade em epígrafe, tendo
as contas sido aprovadas em 31 de Dezembro 2003.

23 de Novembro de 2005. — A Adjunta da Conservadora,
(Assinatura ilegível.) 2009549341

VALONGO

SANTA JUSTA TURÍSTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 1248/
890215; identificação de pessoa colectiva n.º 502108975.

Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas do
ano de 2003.

Está conforme.

22 de Novembro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2009685180

EXPRINTER — EXPORTAÇÃO E INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 1764/
260601; identificação de pessoa colectiva n.º 504101862.

Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas do
ano de 2004.

Está conforme.

22 de Novembro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2009685199

DELGADOMÓVEIS — MOBILIÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 55 170/
20010529; identificação de pessoa colectiva n.º 505407981.

Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas do
ano de 2004.

Está conforme.

22 de Novembro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2009361300

JOSÉ DA SILVA LEÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 22 981/
770720; identificação de pessoa colectiva n.º 500648263.
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Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas do
ano de 2004.

Está conforme.

22 de Novembro de 2005. — (Assinatura ilegível.)
2009685229

ANTÓNIO SILVA & LOURENÇO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 14 385/
20010802; identificação de pessoa colectiva n.º 505470454.

Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas do
ano de 2004.

Está conforme.

22 de Novembro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2009685237

MÓNICA DUQUE — CLÍNICA MÉDICA
DE RECUPERAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 55 055/
20010115; identificação de pessoa colectiva n.º 505269562; ins-
crição n.º 7; número e data da apresentação: 05/20051118.

Certifico que, o capital social foi aumentado, em dinheiro, pelos
sócios, de € 5000 para € 50 000, na proporção das suas quotas, e
alterado parcialmente o seu contrato social, tendo ficado o artigo 3.º
com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, é de cinquenta mil euros e está dividido em duas
quotas, sendo uma de cinco mil euros pertencente ao sócio José Fer-
nandes Duque e uma de quarenta e cinco mil euros pertencente à sócia
Mónica Maria Alves Duque.

Foi actualizado e depositado o texto completo do contrato.

21 de Novembro de 2005. — A Notária, Maria de Fátima Esteves
Gonçalves Cacho. 2009675924

UNILIDER — SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 10 599/
981105; identificação de pessoa colectiva n.º 504297864; averbamento
n.º 2 à inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 02/20051121.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, que cessou
funções de gerência Abílio Leite de Queirós em 26 de Novembro de
2005, por renúncia.

22 de Novembro de 2005. — A Notária, Maria de Fátima Esteves
Gonçalves Cacho. 2009675975

GARAGEM LEONARDO — REPARAÇÕES AUTOMÓVEIS,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 55 980/
20040420; identificação de pessoa colectiva n.º 506875857; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 01/20051121.

Certifico que o capital social foi aumentado, em dinheiro, pelo só-
cio, de € 5000 para € 25 000 e que foi alterado parcialmente o con-
trato da sociedade, tendo os artigos 1.º, n.º 2 e 3.º ficado com a se-
guinte redacção:

ARTIGO 1.º

2 — Tem a sua sede na Rua do Caulino, 425-429, em Alfena, Va-
longo.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de vinte e
cinco mil euros e corresponde a uma única quota de igual valor per-
tencente ao sócio António Simões Leonardo.

Foi actualizado e depositado o texto completo do contrato.

22 de Novembro de 2005. — A Notária, Maria de Fátima Esteves
Gonçalves Cacho. 2009675959

J.  M. ALVES — MATERIAL CIRÚRGICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 11 882/
19990917; identificação de pessoa colectiva n.º 504621637;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 04/
20051118.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, alterou a sua
sede para Rua de 10 de Junho, 100, fracção A, Ermesinde, Valongo.

21 de Novembro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria
Madalena Clemente Gagliardini Coelho. 2009675916

ROCHA, PINTO & ÂNGELO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 473/
910213; identificação de pessoa colectiva n.º 502498820; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 06/20051118.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi regista-
da a sua dissolução e o encerramento da liquidação, tendo sido as contas
aprovadas em 26 de Janeiro de 1995.

21 de Novembro de 2005. — A Notária, Maria de Fátima Esteves
Gonçalves Cacho. 2009675932

TÁXIS CENTRAL DE VALONGO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 17 122/
19670717; identificação de pessoa colectiva n.º 500485887;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 9; número e data da apresenta-
ção: 03/20051118.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, alterou a
sua sede para Rua de José Seara, 65, 3.º, esquerdo, Valongo.

21 de Novembro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria
Madalena Clemente Gagliardini Coelho. 2009675908

AGUIAR, SOUSA & MOREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 09688/
19980327; identificação de pessoa colectiva n.º 504294024;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 10/20051117.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, cessou fun-
ções de gerente Manuel Estêvão de Sousa Leite, em 12 de Janeiro de
2005, por renúncia.

21 de Novembro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria
Madalena Clemente Gagliardini Coelho. 2009675894

M. C. S. — EDIÇÃO DE PUBLICAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 55 738/
20021211; identificação de pessoa colectiva n.º 506316319;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e
data das apresentações: 06 e 07/20051117.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, cessou fun-
ções de gerente Carlos Avelino de Deus Correia em 24 de Março de
2004, por renúncia.

Certifico ainda que foi alterado parcialmente o contrato da socie-
dade e em consequência, os artigos 3.º, n.º 1 e 4.º n.º 2 ficaram com
a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
cinco mil euros, correspondente à soma de quatro quotas sendo duas
do valor nominal de mil duzentos e cinquenta euros cada uma, per-
tencentes ao sócio Miguel Dinis da Cunha Soares, e duas quotas do
valor nominal de mil duzentos e cinquenta euros cada uma, perten-
centes ao sócio Francisco José Cunha Soares.
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ARTIGO 4.º

2 — Para vincular a sociedade em todos os seus acto e contrato, é
suficiente a intervenção de qualquer um dos gerentes.

Foi actualizado e depositado o texto completo do contrato.

Está conforme o original.

18 de Novembro de 2005. — A Notária, Maria de Fátima Esteves
Gonçalves Cacho. 2009675886

CERQUINHA CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 56 260/
20051107; identificação de pessoa colectiva n.º 507475534; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 03/20051107.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe entre Cláudio
Bruno Moreira Oliveira, solteiro, maior, e Claudino Martins de Oli-
veira casado na comunhão de adquiridos com Cândida Moreira de Sousa,
que fica a reger-se pelo seguinte contrato:

Documento complementar elaborado nos termos do arti-
go 64.º do Código do Notariado, referente à sociedade
Cerquinha Construções, L.da

CAPÍTULO I

Denominação, sede social e fins

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Cerquinha Construções, L.da

ARTIGO 2.º

Tem a sua sede na Rua da Saudade, 75, freguesia de Alfena, conce-
lho de Valongo.

ARTIGO 3.º

Por simples deliberação da gerência a sede social pode ser transfe-
rida para outro local, dentro do mesmo concelho ou para concelho
limítrofe, como poderão ser criadas sucursais, filiais, agências ou ou-
tra forma de representação, no território nacional ou estrangeiro.

ARTIGO 4.º

O seu objecto consiste na actividade de construção, compra, venda
e revenda de bens imóveis adquiridos para esse fim; urbanizações e
loteamentos.

CAPÍTULO II

Capital social

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

O aumento de capital e as prestações suplementares, estas até ao
montante global de cinquenta mil euros, dependem de deliberação
unânime dos sócios.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras sociedades,
quer o objecto seja igual ou diferente do seu em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.

CAPÍTULO III

Órgãos sociais

A assembleia geral é o órgão em que reside o poder supremo, sendo
composto pelos sócios no pleno gozo dos seus direitos sociais e as
suas deliberações são obrigatórias para todos.

ARTIGO 9.º

A gerência é investida nos mais amplos moderes de administração,
praticando os correspondentes actos de cestão ou outros que adequa-
dos forem à realização do fim social.

ARTIGO 10.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme for
deliberado em assembleia geral compete aos aqui sócios que, aqui des-
de já, ficam nomeados gerentes.

ARTIGO 11.º

Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e contratos
é necessário a assinatura de um dos gerentes.

ARTIGO 12.º

A remuneração da gerência, a fixar em assembleia geral, poderá
consistir total ou parcialmente, em participação nos lucros da socie-
dade.

ARTIGO 13.º

Fica expressamente proibido aos gerentes obrigar a sociedade em
actos ou contratos estranhos ao seu objecto e fins, nomeadamente
em letras de favor, fianças, abonações ou actos semelhantes.

ARTIGO 14.º

O ano social coincide com o ano civil, encerrando-se as contas e
balanço, com referência a 31 de Dezembro.

CAPÍTULO IV

Cessão e amortização de quotas

ARTIGO 15.º

A divisão e cessão de quotas entre os sócios e livremente permiti-
da; a cessão a estranhos fica dependente do consentimento da socie-
dade, a quem é reservado o direito de preferência, direito que se de-
volverá aos sócios não cedentes, se aquela dele não quiser usar.

ARTIGO 16.º

No caso de morte ou interdição de qualquer sócio, a sociedade sub-
sistirá com os seus herdeiros ou representante legal, se aqueles pre-
tendem fazer parte dela, nomeando um, de entre si, que a todos re-
presente, enquanto a quota se mantiver em indivisa.

ARTIGO 17.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 insolvente, ou quando, fora dos casos previstos na
lei, for cedida sem consentimento da sociedade.

Autorização:
As operações sociais poderão iniciar-se a partir de hoje, para o que

a gerência fica autorizada a celebrar quaisquer negócios jurídicos em
nome da sociedade, permitindo-lhe ainda o levantamento do depósi-
to total ou parcial das entradas para despesas imediatas, nomeada-
mente com instalação e equipamento de escritório.

Está conforme o original.

18 de Novembro de 2005. — A Notária, Maria de Fátima Esteves
Gonçalves Cacho. 2009675428

BARESA — ESTRUTURAS METÁLICAS
E REVESTIMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 55 808/
20030415; identificação de pessoa colectiva n.º 506375862;
averbamento n.º 1 e averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscri-
ção n.º 3; números e data das apresentações: 01, 02 e 03/20051117.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, cessaram
funções de gerentes Celestino Ferreira, João de Sousa Reis e António
dos Santos Almeida em 19 de Outubro de 2005, por renúncia.
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Certifico ainda que foi alterado parcialmente o contrato da socie-
dade e em consequência, os artigos 4.º e 6.º ficaram com a seguinte
redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado é de cinco mil euros e
está dividido em três quotas, uma no valor nominal de três mil euros,
pertencente ao sócio Eduardo Beleza de Magalhães Bastos e duas no
valor nominal de mil euros cada, pertencentes uma a cada um dos
sócios João de Sousa Reis e António dos Santos Almeida.

ARTIGO 6.º

1 — A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica afecta ao sócio Eduardo Beleza
de Magalhães Bastos.

2 — A sociedade vincula-se em todos os seus actos e contratos pela
intervenção de um gerente.

3 — Aos gerentes é expressamente vedado vincular a sociedade em
fianças, avales, letras de favor ou noutros actos ou contratos estra-
nhos aos negócios sociais.

4 — Fica desde já a gerência autorizada a adquirir, quer a dinheiro
ou por contratos de locação financeira, quaisquer bens móveis ou
viaturas.

5 — A aquisição ou alienação de bens imóveis só pode ser feita
por deliberação da assembleia geral com maioria de 60 %.

Foi actualizado e depositado o texto completo do contrato.

Está conforme o original.

18 de Novembro de 2005. — A Notária, Maria de Fátima Esteves
Gonçalves Cacho. 2009675878

AMEVAL — ASSISTÊNCIA MÉDICA
E DE ENFERMAGEM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 56 268/
20051116; identificação de pessoa colectiva n.º 507495640; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 04/20051116.

Certifico que, foi constituída a sociedade em epígrafe entre Olívio
Alexandre Amador Cruz e mulher Rosa Maria Araújo Dias do Vale,
casados na comunhão de adquiridos; Celso Soares Cassamá casado na
comunhão de adquiridos com Rosa Maria Baticã Ferreira Soares Cas-
samá, que fica a reger-se pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma AMEVAL — Assistência Médica
e de Enfermagem, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua do Mercado, 9, da fregue-
sia e concelho de Valongo.

3 — Por simples deliberação de gerência a sociedade poderá deslo-
car a sede dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
bem como criar filiais, sucursais, agências ou outras formas de repre-
sentação social, em qualquer parte do território nacional ou no es-
trangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a actividade de serviços médicos de
diagnóstico e tratamento, meios auxiliares de diagnóstico e serviços
de enfermagem.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros, e corresponde à soma de três quotas: duas iguais no valor
nominal de dois mil duzentos e cinquenta euros, cada, pertencentes
uma a cada um dos sócios Olívio Alexandre Amador Cruz e Rosa Maria
Araújo Dias do Vale e outra no valor nominal de quinhentos euros
pertencente ao sócio Celso Soares Cassamá.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência social, dispensada de caução e remunerada ou não,
conforme for deliberado em assembleia geral, fica afecta aos sócios,
que desde já são nomeados gerentes.

2 — A sociedade vincula-se com a intervenção de dois gerentes.

ARTIGO 5.º

1 — É livre a cessão de quotas entre os 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.

ARTIGO 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.

ARTIGO 7.º

Poderão ser exigidas prestações suplementares até dez vezes o valor
do capital social, mediante deliberação tomada por unanimidade pe-
los sócios.

Está conforme o original.

18 de Novembro de 2005. — A Notária, Maria de Fátima Esteves
Gonçalves Cacho. 2009675860

JOSÉ ALFREDO ALMEIDA MOREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 56 267/
20051116; identificação de pessoa colectiva n.º 507483758; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 03/20051116.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, entre José
Alfredo Almeida Moreira e mulher Laurinda Maria Ferreira da Ro-
cha, casados na comunhão de adquiridos, que fica a reger-se pelo se-
guinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma José Alfredo Almeida Moreira, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua do Penido, 270, freguesia
de Sobrado, concelho de Valongo.

3 — Por simples deliberação da gerência a sociedade poderá deslo-
car a sede dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
bem como criar filiais, sucursais, agências ou outras formas de repre-
sentação social, em qualquer parte do território nacional ou no es-
trangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade compreende as unidades que se dedicam
exclusivamente às actividades de construção, ampliação, transforma-
ção e restauro de edifícios executadas numa base de conta própria,
empreitada e sub-empreitada. Inclui todo o tipo de edifícios (casas
individuais e geminadas, habitação colectiva, edifícios e instalações
comerciais, edifícios escolares, para hotelaria, para hospitais, servi-
ços públicos, etc). Demolição de edifícios e outras construções. Cons-
trução e reparação de coberturas (telhados) e de estruturas destinadas
a ser aplicadas nas coberturas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros, e corresponde à soma de duas quotas de igual valor nomi-
nal de dois mil e quinhentos euros, pertencentes uma a cada um dos
sócios José Alfredo Almeida Moreira e Laurinda Maria Ferreira da
Rocha.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência social, dispensada de caução e remunerada ou não,
conforme for deliberado em assembleia geral, fica afecta aos sócios,
que desde já são nomeados gerentes.

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

ARTIGO 5.º

Poderão ser exigidas prestações suplementares até dez vezes o valor
do capital social, mediante deliberação tomada por unanimidade pe-
los sócios.

ARTIGO 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.

ARTIGO 7.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.

Está conforme o original.

17 de Novembro de 2005. — A Notária, Maria de Fátima Esteves
Gonçalves Cacho. 2009675843
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MANUEL GONÇALVES FERREIRA & FERREIRA 
SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 55 817/
20030423; identificação de pessoa colectiva n.º 506351696;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 3 e inscrição n.º 4; números e
data das apresentações: 01 e 02/20051116.

Certifico que, cessou as suas funções de gerente Leonel Barbosa
Ferreira em 31 de Outubro de 2005, por renúncia.

Certifico ainda que foi designado gerente Manuel Lourenço Gon-
çalves Ferreira naquela mesma data.

17 de Novembro de 2005. — A Notária, Maria de Fátima Esteves
Gonçalves Cacho. 2009675851

EXPROLONGO — GABINETE DE CONSULTORIA
E GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 07497/
960919; identificação de pessoa colectiva n.º 503719447; inscri-
ção n.º 15; número e data da apresentação: 08/20051115.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, o contrato
social foi alterado parcialmente, tendo ficado o artigo 4.º com a se-
guinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros, e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor nomi-
nal de dois mil e quinhentos euros, pertencentes uma a cada um dos
sócios, Ventura de Almeida e Maria Leonilde Ferreira Coelho de
Queirós.

Foi actualizado e depositado o texto completo do contrato.

Está conforme o original.

17 de Novembro de 2005. — A Notária, Maria de Fátima Esteves
Gonçalves Cacho. 2009675827

CUPIDO MÁGICO — COMÉRCIO DE VESTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 55 497/
20020204; identificação de pessoa colectiva n.º 505886863.

Certifico que foi efectuado o depósito de contas do ano de 2004.

Está conforme.

17 de Novembro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria
Madalena Clemente Gagliardini Coelho. 2009675835

G. I .  T. — GABINETE DE INVESTIMENTO
TURÍSTICO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 07599/
19961016; identificação de pessoa colectiva n.º 503039730.

Certifico que foi efectuado o depósito de contas do ano de 2004.

Está conforme.

17 de Novembro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria
Madalena Clemente Gagliardini Coelho. 2009675800

JOSÉ PEREIRA & COSTA FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 13 020/
20000512; identificação de pessoa colectiva n.º 504872923.

Certifico que foi efectuado o depósito de contas do ano de 2004.

Está conforme.

17 de Novembro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria
Madalena Clemente Gagliardini Coelho. 2009675797

VILA NOVA DE GAIA

ILÍDIO RAMOS & RAMOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Identifica-
ção de pessoa colectiva n.º 502510595; inscrição n.º 3; número e
data da apresentação: PC-6/30062005.

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

Está conforme.

5 de Novembro de 2005. — A Ajudante, Ana Dias do Vale.
2011056250

FERNANDO PEREIRA & INÊS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 60 599/20030203; inscrição n.º 4; número e data da
apresentação: PC-14/20050628.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2004, referente à socie-
dade em epígrafe.

Está conforme.

23 de Outubro de 2005. — A Ajudante, Fernanda Maria Lopes
Miranda de Morais. 2004148080

MIGUEL LEITE DA CUNHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 10 302/20010523; identificação de pessoa colectiva
n.º 505489511; inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 31/
30062005.

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

Conferida, está conforme.

29 de Outubro de 2005. — Pela Ajudante Principal, (Assinatura
ilegível.) 2004149167

IMÓVEIS MENDES & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 43 313/19870107; identificação de pessoa colectiva
n.º 501645209; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: PC-
-125/20050628.

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

Está conforme.

28 de Outubro de 2005. — A Ajudante, Ana Dias do Vale.
2004116048

CLÍNICA VETERINÁRIA DE VALADARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 6122/19980115; identificação de pessoa colectiva
n.º 504049712; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: PC-
-253/30062005.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2004, referente à socie-
dade em epígrafe.

Está conforme.

12 de Novembro de 2005. — A Ajudante, Ana Dias do Vale.
2008641945
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COMPANHIA DAS CARNES — COMÉRCIO
E DISTRIBUIÇÃO DE CARNES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 01131/19930330; identificação de pessoa colectiva
n.º 502972386; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: PC-
163/28062005.

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

Está conforme.

29 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria
Teixeira Soares. 2010665678

M. N. RAMOS FERREIRA — ELECTRICIDADE
E MECÂNICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 36 231/19831011; identificação de pessoa colectiva
n.º 501421491; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: PC-
165/28062005.

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

Está conforme.

29 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria
Teixeira Soares. 2004075910

JOÃO PEREIRA — TAPETES PARA AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 09601/20001114; identificação de pessoa colectiva
n.º 505072378; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: PC-
-162/28062005.

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

Está conforme.

29 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria
Teixeira Soares. 2008970817

MAGIA — SERVIÇOS DE INFORMÁTICA
E CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 02614/19941024; identificação de pessoa colectiva
n.º 502453451; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: PC-
164/28062005.

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

Está conforme.

29 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria
Teixeira Soares. 2010665660

VILUMA — COMÉRCIO DE RAÇÕES SACAVÉM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 48 078/19900719; identificação de pessoa colectiva
n.º 502386789; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: PC-
166/28062005.

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

Está conforme.

29 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria
Teixeira Soares. 2008970558

HOMEOSAÚDE — CLÍNICA DE MEDICINA
TRADICIONAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 10 670/20010723; identificação de pessoa colectiva n.º 505650894;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: PC-161/28062005.

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

Está conforme.

29 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria
Teixeira Soares. 2008970809

IDEOPROJECTO — CONSULTORES
DE ENGENHARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 01889/19940126; identificação de pessoa colectiva n.º 503145238;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: PC-170/28062005.

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

Está conforme.

29 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria
Teixeira Soares. 2002269572

MÁRIO ALVES & ALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 44 383/19871111; identificação de pessoa colectiva n.º 501896902;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: PC-176/28062005.

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

Está conforme.

29 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria
Teixeira Soares. 2008971236

AHL — CONSULTORES DE GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 03647/19951013; identificação de pessoa colectiva n.º 503523674;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: PC-179/28062005.

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

Está conforme.

29 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria
Teixeira Soares. 2008971538

SERAFIM TEIXEIRA PINTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 04014/19960216; identificação de pessoa colectiva n.º 503600172;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: PC-168/28062005.

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

Está conforme.

29 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria
Teixeira Soares. 2010655737

CAIS DA ARROZEIRA MERCANTIL — EXPLORAÇÃO
DE IMÓVEIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 08166/19300604; identificação de pessoa colectiva n.º 500067740;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: PC-20/29062005.
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Certifico que foram depositados na respectiva pasta da sociedade
em epígrafe os documentos referentes à prestação de contas do ano
de 2004.

Está conforme.

29 de Outubro de 2005. — A Ajudante, Ana Dias do Vale.
2004148365

CORPO ATLETA — CENTRO DE EDUCAÇÃO
FÍSICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 04716/19961015; identificação de pessoa colectiva n.º 503740780;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: PC-18/29062005.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2004 referente à socie-
dade em epígrafe.

Está conforme.

29 de Outubro de 2005. — A Ajudante, Ana Dias do Vale.
2004148349

Q. C. 21 — CONSULTORES DE PLANEAMENTO
E AMBIENTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 06279/19980218; identificação de pessoa colectiva n.º 504086189;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: PC-19/29062005.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2004 referente à socie-
dade em epígrafe.

Está conforme.

29 de Outubro de 2005. — A Ajudante, Ana Dias do Vale.
2007976587

GRIJÓCONTA — CONTABILIDADE E IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 05758/19970926; identificação de pessoa colectiva n.º 503974927;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: PC-17/29062005.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2004 referente à socie-
dade em epígrafe.

Está conforme.

29 de Outubro de 2005. — A Ajudante, Ana Dias do Vale.
2010972147

LAVANDARIA PALMEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 45 383/19880803; identificação de pessoa colectiva n.º 502016884;
inscrição n.º 03; número e data da apresentação: PC-16/29062005.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2004 referente à socie-
dade em epígrafe.

Está conforme.

29 de Outubro de 2005. — A Ajudante, Ana Dias do Vale.
2004438398

ILOGUE — COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO
E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 45 741/19881104; identificação de pessoa colectiva n.º 502058579;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: PC-15/29062005.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta da sociedade
em epígrafe os documentos relativos à prestação de contas do ano de
2004.

Está conforme.

29 de Outubro de 2005. — A Ajudante, Ana Dias do Vale.
2004148330

TUGILDE, CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 07180/19981110; identificação de pessoa colectiva
n.º 504620045; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: PC-
-14/29062005.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta da sociedade
em epígrafe os documentos relativos à prestação de contas do ano de
2004.

Está conforme.

29 de Outubro de 2005. — A Ajudante, Ana Dias do Vale.
2004148322

IMAGINA — SERVIÇOS DE NEUROIMAGEM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 60 128/20020710; identificação de pessoa colectiva
n.º 506028313; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: PC-
-13/29062005.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta da sociedade
em epígrafe os documentos relativos à prestação de contas do ano de
2004.

Está conforme.

29 de Outubro de 2005. — A Ajudante, Ana Dias do Vale.
2007976595

JOSÉ FERREIRA ALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 24 758/19800111; identificação de pessoa colectiva n.º 500881812;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: PC-12/29062005.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta da sociedade
em epígrafe os documentos relativos à prestação de contas do ano de
2004.

Está conforme.

29 de Outubro de 2005. — A Ajudante, Ana Dias do Vale.
2008647471

TALHO QUIM DE SANTOS & SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 47 411/19900411; identificação de pessoa colectiva
n.º 502327561; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: PC-
-1/29062005.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta da sociedade
em epígrafe os documentos relativos à prestação de contas do ano de
2004.

Está conforme.

29 de Outubro de 2005. — A Ajudante, Ana Dias do Vale.
2010941403

JORGE MANUEL MOUTINHO DA SILVA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 11 596/20020110; identificação de pessoa colectiva n.º 505548496;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: PC-10/290605.
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Certifico que foram depositados na respectiva pasta da sociedade
em epígrafe os documentos relativos à prestação de contas do ano de
2004.

Está conforme.

29 de Outubro de 2005. — A Ajudante, Ana Dias do Vale.
2010941462

SANTARÉM
CARTAXO

MORAIS & FRANCO — ACTIVIDADES
HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Cartaxo. Matrícula n.º 01864/
20051027; identificação de pessoa colectiva n.º 507477316; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 02/20051027.

Certifico que Hugo Coelho Franco, solteiro, maior, Largo do Sar-
gento Mor, 1, Cartaxo e Jaime Albino Fernandes Morais, casado com
Vanda Cristina Pereira Cardoso Quitério Morais, comunhão de adqui-
ridos, Rua das Eiras, 8, Vale do Paraíso, Azambuja, constituíram a
sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma MORAIS & FRANCO — Actividades
Hoteleiras, L.da, e tem a sua sede na Rua da Horta da Fonte, na cida-
de, freguesia e concelho do Cartaxo.

§ único. Por simples deliberação da gerência a sede social poderá
ser deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
e bem assim serem criadas sucursais, agências, delegações, ou outras
formas locais de representação, no território nacional ou estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a indústria hoteleira, restauração e
bar.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de € 5000
e corresponde à soma de duas quotas iguais, no valor nominal de
€ 2500 cada uma, pertencentes uma a cada um dos sócios, Hugo Co-
elho Franco e Jaime Albino Fernandes Morais.

ARTIGO 4.º

A sociedade poderá adquirir participações em sociedades com o
objecto igual ou diferente do seu, em sociedades reguladas por leis
especiais em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 5.º

Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que ela ca-
recer, nos termos e condições que forem aprovados em assembleia
geral.

ARTIGO 6.º

1 — A administração da sociedade e a sua representação em juízo
e fora dele, activa e passivamente, com ou sem remuneração confor-
me for deliberado em assembleia geral.

ARTIGO 6.º

1 — A administração da sociedade e a sua representação em juízo
e fora dele, activa e passivamente, com ou sem remuneração confor-
me for deliberado em assembleia geral, pertence aos sócios Hugo
Coelho Franco e Jaime Albino Fernandes Morais, desde já nomeados
gerentes.

2 — Para obrigar a sociedade em todos os actos e contratos, sejam
de que natureza forem é necessária a assinatura conjunta dos gerentes
nomeados.

3 — A gerência poderá nomear mandatários ou procuradores da
sociedade para a prática de determinados actos, nos termos legais.

4 — Fica expressamente proibido à gerência, obrigar a sociedade
em quaisquer actos e contratos alheios aos negócios sociais, designa-
damente em fianças, abonações, letras de favor e outros semelhantes.

ARTIGO 7.º

A divisão e cessão de quotas, no todo ou em parte, é livre entre os
sócios, porém a favor de estranhos fica dependente do consentimen-

to da sociedade, que terá direito de preferência, em primeiro lugar e
dos sócios não cedentes em segundo lugar.

ARTIGO 8.º

Ocorrendo a morte ou interdição de qualquer sócios a sociedade
continuará com os sócios sobrevivos ou capazes e os herdeiros do
falecido, devendo aqueles nomear um de entre si que a todos repre-
sente na sociedade, enquanto a referida quota se mantiver indivisa.

ARTIGO 9.º

1 — A sociedade poderá amortizar quotas nos seguintes casos:
a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Se a quota for objecto de arresto, arrolamento, ou qualquer ou-

tra forma de apreenção judicial;
c) Falência, insolvência ou morte do seu titular;
d) Sujeição a qualquer providência cautelar;
e) Partilha realizada em consequência de divórcio, separação judi-

cial de pessoas e bens e a quota não fique a pertencer integralmente
ao seu titular.

2 — Em substituição da amortização e por deliberação dos sócios
em assembleia geral, poderão ser criadas uma ou mais quotas destina-
das a serem alienadas a um ou alguns dos sócios, ou a terceiros.

3 — O preço da amortização será o valor nominal da quota amor-
tizada.

ARTIGO 10.º

Quando a lei não exigir outros prazos ou formalidades especiais, as
assembleias gerais serão convocadas por meio de cartas registadas,
dirigidas aos sócios, com a antecedência mínima de 15 dias.

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a proceder ao levantamen-
to do capital social para fazer face às despesas de constituição e
registo de sociedade, aquisição de equipamento instalação da sede
social, que sob sua inteira responsabilidade declaram já se encon-
trar depositado na dependência da Azambuja do Banco Nacional
de Crédito.

21 de Novembro de 2005. — O Segundo-Ajudante, Luís Mendes.
2006654373

QUINTA DOS SONHOS — EXPLORAÇÃO
AGRÍCOLA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Cartaxo. Matrícula n.º 01059/
930415; identificação de pessoa colectiva n.º 502979097; inscri-
ção n.º 11; número e data da apresentação: 02/20051027.

Certifico que a sociedade em epígrafe promoveu o registo de disso-
lução e encerramento da liquidação.

Causa: deliberação de ambos os sócios.
Data da deliberação: 17 de Outubro de 2005.

21 de Novembro de 2005. — O Segundo-Ajudante, Luís Mendes.
2006654381

TINDEL — COMÉRCIO DE TINTAS E DERIVADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Cartaxo. Matrícula n.º 00748/
890214; identificação de pessoa colectiva n.º 502113855;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 6 e inscrição n.º 10; números e
data das apresentações: 06 e 07/20051027.

Certifico que Arminda Maria Duarte Filipe, divorciada, Valverde,
Cartaxo, cessou funções de gerência na sociedade em epígrafe, por
renúncia em 18 de Outubro de 2005.

Mais certifico que a sociedade foi transformada em sociedade sin-
gular por quotas, passando a denominar-se TINDEL — Comércio de
Tintas e Derivados, Unipessoal, L.da, tendo sido alterados parcial-
mente os artigos 1.º, n.º 1, 2.º, 3.º e 7.º, n.º 2, do contrato social,
que passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 — a sociedade adopta a denominação firma TINDEL — Comér-
cio de Tintas e Derivados, Unipessoal, L.da

2 — (Mantém-se.)
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ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto social a comercialização, distribuição,
importação e exportação de tintas e derivados e outros produtos e
serviços afins e transportes de mercadorias.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de duzen-
tos e cinquenta mil euros, e é representado por uma única quota do
valor nominal igual pertencente ao sócio José Norberto Duarte Fer-
reira.

ARTIGO 7.º

1 — (Mantém-se.)
2 — Fica desde já nomeado gerente o sócio único José Norberto

Duarte Ferreira.
3 — (Mantém-se.)
4 — (Mantém-se.)

O texto do contrato social com redacção actualizada ficou deposi-
tado na pasta da sociedade.

21 de Novembro de 2005. — O Segundo-Ajudante, Luís Mendes.
2006654390

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES VALEOSSOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Cartaxo. Matrícula n.º 01710/
20030331; identificação de pessoa colectiva n.º 506544516;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e
data das apresentações: 09 e 11/20051027.

Certifico que Arminda Maria Duarte Filipe, divorciada, Valverde,
Cartaxo, cessou funções de gerência na sociedade em epígrafe, por
renúncia em 18 de Outubro de 2005.

Mais certifico que a sociedade alterou os artigos 3.º e 4.º do con-
trato social, que passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cem
mil euros, representado por três quotas, uma de quarenta e cinco mil
euros e outra de cinquenta mil euros pertencentes ao sócio José Nor-
berto Duarte Ferreira e uma de cinco mil euros, pertencente à sócia
Sónia Marina Costa Linares, divorciada, Valverde, Cartaxo.

ARTIGO 4.º

1 — a gerência da sociedade com ou sem remuneração, será de-
sempenhada por sócios ou não sócios, conforme for deliberado em
assembleia geral, ficando desde já o sócio José Norberto Duarte Ferreira
nomeado gerente.

2 — (Mantém-se.)

O texto do contrato social com redacção actualizada ficou deposi-
tado na pasta da sociedade.

21 de Novembro de 2005. — O Segundo-Ajudante, Luís Mendes.
2006654403

JÚLIO LUÍS VICENTE MOTA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Cartaxo. Matrícula n.º 01663/
20020408; identificação de pessoa colectiva n.º 504713558; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 13/20051027.

Certifico que a sociedade em epígrafe promoveu o registo de disso-
lução e encerramento da liquidação.

Causa: decisão do sócio único.
Data da deliberação: 14 de Outubro de 2005.

21 de Novembro de 2005. — O Segundo-Ajudante, Luís Mendes.
2006654411

ABREU & CATARINO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Cartaxo. Matrícula n.º 01855/
20051004; identificação de pessoa colectiva n.º 506990516; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 01/20051004.

Certifico que Fernando Eduardo Ribeiro Ferreira de Pina Catarino,
divorciado, Rua dos Lusíadas, 10, Linda-a-Velha, Algés e António
Manuel Moreira Antunes da Abreu, casado com Luísa Teresa Santos
Canudo Abreu, casados em comunhão de adquiridos, Vale do Guilher-
me, Ereira, Cartaxo, constituíram a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade a adopta a firma Abreu & Catarino, L.da

ARTIGO 2.º

1 — A sociedade tem a sua sede na Casa de São Domingos, Vale do
Guilherme, freguesia de Ereira, concelho do Cartaxo.

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

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

ARTIGO 3.º

A sociedade tem como objecto: serviço de hotelaria e restauração.
Exploração de estabelecimentos de hotelaria e restauração, nomeada-
mente pizzaria, exploração de parques de campismo, restaurantes e
supermercados.

ARTIGO 4.º

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

ARTIGO 5.º

Os sócios podem deliberar que, aos sócios de maior idade, sejam exi-
gidas prestações suplementares até quarenta vezes o capital social, desde
que aquela deliberação seja tomada por unanimidade dos sócios, que re-
presentem a totalidade do capital social, e nela sejam fixados os respec-
tivos termos e condições.

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

3 — Ficam desde já nomeados gerentes ambos os sócios.

ARTIGO 8.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras sociedades,
mesmo que estas tenham objecto diferente do seu ou sejam reguladas
por leis especiais, podendo ainda integrar agrupamentos complemen-
tares de empresas e constituir associações em participação e consór-
cios.

ARTIGO 9.º

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

ARTIGO 10.º

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

Disposição transitória

A sociedade poderá entrar imediatamente em actividade, ficando a
gerência autorizada a celebrar quaisquer negócios jurídicos em nome
daquela sociedade, negócios que a mesma assumirá logo que definitiva-
mente matriculada, podendo, designadamente, adquirir equipamentos 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 gerência ainda autori-
zada a levantar, no todo ou em parte, o capital social depositado em
nome da sociedade, para pagar os encargos respeitantes àqueles negóci-
os, bem como os respeitantes à constituição e registo da sociedade.

19 de Outubro de 2005. — O Segundo-Ajudante, Luís Mendes.
2006675630
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LUÍS & MARISA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Cartaxo. Matrícula n.º 01691/
20021220; identificação de pessoa colectiva n.º 506401782; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 03/20051031.

Certifico que a sociedade em epígrafe eliminou o n.º 4 do artigo 4.º
e alterou o n.º 1 do artigo 3.º do contrato social, que passou a ter a
seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

1 — o capital social encontra-se integralmente realizado em dinhei-
ro e nos demais valores constantes da escrita social é de seis mil eu-
ros e corresponde à soma de duas quotas, uma no valor nominal de
quatro mil euros titulada pelo sócio Luís Manuel Gorgulho Vitorino e
a restante no valor nominal de dois mil euros titulada pela sócia Marisa
Isabel Amendoeira da Silva Vitorino.

2 — (Sem alteração.)
3 — (Sem alteração.)

O texto do contrato social com redacção actualizada ficou deposi-
tado na pasta da sociedade.

25 de Novembro de 2005. — O Segundo-Ajudante, Luís Mendes.
2006654454

CORUCHE
CECÍLIO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Coruche. Matrícula n.º 00272/
900810; identificação de pessoa colectiva n.º 500859612; inscri-
ção n.º 17; número e data da apresentação: 03/050927.

Certifico que foram nomeados, para o conselho de administração,
para o triénio de 2005-2007: presidente — Maria Jesuína Lino, viú-
va; administradores — Hélio Lino Cecílio, casado, e Miguel Nuno de
Lino Cecílio, casado.

Conselho fiscal: presidente — João Adelino Cordeiro, casado; vo-
gais — Nuno Alexandre Coelho Serambeque, casado, e Helena Isabel
Gonçalves Lopes Rigueira (revisor oficial de contas); suplente — Jo-
aquim Eduardo Pinto Ribeiro (revisor oficial de contas).

Data da deliberação: 10 de Maio de 2005.

28 de Novembro de 2005. — O Segundo-Ajudante, Inácio Paulino.
2006287117

A. M. CIL — COMÉRCIO E EXPLORAÇÃO
FLORESTAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coruche. Matrícula n.º 01166/
021121; identificação de pessoa colectiva n.º 506336719; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 01/051006.

Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu ao registo de disso-
lução e encerramento da liquidação, tendo sido aprovadas as contas
em 22 de Setembro de 2005.

28 de Novembro de 2005. — O Segundo-Ajudante, Inácio Paulino.
2006287125

SANTARÉM

PAULO SOARES LOPES — SOCIEDADE
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 3853/
000707; identificação de pessoa colectiva n.º 504969862.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva em 16 de Setembro de 2005, os documentos
da prestação de contas da sociedade respeitante ao ano de 2004.

16 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da
Conceição Jaco Alves. 2011765579

CARDOSO, REIS & CARDOSO — COMÉRCIO
DE PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 3081/
960109; identificação de pessoa colectiva n.º 503572640.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva em 20 de Setembro de 2005, os documentos
da prestação de contas da sociedade respeitante ao ano de 2004.

20 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da
Conceição Jaco Alves. 2011765994

COELHO & SOUSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 1774/
980730; identificação de pessoa colectiva n.º 501341382.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva em 20 de Setembro de 2005, os documentos
da prestação de contas da sociedade respeitante ao ano de 2004.

20 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da
Conceição Jaco Alves. 2011765960

VALGON — SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 4144/
010920; identificação de pessoa colectiva n.º 505595958.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva em 15 de Setembro de 2005, os documentos
da prestação de contas da sociedade respeitante ao ano de 2004.

15 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da
Conceição Jaco Alves. 2011765544

COMPUCONTA — SOCIEDADE TÉCNICA
DE PLANEAMENTO CONTABILÍSTICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 1097/
780627; identificação de pessoa colectiva n.º 500772207.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva em 16 de Setembro de 2005, os documentos
da prestação de contas da sociedade respeitante ao ano de 2004.

16 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da
Conceição Jaco Alves. 2011765668

RIBAOBRA — CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS
PÚBLICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 3294/
970506; identificação de pessoa colectiva n.º 503890995.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva em 24 de Outubro de 2005, os documentos da
prestação de contas da sociedade respeitante ao ano de 2004.

24 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Elisabete Maria
Serrano Durão. 2010288190

C. BRANCO — AGRO-PECUÁRIA, SOCIEDADE
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 4213/
020110; identificação de pessoa colectiva n.º 505875861.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva em 28 de Setembro de 2005, os documentos
da prestação de contas da sociedade respeitante ao ano de 2004.

28 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da
Conceição Jaco Alves. 2010302982

DESCOBRIR — CENTRO DE ACTIVIDADES
DE AVENTURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 04747/
050311; identificação de pessoa colectiva n.º 503602388; inscri-
ção n.º 10; número e data da apresentação: 11/110305.
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Certifico que, por escritura de 26 de Novembro de 2004, lavrada a
fl. 55 do livro n.º 86-D, do Cartório Notarial de Vila Nova da Barqui-
nha, foi alterado o contrato da sociedade em epígrafe, quanto aos
artigos 1.º e 3.º que ficaram com a redacção seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação Descobrir — Centro de Activi-
dades de Aventura, L.da, terá a sua sede na Rua de 5 de Agosto, 8,
freguesia de Póvoa de Santarém, concelho de Santarém.

ARTIGO 3.º

O capital social, inteiramente realizado e inteiramente subscrito
em dinheiro é de treze mil euros e corresponde à soma de duas quotas
de igual valor nominal, no montante de seis mil e quinhentos euros
cada, pertencentes uma a cada um dos sócios Maria José Saramago
Raminhos Ferreira e Alexandre José da Conceição Casaca Ferreira.

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

Está conforme o original.

30 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da
Conceição Jaco Alves. 2010294840

SETÚBAL
BARREIRO

OPLA — EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Identificação de
pessoa colectiva n.º 502122757; inscrição n.º 02; número e data
da apresentação: 04/07112005.

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: 9 de Agosto de 2005.

Está conforme o original.

28 de Novembro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2011186617

BONIFÁCIO MATOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 03480/
20040928; identificação de pessoa colectiva n.º 506857832; ins-
crição n.º 02; número e data da apresentação: 01/31082005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
registo da prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

28 de Novembro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2011187109

SOCOBARRE — SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 02404/
19980527; identificação de pessoa colectiva n.º 504174312; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 5/20102005.

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

Alteração parcial do contrato, tendo sido aditado ao pacto social o
artigo 7.º que ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 7.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capi-
tal até ao montante de duzentos e cinquenta mil euros

O texto actualizado ficou depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

28 de Novembro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2011186366

ONDA-BRINDE — SOCIEDADE DE ARTES
GRÁFICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 01977/
19950908; identificação de pessoa colectiva n.º 503493929; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 12/03112005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
registo da prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

28 de Novembro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2007797879

CONDEL — SERVIÇOS TÉCNICOS
CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 3245/
19930129; identificação de pessoa colectiva n.º 502937467; ins-
crição n.º 03; número e data da apresentação: 05/20051031.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram efectua-
dos os seguintes actos de registo:

Dissolução.
Prazo para a liquidação: três anos a contar de 27 de Outubro de

2005.

Está conforme o original.

28 de Novembro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2011186544

CARTARIO PINTO — CONSTRUÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 00855/
19861014; identificação de pessoa colectiva n.º 501728546; ins-
crição n.º 03; número e data da apresentação: 11/12072005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
registo da prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

28 de Novembro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2011138388

RINOS — RECICLAGEM INDUSTRIAL DE OBJECTOS
SÓLIDOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 02206/
19940627; identificação de pessoa colectiva n.º 503259560; ins-
crição n.º 03; número e data da apresentação: 08/30092005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
registo da prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

28 de Novembro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2011186854

FP 24 — CONTABILIDADE E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Identificação de
pessoa colectiva n.º 503861251; inscrição n.º 03; número e data
da apresentação: 04/09112005.

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 Outubro de 2005.

Está conforme o original.

28 de Novembro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2011186730
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CONTASA — PROPRIEDADES L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Identificação de
pessoa colectiva n.º 503759430; inscrição n.º 02; número e data
da apresentação: 09/07112005.

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 Outubro de 2005.

Está conforme o original.

28 de Novembro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2011186633

AUTO REPARADORA VALDEMAR FRANCO 
REPARAÇÃO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 02891/
20010524; identificação de pessoa colectiva n.º 505497034; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 11/03112005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
registo da prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

28 de Novembro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2003910743

NOVA ATITUDE — CLÍNICA DENTÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Identificação de
pessoa colectiva n.º 503919926; inscrição n.º 09; número e data
da apresentação: 06/18112005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
registo da prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

28 de Novembro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2003913424

RIJO & JORGE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 01423/
19920121; identificação de pessoa colectiva n.º 502690410; ins-
crição n.º 5; número e data da apresentação: 3/21102005.

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

Alteração parcial do contrato, tendo sido alterado o pacto social
quanto ao artigo 3.º que ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de cinco mil euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e correspondente à soma de duas quotas, uma
do valor nominal de três mil euros e outra do valor nominal de dois
mil euros, pertencentes ao sócio Inácio Rosado Rijo.

O texto actualizado ficou depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

28 de Novembro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2011186382

INFORICON — INFORMÁTICA E CONSULTADORIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 01467/
19920422; identificação de pessoa colectiva n.º 502756390; ins-
crição n.º 4; número e data da apresentação: 5/28102005.

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

Alteração parcial do contrato, tendo sido alterado o pacto social
quanto ao artigo 3.º, que ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de um mi-
lhão e duzentos mil escudos e corresponde à soma de três quotas: uma

quota do valor nominal de seiscentos mil escudos pertencente ao só-
cio António Manuel de Sousa Lança Pereira; uma quota do valor no-
minal de trezentos mil escudos pertencente ao sócio Rui Valentino de
Simas Henriques Vieira; uma quota do valor nominal de trezentos mil
escudos pertencente ao sócio Paulo Jorge Gomes Mesquita.

O texto actualizado ficou depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

28 de Novembro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2011186480

FISIM — SISTEMAS DE FIXAÇÃO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 02784/
19990628; identificação de pessoa colectiva n.º 504420372;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 7/28102005.

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

Mudança de sede:
Sede: QUIMIPARQUE, Rua 46, 11, Caixa Postal 5084, freguesia

do Barreiro, concelho do Barreiro.

Está conforme o original.

28 de Novembro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2011186498

SAUDAVELMENTE — CENTRO DE APOIO
E TRATAMENTO INTEGRADO A SAÚDE,

UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 03455/
20040722; identificação de pessoa colectiva n.º 507009630;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 6/07092005.

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

Mudança de sede:
Sede: Praceta Projectada à Rua de Almeida Garrett, 22-A, fregue-

sia do Alto do Seixalinho, concelho do Barreiro.

Está conforme o original.

28 de Novembro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2011139830

CONCARFIL — SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 01779/
19940331; identificação de pessoa colectiva n.º 503184233; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 4/20102005.

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

Alteração parcial do contrato, tendo sido aditado ao pacto social o
artigo 9.º, que ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 9.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capi-
tal até ao montante de setecentos e cinquenta mil euros.

O texto actualizado ficou depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

28 de Novembro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2011186358

LUÍS & LOURENÇO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 01099/
19890530; identificação de pessoa colectiva n.º 502169222;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 4; número e data da apresenta-
ção: 2/20092005.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
seguinte acto de registo:

Mudança de sede:
Sede: Rua de Camilo Castelo Branco, 12, freguesia do Barreiro,

concelho do Barreiro.

Está conforme o original.

28 de Novembro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2011139929

NUTRIQUIM — PRODUTOS QUÍMICOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Identificação de
pessoa colectiva n.º 505093294; averbamento n.º 1 à inscrição
n.º 4; número e data da apresentação: 4/02112005.

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

Actualização da designação de membros de órgãos sociais: presi-
dente do conselho de administração: João Jorge Gonçalves Fernandes
Fugas.

Está conforme o original.

28 de Novembro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2011171725

CLÍNICA DE SÃO GONÇALO DO BARREIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Identificação de
pessoa colectiva n.º 502858540; inscrição n.º 3; número e data da
apresentação: 9/03112005.

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

Alteração parcial do contrato, tendo sido alterado o pacto social
quanto ao corpo do artigo 1.º e ao artigo 3.º, que ficaram com a se-
guinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Clínica de São Gonçalo do Barreiro,
Unipessoal, L.da, e tem sede na Rua de Miguel Pais, 40, 1.º, direito,
freguesia e concelho do Barreiro.

§ único. (Mantém-se.)

ARTIGO 3.º

O capital social é de cinco mil euros, está integralmente realizado
em dinheiro e corresponde a uma quota única no mesmo valor nomi-
nal pertencente à sócia Isilda Lucinda Nunes Costa.

O texto actualizado ficou depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

28 de Novembro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2011186552

LEONEL FROIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 03017/
20011107; identificação de pessoa colectiva n.º 505724677; ins-
crição n.º 4; número e data da apresentação: 2/31102005.

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: 26 de Outubro de 2005.

Está conforme o original.

28 de Novembro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2011186510

NEOSOLUTION — PROJECTOS E CONSTRUÇÃO,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 02627/
19990826; identificação de pessoa colectiva n.º 504596969; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 7/16092005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
registo da prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

26 de Novembro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2011374774

WOMEN LOOK, COMÉRCIO DE VESTUÁRIO
E MODA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 03581/
20050614; identificação de pessoa colectiva n.º 507291590;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 2/07102005.

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

Cessação de funções da gerente Dulce Galveias Nunes da Paz, por
renúncia, em 8 de Setembro de 2005.

Está conforme o original.

26 de Novembro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2011186030

SIMBIOSE — MEIOS PUBLICITÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 01689/
19931011; identificação de pessoa colectiva n.º 503078433; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 4/12092005.

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: 1 de Setembro de 2005.

Está conforme o original.

25 de Novembro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2011139880

SÉRGIO PINHEIRO & PAULO PINHEIRO, SOCIEDADE
DE CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 02509/
19990122; identificação de pessoa colectiva n.º 504467140; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 1/09092005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
registo da prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

25 de Novembro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2004692553

AUTO DUARTE & DUARTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 01468/
19920423; identificação de pessoa colectiva n.º 502756381; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 1/15092005.

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: 18 de Agosto de 2005.

Está conforme o original.

25 de Novembro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2011139759

MOITA

ALSICON — SOCIEDADE DE ENGENHARIA
E CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Rua de Machado Santos, 28, 1.º, Moita

Conservatória do Registo Comercial da Moita. Identificação de pes-
soa colectiva n.º 507486951; inscrição n.º 01; número e data da
apresentação: 01/1811005; pasta n.º 2616.
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Certifico que entre Luís Carlos Ferreira Matos Silva, Rui Miguel
Serrano Alves e Domingos João Mota Carvalho foi constituída a socie-
dade em epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma ALSICON — Sociedade de Enge-
nharia e Construções, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua de Machado Santos, 28,
1.º, freguesia e concelho da Moita.

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 em construção de edifícios; com-
pra e venda de imóveis e revenda dos adquiridos para esse fim; enge-
nharia.

ARTIGO 3.º

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

2 — Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global igual a sessenta mil euros.

3 — A exigibilidade das prestações suplementares será deliberada
em assembleia geral, por unanimidade dos sócios.

ARTIGO 4.º

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

2 — Ficam desde já nomeados gerentes todos os sócios, sendo ne-
cessária a intervenção de dois gerentes para a sociedade se considerar
obrigada.

3 — A sociedade poderá constituir mandatários ou procuradores da
sociedade, para a prática de determinados actos, categoria de actos,
ou para determinados negócios, nos termos do número seis do arti-
go 252.º do Código das Sociedades Comerciais.

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, tomado por maioria simples, em assembleia
geral.

ARTIGO 8.º

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

Conferida, está conforme.

23 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Lucinda
Neves Abrunheiro Andrade. 2011948177

PALMELA

ÉTICA AO SEU SERVIÇO — MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Rua de Venâncio da Costa Lima, 149, Quinta do Anjo,
Palmela

Capital social: € 5000

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 3062;
identificação de pessoa colectiva n.º 507501675; inscrição n.º 01;
número e data da apresentação: 4/20051111.

Certifico, para os fins do disposto no artigo 70.º do Código do
Registo Comercial, que foi constituída uma sociedade comercial, por
quotas, sendo sócios Vasco Nuno da Silva Faria, casado com Sara
Margarida Ribeiro de Melo Santos Faria, na comunhão de adquiridos,
Rua de Gil Eanes, 6, 1.º, direito, Quinta do Anjo, e Mário José da
Silva Marques, solteiro, maior, Rua do Dr. José de Almeida, 37, 3.º,
Barreiro, que se regerá pelas cláusulas e condições constantes dos
artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Ética ao Seu Serviço — Mediação
Imobiliária, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua de Venâncio da Costa Lima,
149, Quinta do Anjo, freguesia de Quinta do Anjo, concelho de Pal-
mela.

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 em mediação imobiliária.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

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

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

3 — Ficam desde já nomeados gerentes ambos 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.

É quanto me cumpre certificar.

25 de Novembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Alexandrina de
Jesus Cândido. 2007227932

ESCOFISE — ESCOLA DE CONSULTORIA FINANCEIRA
E SEGURADORA, S. A.

Sede: Parque Industrial das Carrascas, Edifício Tronitec, Palmela

Capital social: € 50  000

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 03061;
identificação de pessoa colectiva n.º 507398700; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 01/20051108.

Certifico, para os fins do disposto no artigo 70.º, do Código do
Registo Comercial, que foi constituída uma sociedade anónima, con-
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forme escritura pública de 12 de Agosto de 2005, que se regerá pelas
cláusulas e condições constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma ESCOFISE — Escola da Consultoria
Financeira e Seguradora, S. A.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem a sua sede no Parque Industrial das Carrascas,
Edifício Tronitec, freguesia e concelho de Palmela.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem como objecto a formação profissional em todos
os seus domínios e em todas as suas modalidades, nomeadamente quan-
to ao diagnóstico; planeamento; organização e promoção; desenvol-
vimento; acompanhamento e avaliação; e, ainda, em tudo o que res-
peita a outras formas de intervenção sócio-cultural e pedagógica.
Realização de colóquios, seminários, conferências e outros encontros
relevantes de carácter profissional. Gestão de espaços. Promoção da
confecção de refeições nas sua instalações e da realização dos servi-
ços correlacionados, formação profissional, em particular na área da
consultoria financeira e seguradora.

ARTIGO 4.º

1 — O capital social é de cinquenta mil euros e encontra-se repre-
sentado por quinhentas acções ao portador no valor nominal de cem
euros cada, integralmente subscritas e realizadas em dinheiro, do se-
guinte modo:

Cada um dos sócios, EUROCAUÇÃO — Consultoria Financeira, S. A.
Ismael Duarte, Consultoria Financeira e Avaliações Imobiliárias, Socie-
dade Unipessoal, L.da, CREDICONSUL — Sociedade de Consultoria de
Financiamentos, L.da, e Ismael Duarte Soares Silvério e Maria de Fáti-
ma Ventura Paleta Duarte, subscrevem e realizam dez mil euros a que
correspondem cem acções.

2 — Aos accionistas poderão ser exigidas prestações acessórias de
capital, a efectuar onerosamente, até ao montante global igual ao
capital social.

ARTIGO 5.º

São órgãos da sociedade a assembleia geral, o conselho de adminis-
tração e o fiscal único.

ARTIGO 6.º

1 — O conselho de administração da sociedade é composto por três
administradores.

2 — Compete ao órgão de administração:
a) A gestão e administração da sociedade, considerada esta no sen-

tido mais amplo;
b) A realização de quaisquer tipos de actos de administração e dis-

posição do património social, dos seus móveis, imóveis ou direitos;
c) A plena e absoluta representação da sociedade, tanto judicial

como extrajudicialmente;
d) A aquisição de participações no capital de outras sociedades,

mesmo com objecto diferente do seu, podendo nomear os membros
de administração das sociedades participadas.

ARTIGO 7.º

A sociedade obriga-se com a intervenção conjunta de dois adminis-
tradores.

ARTIGO 8.º

A fiscalização da sociedade compete a um fiscal único, que será
revisor oficial de contas, ficando desde já designado.

ARTIGO 9.º

O exercício social coincide com o ano civil.

ARTIGO 10.º

1 — A sociedade deverá ter uma contabilidade organizada que per-
mita um seguimento cronológico das operações, assim como a elabo-
ração de inventários e balanços.

2 — A administração formalizará nos três meses seguintes ao fe-
cho do exercício social as contas anuais, o relatório de gestão e a
proposta de aplicação dos resultados.

3 — Das contas anuais devem constar o balanço, a demonstração
de resultados e o relatório de gestão, documentos que formam uma
unidade, que serão redigidos de acordo com a lei e assinados pela
administração.

ARTIGO 11.º

Dentro do mês seguinte à aprovação do exercício social, apresentar-
-se-ão as contas anuais, junto com a certidão que acredite a referida
aprovação do resultado para depósito no registo comercial, na forma
que a lei determine.

ARTIGO 12.º

Os lucros do exercício, se os houver, uma vez preenchida a dota-
ção para reserva legal, a assembleia geral poderá aplicar o que estimar
conveniente em reservas livres, sendo que o restante será distribuído
como dividendos entre os accionistas.

Disposição transitória

1 — A administração fica desde já autorizada a levantar o capital
social depositado a fim de custear as despesas de constituição e regis-
to da sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede social
e a adquirir para esta quaisquer bens móveis e imóveis ou direitos,
mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a sociedade todos
os actos praticados pela administração nesse período, logo que defini-
tivamente matriculada.

2 — Ficam desde já designados os seguintes órgãos sociais:
Mesa da assembleia geral: presidente — Ismael Duarte Soares Sil-

vério, divorciado, residente na Rua de Carlos dos Reis, n.º16, Monte
da Caparica, Almada; secretário — Vítor Manuel Ramos da Costa, ca-
sado, residente na Rua da Conceição Sameiro Antunes, 18, 3.º, direi-
to, Cova da Piedade, Almada.

Conselho de administração: presidente — Ismael Duarte Soares Sil-
vério, divorciado, residente na Rua de Carlos dos Reis, 16, Monte da
Caparica, Almada; vogais: Maria de Fátima Ventura Paleta Duarte,
divorciada, residente na Rua do Forte, 12, rés-do-chão, Pragal, Alma-
da; Vítor Manuel Ramos da Costa, casado, residente na Rua de Con-
ceição Sameiro Antunes, 18, 3.º, direito, Cova da Piedade, Almada.

Fiscal único: efectivo — Sousa Santos e Associados, SROC, com
sede na Avenida de Guerra Junqueiro, 26, 1.º, esquerdo, Lisboa, inscri-
ta na Ordem dos Revisores Oficiais de Contas sob o n.º 152, número
de identificação de pessoa colectiva 504046683, representada por José
de Sousa Santos, ROC n.º 804, residente na Avenida de Guerra Jun-
queiro, 26, 1.º, esquerdo, Lisboa; suplente — Paulo Jorge Macedo Gam-
boa, inscrito na Ordem dos Revisores Oficiais de Contas sob o n.º 1068,
residente na Praceta de Manuel Faria, 4, 1.º-C, Cidade Desportiva de
Massamá, Queluz.

É quanto me cumpre certificar.

25 de Novembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Alexandrina
de Jesus Cândido. 2007227924

TRANSPORTES MANUEL LOUREIRO, L.DA

Sede: Caixa Postal, 3019, Algeruz Gare, Palmela

Capital social: € 50  000

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 1471;
identificação de pessoa colectiva n.º 504127292; inscrição n.º 02;
número e data da apresentação: 5/20051117.

Certifico, para os fins do disposto no artigo 70.º, do Código do
Registo Comercial, que foi depositada fotocópia autenticada da escri-
tura da Sociedade em epígrafe onde consta a dissolução e liquidação
da mesma, sendo a data da aprovação das contas 17 de Novembro de
2005.

25 de Novembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Alexandrina
de Jesus Cândido. 2007212668

TRACOMED, L.DA

Sede: Estrada dos Quatro Castelos, lote 24, Vila Amélia,
Quinta do Anjo, Palmela

Capital social: € 5000

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 3063;
identificação de pessoa colectiva n.º 507501675; inscrição n.º 01;
número e data da apresentação: 2/20051118.

Certifico, para os fins do disposto no artigo 70.º, do Código do Regis-
to Comercial, que foi constituída uma sociedade comercial, por quotas,
sendo sócios: Fernando Manuel Gonçalves, casado com Maria do Rosá-
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rio Maia Gonçalves, na comunhão de adquiridos, mas dela separado judi-
cialmente de pessoas e bens, Rua da Escola, Vivenda B, 67, Brejos de
Azeitão, S. Simão, Setúbal; Sandra Maria Gonçalves Pereira Chumbinho,
casada com António Eduardo Oliveira Calado Pereira Chumbinho, na
comunhão de adquiridos, Quinta Pateo das Amendoeiras, Estrada dos
Picheleiros, Azeitão, Setúbal; Fortunato Manuel Lucas Mestre Rodrigues,
casado com Helena Maria Ramos Rodrigues Mestre, na comunhão de
adquiridos, Rua do Mormugão, 1, 1.º, frente, Quinta da Lomba, Santo
André Barreirorá, que se regerá pelas cláusulas e condições constantes
dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma TRACOMED, L.da
2 — A sociedade tem a sua sede na Estrada dos Quatro Castelos, lote

24, Vila Amélia, freguesia de Quinta do Anjo, concelho de Palmela.
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 em apoio domiciliário e monta-
gem, manutenção e manuseamento dos equipamentos paramédicos.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
cinco mil euros e corresponde a soma de quatro quotas: duas iguais do
valor nominal de mil e quinhentos euros, pertencentes uma a cada
um dos sócios Fernando Manuel Gonçalves e Sandra Maria Gonçalves
Pereira Chumbinho e duas iguais do valor nominal de mil euros, per-
tencente uma a cada um dos sócios Fortunato Manuel Lucas Mestre
Rodrigues e Carlos Alberto Pacheco Monteiro.

2 — Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global igual a cinquenta mil euros.

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

ARTIGO 4.º

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

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

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

4 — Ficam desde já nomeados gerentes os sócios Fernando Manuel
Gonçalves e Sandra Maria Gonçalves Pereira Chumbinho.

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 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.

28 de Novembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Alexandrina
de Jesus Cândido. 2007212684

TERREIRO DO CANDOMBLÉ, COMERCIALIZAÇÃO
DE ARTIGOS ARTESANAIS, L.DA

Sede: Quinta das Asseadas 18, Aires, 49, Pinhal Novo, Palmela

Capital social: 10 000 euros

Certifico, para fins do disposto nos artigos 70.º e 71.º do Código
do Registo Comercial, que foi depositada a escritura onde consta a

alteração do contrato da sociedade no que diz respeito aos artigos 3.º
e 4.º, n.º 1, ficando os artigos acima referidos com a seguinte redac-
ção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de dez mil
euros, e corresponde à soma de duas quotas:

1) Uma do valor nominal de seis mil euros, pertencente ao sócio
Armando Nuno de Fiúza Lopes;

2) Uma do valor nominal de quatro mil euros, pertencente ao só-
cio Ricardo Pontes Fiúza Lopes.

§ 1.º Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante global igual a cinco vezes o capital social.

§ 2.º Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimento.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade será nomeada pela assembleia geral,
que decidirá se a gerência deverá ser remunerada ou não.

Mais certifico, que renunciou à gerência Angela Marly da Silva;
tendo sido nomeado Ricardo Pontes Fiúza Lopes como novo gerente
da sociedade.

O texto completo do contrato ficou depositado na pasta respecti-
va.

25 de Novembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Alexandrina
de Jesus Cândido. 2007221527

VIVEIROS ALIANÇA — EMPRESA PRODUTORA
DE PLANTAS, S. A.

Sede: Herdade de Espirra, Pegões, Marateca, Palmela

Capital social: 500 000 000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 2317;
identificação de pessoa colectiva n.º 505820404; inscrição n.º 4;
números e data das apresentações: 7 e 8/20051110.

Certifico, para fins do disposto no artigo 70.º do Código do Regis-
to Comercial, que foi depositada cópia autenticada da acta da socie-
dade em epígrafe onde consta a designação do fiscal único para o triénio
em curso.

Fiscal único efectivo: Pricewaterhouse Coopers & Associados,
SROC, L.da, suplente — José Manuel Henriques Bernardo.

Mais certifico que cessou funções Deloitte & Associados, SROC,
S. A., e João Luís Falua Costa da Silva.

22 de Novembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Alexandrina
de Jesus Cândido. 2007227894

FAURÉCIA SISTEMAS DE INTERIOR DE PORTUGAL 
COMPONENTES PARA AUTOMÓVEIS, S. A.

Sede: Parque Industrial Auto Europa, Quinta da Marquesa, 1,
Palmela

Capital social: 20 000 000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 1054;
identificação de pessoa colectiva n.º 502815370; averbamento n.º 1
à inscrição n.º 1 e inscrições n.os 3 e 4; número e data da apresen-
tação: 02/20050215.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 70.º do Código do Re-
gisto Comercial, que foi depositada cópia autenticada da acta da socie-
dade em epígrafe onde consta a designação dos membros dos órgãos
sociais em 31 de Março de 2005, para o quadriénio de 2005-2008.

Conselho de administração: presidente — Laurent Hebenstrett;
administradores — Arnaud de David Beauregard e Jack Van Den Marg-
denberg.

Fiscal único: efectivo: Ernest & Young Auduit & Associados, SROC,
S. A.; suplente — Óscar Manuel Machado de Figueiredo.

Mais certifico que cessou as funções de administrador: Freddy Jean
Jaque Ballé, por renúncia, tendo sido nomeado por cooptação até ao
final do mandato de 2001-2004, Arnaud de David Beauregard.

18 de Novembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Alexandrina
de Jesus Cândido. 2007227878
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IMOBILIÁRIA E URBANIZAÇÃO DE VALE
DE GALINHAS,L.DA

Sede: Quinta de Aires, Palmela

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 00983/
19940725; identificação de pessoa colectiva n.º 503246620; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 6/20051027.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 70.º e 71.º do Código
do Registo Comercial, que com referência à sociedade em epígrafe
foram depositados todos os documentos respeitantes à prestação de
contas, bem como a acta da assembleia geral com a aprovação das
mesmas e a aplicação dos resultados do exercício de 2004.

5 de Novembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Alexandrina de
Jesus Cândido. 2004681853

SOCIEDADE AGRÍCOLA QUELIPA, L.DA

Sede: CCI 23 422, Passarinhas, Poceirão, Palmela

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 1191;
identificação de pessoa colectiva n.º 503602116; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 2/20051107.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 70.º e 71.º do Código
do Registo Comercial, que com referência à sociedade em epígrafe
foram depositados todos os documentos respeitantes à prestação de
contas, bem como a acta da assembleia geral com a aprovação das
mesmas e a aplicação dos resultados do exercício de 2004.

15 de Novembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Alexandrina
de Jesus Cândido. 2011375436

 GCT — CONSULTORIA E SERVIÇOS, L.DA

Sede: Vila Amélia, Cabanas, Quinta do Anjo, Palmela

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 02742/
20040223; identificação de pessoa colectiva n.º 503417262; ins-
crição n.º 5; número e data da apresentação: 5/20051107.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 70.º e 71.º do Código
do Registo Comercial, que com referência à sociedade em epígrafe
foram depositados todos os documentos respeitantes à prestação de
contas, bem como a acta da assembleia geral com a aprovação das
mesmas e a aplicação dos resultados do exercício de 2003.

15 de Novembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Alexandrina
de Jesus Cândido. 2005156990

HERMACOL — COMÉRCIO DE CEREAIS, L.DA

Sede: Hermínio Guerra, Lagoa do Calvo, Asseiceira, Marateca,
Palmela

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 00152;
identificação de pessoa colectiva n.º 500997993; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 3/20051104.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 70.º e 71.º do Código
do Registo Comercial, que com referência à sociedade em epígrafe
foram depositados todos os documentos respeitantes à prestação de
contas, bem como a acta da assembleia geral com a aprovação das
mesmas e a aplicação dos resultados do exercício de 2004.

15 de Novembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Alexandrina
de Jesus Cândido. 2011172080

CACIEVE — ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua de Círio da Carregueira, lote 8, rés-do-chão, direito,
Pinhal Novo, Palmela

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 3058;
identificação de pessoa colectiva n.º 507446224; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 01/20051104.

Certifico, para fins do disposto no artigo 70.º do Código do Regis-
to Comercial, que foi constituída uma sociedade comercial unipessoal
por quotas, que se regerá pelas cláusulas e condições constantes dos
artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma CACIEVE — Organização de
Eventos, Unipessoal, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua de Círio da Carregueira,
lote 8, rés-do-chão, direito, freguesia de Pinhal Novo, concelho de
Palmela, podendo esta ser deslocada para qualquer outro local dentro
do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, por deliberação da
gerência.

3 — Por deliberação da gerência, poderão ser abertas sucursais,
agências, delegações ou outras formas locais de representação no ter-
ritório nacional ou estrangeiro.

ARTIGO 2.º

1 — A sociedade tem por objecto social a organização de todo o
tipo de eventos. Importação e exportação de vários artigos.

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, pertence à única sócia Palmira Maria Santinhos Hortense.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência e representação da sociedade pertence a sócios ou
não sócios, com ou sem remuneração, conforme for deliberado em
assembleia geral.

2 — Fica desde já nomeada gerente a sócia Palmira Maria Santi-
nhos Hortense.

3 — Para a sociedade ficar validamente obrigada é necessária a
intervenção da 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 adquirir participações noutras sociedades, asso-
ciar-se em agrupamentos complementares de empresas, agrupamen-
tos europeus de interesse económico, associação em participação ou
consórcio, mesmo de objecto diferente.

É quanto me cumpre certificar.

15 de Novembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Alexandrina
de Jesus Cândido. 2007227860

BLUE DOLFIN — COMÉRCIO DE PEÇAS
AUTOMÓVEL, L.DA

Sede: Rua do Infante D. Henrique, 242, Pinhal Novo, Palmela

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 2441/
20020716; identificação de pessoa colectiva n.º 506197050;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 1/20051102.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 70.º, 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que com referência à sociedade em epígrafe foi
depositada a acta referente à sociedade identificada em epígrafe onde
consta a cessação de funções de gerência por parte de Ana Paula Sil-
va Dias Pinto, por renúncia, em 30 de Março de 2005.

14 de Novembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Alexandrina
de Jesus Cândido. 2007227843

AUTOEUROPA — AUTOMÓVEIS, L.DA

Sede: Quinta da Marqueza, Quinta do Anjo, Palmela

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 00656/
911028; identificação de pessoa colectiva n.º 502616695; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 4/20051031.
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Certifico, para fins do disposto no artigo 70.º do Código do Regis-
to Comercial que foi depositada cópia autenticada da acta da socie-
dade em epígrafe onde consta a designação dos membros do conselho
fiscal, em 31 de Março de 2005, para o biénio de 2005-2006.

Conselho fiscal: presidente — Paul Charles Quartly Mallet; Pricewa-
terhousecoopers & Associados, SROC, L.da, António Luís Castanhei-
ra Silva Lopes e José Manuel Henriques Bernardo, ROC, para o perí-
odo de 2005-2006.

10 de Novembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Alexandrina
de Jesus Cândido. 2007227835

SOTECMA — CARPINTARIA E COMÉRCIO
DE MADEIRAS, L.DA

Sede: Aceiro do Piedade, Venda do Alcaide, Pinhal Novo,
Palmela

Capital social: 24 939,88 euros

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 00318/
870617; identificação de pessoa colectiva n.º 501847928; inscrições
n.os 02 e 03; números e data das apresentações: 1 e 2/20051031.

Certifico, para fins do disposto no artigo 70.º do Código do Regis-
to Comercial, que foi depositada cópia autenticada da escritura da socie-
dade em epígrafe onde consta a dissolução da mesma, sendo o prazo
para liquidação três anos a contar de 22 de Setembro de 2005.

11 de Novembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Alexandrina
de Jesus Cândido. 2007227827

PAULINO, OLIVEIRA & SILVA, L.DA

Capital social: 12 000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 02355/
20020315; identificação de pessoa colectiva n.º 500213232; ins-
crição n.º 7; número e data da apresentação: 4/20051028.

Certifico, para fins do disposto no artigo 70.º do Código do Regis-
to Comercial, que foi depositada fotocópia autenticada da escritura
da sociedade em epígrafe onde consta a dissolução e cópia autentica-
da da acta onde consta a liquidação da mesma, sendo a data da apro-
vação das contas em 24 de Outubro de 2005.

10 de Novembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Alexandrina
de Jesus Cândido. 2007227819

PIA — PROJECTOS DE INTERVENÇÃO ARTÍSTICA, CRL

Sede: Rua de Luísa Todi, 5, Pinhal Novo, Palmela

Capital social: 250 euros

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 000029/
20020913; identificação de pessoa colectiva n.º 506185028; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 02/20051026.

Certifico, para fins do disposto no artigo 70.º Código do Registo
Comercial, que foi depositada fotocópia autenticada da acta da coope-
rativa em epígrafe onde consta a designação dos membros dos órgãos
sociais, em 19 de Outubro de 2005, para o período de quatro anos.

Direcção: presidente — Pedro Miguel Domingues Leal, solteiro,
maior, Rua de Francisco Almeida, Pinhal Novo, Palmela; tesourei-
ro — Helena Dias Oliveira, solteira, maior, Rua de António da Silvei-
ra, 24, Santo André, Barreiro; secretário — Ana Rosa Patuleia Car-
valho, solteira, maior, Vale do Alecrim, CCI 10 603, Pinhal Novo.

Conselho fiscal: presidente — João Leal Ferreira, casado, Rua de
Luísa Todi, 5, Pinhal Novo.

5 de Novembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Alexandrina de
Jesus Cândido. 2004681977

ROCOBATE — ACTIVIDADES DE COMPRA E VENDA
DE PROPRIEDADES, L.DA

Sede: Rua dos Lusíadas, 6, Pinhal Novo

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 00458/
19890919; identificação de pessoa colectiva n.º 502079711; data
da apresentação: PC-20050629.

Certifico, para fins do disposto no artigo 70.º do Código do Regis-
to Comercial, que com referência à sociedade em epígrafe foram de-
positados todos os documentos respeitantes à prestação de contas,
bem como a acta da assembleia geral com a aprovação dos mesmos e
a aplicação dos resultados do exercício do ano de 2004.

31 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Alexandrina de
Jesus Cândido. 2007227770

URBICARNES — COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE CARNES,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Loteamento Industrial, Vale Alecrim, lote 127-128, Palmela

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 01676/
19990701; identificação de pessoa colectiva n.º 504497936; data
da apresentação: PC-20050629.

Certifico, para fins do disposto no artigo 70.º do Código do Regis-
to Comercial, que com referência à sociedade em epígrafe foram de-
positados todos os documentos respeitantes à prestação de contas,
bem como a acta da assembleia geral com a aprovação dos mesmos e
a aplicação dos resultados do exercício do ano de 2004.

31 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Alexandrina de
Jesus Cândido. 2007227754

TEODORINO — CONSTRUÇÕES, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Sítio dos Poços, CCI, 7810 Palmela

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 02365/
20020404; identificação de pessoa colectiva n.º 506075729; data
da apresentação: PC-29062005.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 70 e 71.º do Código do
Registo Comercial, que com referência à sociedade em epígrafe fo-
ram depositados todos os documentos respeitantes à prestação de
contas, bem como a acta da assembleia geral com a aprovação dos
mesmos e a aplicação dos resultados do exercício do ano de 2004.

5 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Gonçalves Caldeira Martins. 2006880098

E.G. SANTOS, L.DA

Sede: Estrada dos Quatro Castelos, lote 25, Vila Amélia,
Quinta do Anjo, Palmela

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 2926;
identificação de pessoa colectiva n.º 506075290; inscrição n.º 5;
número e data da apresentação: 4/20051110.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 70.º e 71.º do Código
do Registo Comercial, que com referência à sociedade em epígrafe
foram depositados todos os documentos respeitantes à prestação de
contas, bem como a acta da assembleia geral com a aprovação das
mesmas e a aplicação dos resultados do exercício de 2004.

21 de Novembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Alexandrina
de Jesus Cândido. 2005320587

COFRATOC — SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Herdade do Monte Novo, 3.ª fase, Rua de Cabo Verde,
lote 1, rés-do-chão, esquerdo, loja, Pinhal Novo

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 2811;
identificação de pessoa colectiva n.º 506867420; averbamento n.º 1
à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/20030206.

Certifico, para fins do disposto no artigo 70.º do Código do Regis-
to Comercial, que foi depositada cópia autenticada da acta da socie-
dade referida em epígrafe, onde consta, a alteração da sede que passou
a ser na Herdade do Monte Novo, 3.ª fase, Rua de Cabo Verde, lote
1, rés-do-chão, esquerdo, loja, Pinhal Novo.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada encon-
tra-se depositado na pasta respectiva.

24 de Novembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Alexandrina
de Jesus Cândido. 2007221543
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ZIRCOM — SERVIÇOS E PROJECTOS
INDUSTRIAIS, L.DA

Sede: Enxarrapais, Palmela

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 2976;
identificação de pessoa colectiva n.º 503785610; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 2/20051117.

Certifico, para fins do disposto no artigo 70.º do Código do Regis-
to Comercial, que foi depositada cópia autenticada da acta da socie-
dade referida em epígrafe, onde consta, a alteração do artigo 1.º, n.º 1
do pacto social, que ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma ZIRCOM— Serviços e Projectos
Industriais, L.da, e tem a sua sede em Enxarrapais, freguesia de Pal-
mela, concelho de Palmela, distrito de Setúbal.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada encon-
tra-se depositado na pasta respectiva.

25 de Novembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Alexandrina
de Jesus Cândido. 2007212641

GELSA — SOCIEDADE DE ADMINISTRAÇÃO
E GESTÃO DE EMPRESAS, L.DA

Sede: Quinta de Aires, Palmela, Palmela

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 02416/
20020614; identificação de pessoa colectiva n.º 502275324; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 8/20051027.

Certifico, para fins do disposto no artigo 70.º do Código do Regis-
to Comercial, que com referência à sociedade em epígrafe foram de-
positados todos os documentos respeitantes à prestação de contas,
bem como a acta da assembleia geral com a aprovação das mesmas e
a aplicação dos resultados do exercício de 2004.

5 de Novembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Alexandrina de
Jesus Cândido. 2004681861

FIEL CANDEIAIS, BRÁS & FIGUEIRAS, L.DA

Sede: Poceirão, Marateca, Palmela

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 176;
identificação de pessoa colectiva n.º 501320229; inscrição n.º 5;
data da apresentação: PC-28062004.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 70.º e 71.º do Código
do Registo Comercial, que com referência à sociedade em epígrafe
foram depositados todos os documentos respeitantes à prestação de
contas, bem como a acta da assembleia geral com a aprovação das
mesmas e a aplicação dos resultados do exercício de 2004.

14 de Setembro de 2004. — A Primeira-Ajudante, Alexandrina de
Jesus Cândido. 2011172071

CIPRIANO DANIEL & FILHOS, S. A.

Sede: Quinta de Aires, Palmela

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 00636/
19910627; identificação de pessoa colectiva n.º 500064407; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 7/20051027.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 70.º e 71.º do Código
do Registo Comercial, que com referência à sociedade em epígrafe
foram depositados todos os documentos respeitantes à prestação de
contas, bem como a acta da assembleia geral com a aprovação das
mesmas e a aplicação dos resultados do exercício de 2004.

5 de Novembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Alexandrina de
Jesus Cândido. 2004681845

BLIFISH — SOCIEDADE DE ARTIGOS DE PESCA
E CAÇA, L.DA

Sede: Zona Industrial Vila Amélia, lote 161 F, Cabanas,
Quinta do Anjo, Palmela

Capital social: 50 000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 1513/
980626; identificação de pessoa colectiva n.º 504199285; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 1/20050104.

Certifico, para fins do disposto no artigo 70.º do Código do Regis-
to Comercial, que foi depositada cópia autenticada da escritura da socie-
dade em epígrafe, onde consta que a mesma efectuou alteração parci-
al do contrato com aumento de capital, tendo como consequência a
alteração dos artigos 3.º e 5.º, que ficaram com a seguinte redacção:

3.º

A sociedade tem a sua sede na Zona Industrial Vila Amélia, lote
161 F, Cabanas, Quinta do Anjo, Palmela.

5.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de 50 000
euros e corresponde à soma de duas quotas iguais de 25 000 euros,
pertencendo uma a cada um dos sócios.

Mais certifico que renunciou à gerência Eunice Ângela Rodrigues
da Silva.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada.

2 de Novembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Alexandrina de
Jesus Cândido. 2007227916

SEIXAL

JOSÉ BATISTA GODINHO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 1163/
921110; identificação de pessoa colectiva n.º 501572996;
averbamento n.º 3 à inscrição n.º 01; número e data da apresenta-
ção: 02/050706.

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

01 — Apresentação n.º 02/050706, averbamento n.º 3.
Cessação de funções dos gerentes Carlos Alberto Ferreira Godinho

e Maria da Graça Ferreira Godinho Domingos, por renúncia em 16 de
Junho de 2005.

Está conforme o original.

3 de Outubro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2010431383

HOLQUADROS — SOCIEDADE GESTORA
DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 4348/
970722; identificação de pessoa colectiva n.º 503927937; inscri-
ção n.º 07; número e data da apresentação: 1/050719.

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

07 — Apresentação n.º 01/050719.
Designação do conselho de administração e fiscal único e secretá-

rio para o quadriénio de 2005-2008, em 7 de Julho de 2005.
Conselho de administração: presidente — Pedro Maria Póvoas

Mendes Leal; vogais — José Augusto Tavares da Silva e Christine
Nicole Huber Mendes Leal, casada.

Fiscal único: efectivo — Maia, Mesquita & Associados SROC; su-
plente — Gabriel Fernando Martins Mesquita Gabriel, casado, revisor
oficial de contas; secretário: efectivo — Maria Filomena da Costa
Moura Silva Pais; suplente — António Paulo Alves Teixeira.

Está conforme o original.

3 de Outubro de 2005. — A Ajudante, Florência Tonim.
2010431588
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EDUARDO & GRAÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 3332/
940809; identificação de pessoa colectiva n.º 503243531;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 01 e inscrição n.º 09; números e
data das apresentações: of.01 e 02/050630.

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

01 — of. apresentação n.º 01/050630, averbamento n.º 2.
Cessação de funções da gerente Maria da Graça Delgado Silva, por

renúncia em 14 de Junho de 2005.
Certifico ainda que foram alterados os artigos 1 .º, 4.º, 5.º e 6.º do

contrato, tendo em consequência, ficado com a seguinte redacção:

1.º

A sociedade adopta a denominação de Eduardo & Graça, L.da, com
sede na Avenida de Marcos Portugal, 1, freguesia de Amora, conce-
lho do Seixal e durará por tempo indeterminado.

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de quinze
mil euros, dividido em duas quotas iguais, no valor nominal de sete
mil e quinhentos euros, cada, pertencentes uma a cada um dos sócios.

5.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capi-
tal até dez vezes o capital social, por deliberação unânime dos sócios,
e os mesmos poderão celebrar com a sociedade contratos de supri-
mentos mediante as condições que a assembleia geral determinar.

6.º

A gerência da sociedade, dispensada de caução, será exercida pelo
sócio António Luís da Silva Manso, que desde já fica nomeado geren-
te, com ou sem remuneração conforme for deliberado em assembleia
geral, sendo suficiente a assinatura de um gerente para obrigar a socie-
dade em todos os seus actos e contratos.

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

Está conforme o original

18 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Florência Tonim.
2010431391

VAQUEIRINHO & ALMEIDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 4151/
970113; identificação de pessoa colectiva n.º 503786586; inscri-
ção n.º 02; número e data da apresentação: 04/050906.

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

Apresentação n.º 04/05.
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 21 de Abril de 2004.

Está conforme o original.

17 de Novembro de 2005. — A Ajudante, Florência Tonim.
2010445384

MEDIPREVIDENTE — SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 4828/
980812; identificação de pessoa colectiva n.º 504362160; inscri-
ção n.º 02; número e data da apresentação: 07/050913.

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

Apresentação n.º 07/050913.
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 29 de Novembro de 2001.

Está conforme o original.

17 de Novembro de 2005. — A Ajudante, Florência Tonim.
2010445511

JOSÉ & CATARINA SANTOS — CATERING
E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 6914/
020924; identificação de pessoa colectiva n.º 506254402; inscri-
ção n.º 02; número e data da apresentação: 05/050906.

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

02 — Apresentação n.º 05/050906.
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 8 de Junho de 2005.

Está conforme o original.

17 de Novembro de 2005. — A Ajudante, Florência Tonim.
2010445406

J. C. CAMPOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 6105/
010508; identificação de pessoa colectiva n.º 505417081; inscri-
ção n.º 02; número e data da apresentação: 02/050914.

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

Apresentação n.º 02/050914.
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 23 de Junho de 2005.

Está conforme o original.

17 de Novembro de 2005. — A Ajudante, Florência Tonim.
2010468961

A MÚSICA NA CONSTRUÇÃO DO SABER 
ACTIVIDADES ARTÍSTICAS E LITERÁRIAS,

SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 5482/
000210; identificação de pessoa colectiva n.º 504712276; inscri-
ção n.º 03; número e data da apresentação: 04/050902.

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

Apresentação n.º 04/050902.
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 26 de Julho de 2005.

Está conforme o original.

17 de Novembro de 2005. — A Ajudante, Florência Tonim.
2010445333

ANÁLISE GLOBAL — CONSULTORIA
E FORMAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 8116/
050927; inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 04/
050927.

Contrato de sociedade

No dia 14 de Junho de 2005, no Cartório Notarial do Centro de
Formalidades das Empresas de Lisboa II, perante mim, Ana Paula
Teles de Almeida, ajudante principal deste Cartório, no pleno exercí-
cio de funções em virtude da respectiva notária licenciada Maria de
Fátima Nobre da Fonseca, ter faltado ao serviço ao abrigo do dispos-
to no artigo 52.º do Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de Março, compa-
receram como outorgantes Paulo António Gromicho Serol, número
de identificação fiscal 209841249, solteiro, maior, natural da fregue-
sia de Alcântara, concelho de Lisboa, residente na Rua de Manuel
Mendes, 2, 3.º, esquerdo, Aldeia de Paio Pires, Seixal, titular do bilhe-
te de identidade n.º 10766770, emitido em 16 de Maio de 2005, pe-
los Serviços de Identificação Civil de Lisboa, e Andreia Raquel Fialho
Henriques, número de identificação fiscal 225964899, solteira, mai-
or, natural da freguesia de Valado de Frades, concelho da Nazaré, re-
sidente na morada anterior, titular do bilhete de identidade número
11897867, de 14 de Fevereiro de 2005, emitido pelos Serviços de
Identificação Civil de Lisboa.
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Verifiquei as suas identidades por exibição dos seus referidos bilhe-
tes de identidade.

Pelos outorgantes foi dito:
Que, pela presente escritura, constituem entre si, uma sociedade

comercial por quotas nos termos constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Análise Global — Consultoria e
Formação, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua de Manuel Mendes, 2, 3.º,
esquerdo, freguesia de Aldeia de Paio Pires, concelho do Seixal.

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 e formação. Co-
mércio de produtos e serviços informáticos.

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 quo-
ta do valor nominal de três mil duzentos e cinquenta euros perten-
cente ao sócio Paulo António Gromicho Serol e outra quota do valor
nominal de mil setecentos e cinquenta euros pertencente à sócia
Andreia Raquel Fialho Henriques.

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 Paulo António Gro-
micho Serol.

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.

14 de Novembro de 2005. — A Ajudante, Florência Tonim.
2010445775

NOVO MILÉNIO — CONTABILIDADE, GESTÃO
E CONSULTORIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 8110/
050921; inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 04/
050921.

Constituição de sociedade

No dia 5 de Julho de 2005, no Cartório Notarial de Almada de
Maria Luísa Elvas, perante a respectiva notária, Licenciada Maria Luísa
Vieira Elvas da Silva, compareceram como outorgantes:

1.º Maria Fernanda Duarte da Silva Frazão, natural da freguesia de
São Sebastião da Pedreira, concelho de Lisboa, número de identifica-
ção fiscal 112390609, residente na Rua de Leal da Câmara, 12, Cruz
de Pau, Amora, Seixal, separada judicialmente de pessoas e bens de
João António Costa Frazão.

2.º João António Costa Frazão, natural da freguesia de Nossa Se-
nhora da Piedade, concelho de Ourém, número de identificação fiscal
112516653, residente na Rua do Minho, 4-B, Cruz de Pau, Amora,
Seixal, separado judicialmente de pessoas e bens de Maria Fernanda
Duarte da Silva Frazão.

Verifiquei a identidade dos outorgantes por exibição dos respectivos
bilhetes n.os 4872897, de 27 de Outubro de 2004, e 5083332, de 14 de
Janeiro de 2005, emitidos pelo Serviços de Identificação Civil de Lisboa.

Disseram os outorgantes que pela presente escritura constituem uma
sociedade comercial por quotas que se regerá pelas disposições constan-
tes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Novo Milénio — Contabilidade, Ges-
tão e Consultoria, L.da

ARTIGO 2.º

1 — A sociedade tem a sua sede na Rua do Minho, 4-B, freguesia
da Amora, concelho do Seixal.

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

3 — É dispensada a deliberação dos sócios para a criação de sucur-
sais, agências, delegações ou outras formas locais de representação
em território nacional e no estrangeiro.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem como objecto a prestação de serviços na área da
contabilidade, auditoria interna e gestão, consultoria fiscal, comerci-
alização de bens conexos com a actividade e formação na área do
objecto da sociedade.

ARTIGO 4.º

1 — O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cin-
co mil euros e corresponde a duas quotas iguais de dois mil e quinhen-
tos euros, pertencendo uma a cada um dos sócios Maria Fernanda
Duarte da Silva Frazão e João António Costa Frazão.

2 — Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de dez mil euros.

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

ARTIGO 5.º

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

2 — Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos é sufi-
ciente a intervenção de um gerente.

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

ARTIGO 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.

ARTIGO 7.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, de-
fere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 8.º

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

ARTIGO 9.º

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

Está conforme o original.

14 de Novembro de 2005. — A Ajudante, Florência Tonim.
2010445643

A. M. PAIVA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 8102/
050915; inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 03/
050915.

Constituição de sociedade

No dia 15 de Setembro de 2005, perante mim Georgina Maria Inácio
Martins, notária do Cartório Notarial de Lisboa sito na Rua de Basí-
lio Teles, 35-B, compareceu como outorgante:

António Martins de Paiva, número de identificação fiscal
184861098, natural da freguesia de Vila Maior, concelho de São Pe-
dro do Sul, casado com Isabel Maria Santos Silva Martins Paiva sob o
regime da comunhão de adquiridos, residente na Rua de D. Dinis, lote
4851, Pinhal de Frades, Seixal, titular do bilhete de identidade
n.º 7876535, de 12 de Junho de 2001, emitido pelo Serviço de Iden-
tificação Civil de Lisboa.
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Disse o outorgante:
Que pela presente escritura, constitui uma sociedade comercial

unipessoal por quotas, nos termos do disposto no artigo 270.º-A do
Código das Sociedades Comerciais, que fica a reger-se pelas cláusulas
constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 — É constituída uma sociedade unipessoal, com o tipo de socie-
dade comercial por quotas, a sua firma é constituída pela denomina-
ção de A. M. Paiva, Unipessoal, L.da, e a sua sede fica instalada no
Seixal, na Rua de D. Dinis, lote 4851, freguesia de Arrentela.

2 — Por simples deliberação da gerência, a sede pode ser desloca-
da, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como
poderão ser criadas, transferidas ou fechadas sucursais, filiais, agênci-
as, delegações ou outras formas de representação social no território
nacional ou estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na actividade de concepção, forne-
cimento, montagem e manutenção de sistemas electrónicos de segu-
rança, vigilância e outros.

ARTIGO 3.º

O capital social é de cinco mil euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro representado por uma única quota do valor de
cinco mil euros, pertencente ao sócio António Martins de Paiva.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, bem como a sua representação, será
exercida pelo único sócio, ou por não sócios, nomeados em assem-
bleia geral.

2 — Fica desde já nomeado gerente da sociedade o sócio António
Martins de Paiva.

3 — É suficiente a assinatura de um gerente para obrigar a socie-
dade.

Está conforme o original.

14 de Novembro de 2005. — A Ajudante, Florência Tonim.
2010445260

AUTOZONA — IMPORTAÇÃO PEÇAS E ACESSÓRIOS
PARA AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 8066/
050810; identificação de pessoa colectiva n.º 504414178; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 03/050810.

Certifico que foi alterado o artigo 1.º e 4.º do contrato tendo em
consequência, ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta o tipo de sociedade comercial por quotas a sua
firma é AUTOZONA — Importação Peças e Acessórios para Auto-
móveis, L.da, tem a sua sede na Rua de Aquilino Ribeiro, lote 595,
Quinta do Pinhal do Frade, Fernão Ferro, freguesia de Arrentela,
concelho do Seixal.

§ 1.º (Mantém-se.)
§ 2.º (Mantém-se.)

ARTIGO 4.º

(O corpo do artigo mantém-se.)
§ 1.º Ficam desde já designados gerentes os sócios José António de

Oliveira Faria e Maria Madalena de Almeida de Jesus Moita Faria.
§ 2.º (Mantém-se.)

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

Está conforme o original.

10 de Outubro de 2005. — A Ajudante, Florência Tonim.
2010444094

PREDIAL XAVIER & DECIA — SOCIEDADE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 7801/
041207; inscrição n.º 02; número e data da apresentação: 5/050704.

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

02 — Apresentação n.º 5/050704.
Designação de gerente de Ana Isabel Sobral Guerreiro, solteira,

maior, em 3 de Janeiro de 2005.

Está conforme o original.

18 de Outubro de 2005. — A Ajudante, Florência Tonim.
2010424824

MINI-MERCADO ANA MELO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 6428/
011105; identificação de pessoa colectiva n.º 505812037;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; números e
data das apresentações: of. 6 e 7/050713.

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

01 — Of. apresentação n.º 06/050713, averbamento n.º 1.
Cessação de funções da gerente de Ana Maria Baptista Pereira de

Melo, por renúncia em 18 de Julho de 2003.
Certifico que foi alterado o artigo 1.º do contrato tendo em con-

sequência, ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma de Mini-Mercado Ana Meireles,
Unipessoal, L.da

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

Está conforme o original.

18 de Outubro de 2005. — A Ajudante, Florência Tonim.
2010431405

F. SIMÃO & PEREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 1124/
850625; identificação de pessoa colectiva n.º 501551948; inscri-
ção n.º 13; número e data da apresentação: 02/050803.

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

13 — Apresentação n.º 02/050803.
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 13 de Julho de 2005.

Está conforme o original.

18 de Outubro de 2005. — A Ajudante, Florência Tonim.
2010431839

PLATINOR — COMÉRCIO E FABRICO DE ARTIGOS
JOALHARIA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 6807/
020613; identificação de pessoa colectiva n.º 506197042;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; números e
data das apresentações: 01 e 02/050704.

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

01 — Apresentação n.º 01/050704, averbamento n.º 1.
Cessação de funções do gerente Jack Georges Daccak, por renúncia

em 14 de Abril de 2005.
03 — Apresentação n.º 02/050704.
Designação de gerente Maria Emília dos Santos Freire, em 14 de

Abril de 2005.

Está conforme o original.

3 de Outubro de 2005. — A Ajudante, Florência Tonim.
2010431553

HABIALVES — SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 6041/
010403; identificação de pessoa colectiva n.º 505342081; inscri-
ção n.º 01; número e data da apresentação: 7/050728.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
seguinte acto de registo:

01 — Apresentação n.º 7/050728, averbamento n.º 1.
Deslocação da sede para a Avenida de Vale de Milhaços, 270, rés-

-do-chão, direito, Corroios, Seixal.

Está conforme o original.

10 de Outubro de 2005. — A Ajudante, Florência Tonim.
2010430441

WELLISGÁS — INSTALAÇÕES DE REDES DE GÁS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 5757/
000925; identificação de pessoa colectiva n.º 505153670; inscri-
ção n.º 05; número e data da apresentação: 20/050729.

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

02 — Apresentação n.º 20/050627.
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 19 de Maio de 2005.

Está conforme o original.

10 de Outubro de 2005. — A Ajudante, Florência Tonim.
2010430590

SILGER — SOCIEDADE GESTORA DE PARTICIPAÇÕES
SOCIAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 3515/
950317; identificação de pessoa colectiva n.º 503375136;
averbamento n.º 3 à inscrição n.º 16 e inscrição n.º 19; números e
data das apresentações: 02 e 03/050729.

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

16 — Apresentação n.º 02/050729, averbamento n.º 3.
Cessação de funções do vogal do conselho de administração, Antó-

nio Cortes Sanchez, por renúncia em 9 de Junho de 2005.
19 — Apresentação n.º 03/050729.
Designação de membro do conselho de administração para com-

pletar o quadriénio de 2003-2006, por cooptação em 9 de Junho de
2005; vogal — Julián Gari Munsuri, casado.

Está conforme o original.

10 de Outubro de 2005. — A Ajudante, Florência Tonim.
2010431650

EXTERNATO O PINGUIM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 2342/
910723; identificação de pessoa colectiva n.º 502594543;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 01 e inscrição n.º 07; números e
data das apresentações: 05 e 06/050715.

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

Apresentação n.º 05/050715, averbamento n.º 2.
Cessação de funções da gerente Maria Graciete Ferreirinha Dias,

por renúncia em 6 de Junho de 2005.
Certifico ainda que foram alterados os artigos 4.º e 6.º do contrato

tendo em consequência, ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de cinco mil euros e corresponde à soma de duas quotas, uma quota
do valor nominal de quatro mil setecentos e cinquenta euros perten-
cente à sócia Rosa Isabel Rei Amieiro e outra quota do valor nominal
de duzentos e cinquenta euros, pertencente à sócia Maria Joaquina
Calado Rei Amieiro.

ARTIGO 6.º

1 — A gerência fica a cargo das sócias Rosa Isabel Rei Amieiro e
Maria Joaquina Calado Rei Amieiro, já designadas gerentes.

2 — (Mantém-se.)

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

Está conforme o original.

18 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Florência Tonim.
2010431340

FERNANDA & ELISA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 1290/
860911; identificação de pessoa colectiva n.º 501711961;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 14 e inscrição n.º 20; números e
data das apresentações: 07 e 08/050712.

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

Apresentação n.º 07/050712, averbamento n.º 1.
Cessação de funções dos gerentes Manuel Joaquim da Conceição e

Maria Luísa Gorgulho Duarte da Conceição, por renúncia em 31 de
Março de 2003.

Certifico que foram alterados os artigos 3.º e 5.º do contrato tendo
em consequência, ficado com 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 cada um dos sócios, Jorge
José Alves e Domingos Teixeira de Barros.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for delibe-
rado em: assembleia geral pertence a ambos os sócios que desde já se
consideram designados gerentes, sendo necessárias as assinaturas de
ambos os gerentes, para que a sociedade fique validamente obrigada.

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

Está conforme o original.

18 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Florência Tonim.
2010431413

EDILOSO CONSTRUÇÕES — SOCIEDADE
DE CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 5626/
000519; identificação de pessoa colectiva n.º 504987160; inscri-
ção n.º 03; número e data da apresentação: 06/050621.

Certifico que foram alterados os artigos 2.º e 4.º do contrato tendo
em consequência, ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

A sociedade tem a sua sede na Rua de Luís de Camões, lote 556,
loja 6, rés-do-chão, freguesia de Fernão Ferro, concelho do Seixal.

ARTIGO 4.º

O capital social é de quarenta e nove mil oitocentos e setenta e
nove euros e setenta e nove cêntimos, encontra-se integralmente subs-
crito e realizado em dinheiro, e corresponde à soma de duas quotas,
uma do valor nominal de quarenta e quatro mil oitocentos e noventa
e um euros e oitenta e um cêntimos pertencente à sócia Maria José
Lopes dos Ramos e outra do valor nominal de quatro mil novecentos
e oitenta e sete euros e noventa e oito cêntimos pertencente ao só-
cio André Filipe dos Ramos Cardoso.

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

Está conforme o original.

18 de Outubro de 2005. — A Ajudante, Florência Tonim.
2010431499

CAFÉ PASTELARIA O CANTINHO DAS MARIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 7329/
030822; identificação de pessoa colectiva n.º 506544273;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 01, inscrição n.º 4, averbamento
n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 05; números e data das apre-
sentações: 5, 7, 8, 9 e 10/050831.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram efectua-
dos os seguintes actos de registo:

01 — Apresentação n.º 5/050831, averbamento n.º 1.
Cessação de funções da gerente Emília Maria Carreto Anastácio

Sabino, por renúncia em 27 de Julho de 2005.
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Certifico que foi alterado o artigo 4.º do contrato tendo em con-
sequência, ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º
1 — (Mantém-se.)
2 — (Mantém-se.)
3 — Fica desde já nomeado gerente o sócio Armindo Caetano

António.

01 — Apresentação n.º 9/050831, averbamento n.º 2.
Deslocação de sede para a Praceta de José Leite de Vasconcelos,

loja 1-A, Paivas, Amora, Seixal.
05 — Apresentação n.º 10/050831.
Designada gerente a sócia Fernanda Dias David Serra António, em

30 de Agosto de 2005.

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

Está conforme o original.

21 de Outubro de 2005. — A Ajudante, Florência Tonim.
2010445163

METALBAIA SOCIEDADE INDUSTRIAL
DE METALURGIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 2476/
920114; identificação de pessoa colectiva n.º 502678640;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 09 e inscrição n.º 22; números e
data das apresentações: of. apresentação n.º 17 e 18/050704.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram efectua-
dos os seguintes actos de registo:

Apresentação n.º of. 17/050704, averbamento n.º 1.
Cessação de funções do gerente Octávio Claudino Mendonça Cor-

reia, por renúncia em 26 de Julho de 2004.
Certifico ainda que foram alterados os artigos 4.º, 5.º e 6.º do con-

trato tendo em consequência, ficado com a seguinte redacção:

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de dezoito
mil setecentos e cinco euros e corresponde à soma de seis quotas,
uma de doze mil quatrocentos e setenta euros pertencente ao sócio
José de Brito Luz, três de mil duzentos e quarenta e sete euros, cada
uma, pertencentes ao sócio José Tomé Inácio e duas de mil duzentos
e quarenta e sete euros, cada uma, pertencentes uma a cada um dos
sócios Feliz José Guiomar da Silva Curtinhas e Francisco Manuel Duarte
Silvestre.

5.º

A gerência da sociedade fica a cargo dos sócios José de Brito Luz,
Feliz José Guiomar da Silva Curtinhas e Francisco Manuel Duarte Sil-
vestre, já nomeados gerentes.

6.º

Para obrigar a sociedade é suficiente a assinatura do gerente José
de Brito Luz ou as assinaturas conjuntas de dois outros gerentes.

§ 1.º Para actos de mero expediente é suficiente a assinatura de
qualquer gerente.

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

Está conforme o original.

18 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Florência Tonim.
2010431561

 PEDRO RICARDO RODRIGUES — SOCIEDADE
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 7813/
041227; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da
apresentação: 2/050812.

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

01 — Apresentação n.º 2/050812, averbamento n.º 1.
Deslocação da sede para Rua da Peneda do Gerês, Pinhal da Verdi-

zela, 14, Corroios, Seixal.

Está conforme o original.

18 de Outubro de 2005. — A Ajudante, Florência Tonim.
2010444140

MENDES & MENDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 5371/
991123; identificação de pessoa colectiva n.º 504698834; inscri-
ção n.º 02; número e data da apresentação: 03/050906.

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

02 — Apresentação n.º 03/050906.
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 21 de Abril de 2004.

Está conforme o original.

17 de Novembro de 2005. — A Ajudante, Florência Tonim.
2010445392

MONTUCA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 8106/
050919; inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 02/
050919.

Contrato de sociedade

No dia 12 de Setembro de 2005, no Cartório Notarial de Maria da
Graça Melo Moreira, sito na Rua de Viana da Mota, 9, D, freguesia de
Amora, concelho do Seixal, perante mim licenciada Maria da Graça
Melo Moreira, notária do referido Cartório, compareceram como
outorgantes:

1.º Giuseppe Gabriele, casado com Troise Tina, sob o regime da
comunhão e adquiridos, como declarou, natural de Itália, de naciona-
lidade Italiana, residente acidentalmente na Rua de Bernardino Ma-
chado, 2, 1.º, esquerdo, Paivas, Amora, concelho do Seixal, número
de identificação fiscal 254352510.

2.º Sandro Calonaci, divorciado, natural de Itália, de nacionalidade
italiana, residente acidentalmente na Rua de Bernardino Machado, 2,
1.º, esquerdo, Paivas, Amora, concelho do Seixal, número de identi-
ficação fiscal 234706627.

3.º Maria de Fátima Diniz Ferreira, divorciada, natural da freguesia
de São Sebastião, concelho de Setúbal, residente acidentalmente na
Rua de Bernardino Machado, 2, 1.º, esquerdo, Paivas, Amora, conce-
lho do Seixal, número de identificação fiscal 190831588.

Verifiquei a identidade dos outorgantes: do primeiro pela exibição
da carta de identidade n.º AH6270903, emitida em 19 de Julho 2002,
do segundo pelo passaporte n.º Y102407, de 29 de Novembro 2003,
emitidos em Itália, pela entidades competentes e da terceira pelo bi-
lhete de identidade n.º 8472144, de 16 de Setembro de 2003, emitido
pelos Serviços de Identificação Civil de Lisboa.

E por eles foi dito:
Que, pela presente escritura constituem, entre si, uma sociedade

comercial por quotas, que se regerá pelas cláusulas constantes dos
artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma MONTUCA, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na referida Rua de Bernardino
Machado, 2, 1.º, esquerdo, Paivas, freguesia de Amora, concelho do
Seixal.

3 — A gerência poderá por simples deliberação, transferir a sede
da sociedade dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
bem como abrir ou encerrar qualquer espécie de representação social,
dentro ou fora do território nacional.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em metalúrgica metalomecânica,
serralharia e carpintaria, construções metálicas, reparações industri-
ais e comerciais.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de cinco mil euros e corresponde à soma das três seguintes quotas:
uma com o valor nominal de dois mil e quinhentos euros, pertencen-
te ao sócio Giuseppe Gabriele; uma com o valor nominal de dois mil,
duzentos e cinquenta euros, pertence ao sócio Sandro Calonaci; e uma
com o valor nominal de duzentos e cinquenta euros, pertencente à
sócia Maria de Fátima Diniz Ferreira.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, compete aos sócios Giuseppe
Gabriele e Sandro Calonaci, desde já nomeados gerentes.
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2 — Para obrigar a sociedade são necessárias as assinaturas conjun-
tas dos gerentes Sandro Calonaci e Guiseppe Gabriele.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A divisão e cessão de quotas entre sócios é livre, porém quando a
favor de estranhos depende sempre do prévio consentimento da socie-
dade, a quem fica reservado o direito de preferência.

Está conforme o original.

14 de Novembro de 2005. — A Ajudante, Florência Tonim.
2010445589

TASCA COMIGO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 8089/
050902; inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 01/
050902.

Contrato de sociedade

No dia 5 de Agosto de 2005, na cidade e concelho de Almada,
perante mim licenciada Ana Paula Lisboa Trindade Loureiro, notária
no referido concelho, com cartório na Praceta de Bento Gonçalves,
26-A, desta cidade, compareceram como outorgantes:

1.º Paulo Alexandre Teixeira Rodrigues e Ramos, número de iden-
tificação fiscal 195874374, natural da freguesia da Cova da Piedade,
concelho de Almada, casado sob o regime de comunhão de adquiridos
com Sandra da Costa Rodrigues e Ramos, residente na Avenida de 5
de Outubro, lote 4322, Pinhal do General, Fernão Ferro, concelho do
Seixal, portador do bilhete de identidade número 10137360, de 17 de
Maio de 2005, emitido pelos Serviços de Identificação Civil de Lis-
boa.

2.º Sandra da Costa Rodrigues e Ramos, número de identificação
fiscal 206741650, natural da freguesia de São Jorge de Arroios, con-
celho de Lisboa, casada com o primeiro outorgante, sob o aludido
regime de bens e com ele residente, portadora do bilhete de identida-
de n.º 10046884, de 17 de Maio de 2005, pelos Serviços de Identifi-
cação Civil de Lisboa.

Verifiquei a identidade dos outorgantes pela exibição dos seus bi-
lhetes de identidade.

Declararam os outorgantes, que, formalizam entre si uma socie-
dade comercial por quotas de responsabilidade limitada, que reger-se-á
nos termos dos seguintes artigos:

1.º

1 — A sociedade adopta a firma Tasca Comigo, L.da, e tem a sua
sede na Avenida de 5 de Outubro, lote 4322, Pinhal do General, Fer-
não Ferro, Seixal.

2 — Por simples deliberação da gerência a sede poderá ser desloca-
da dentro do mesmo ou para concelhos limítrofes, bem como, criar
sucursais, agências ou outras formas de representação no território
nacional ou no estrangeiro.

2.º

O seu objecto consiste em actividades hoteleiras.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de dez mil
euros, e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor nominal
de cinco mil euros, cada uma, pertencendo uma a cada um dos sócios.

4.º

1 — A gerência da sociedade e a sua representação em juízo e fora
dele, activa e passivamente, será exercida pelos gerentes eleitos em
assembleia geral, sócios ou não, com dispensa de caução e com ou
sem remuneração, conforme a mesma deliberar, ficando desde já no-
meados gerentes os sócios Paulo Alexandre Teixeira Rodrigues e Ramos
e Sandra da Costa Rodrigues e Ramos.

2 — A sociedade vincula-se em todos os seus actos e contratos com
a assinatura de qualquer um gerentes.

5.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas, no capital de outras sociedades, reguladas ou não por

leis especiais, criar novas empresas ou comparticipar na sua criação,
mesmo que o objecto desses agrupamentos complementares e ou
empresas não coincida no todo ou em parte com o que a sociedade
está exercendo, podendo ainda a sociedade associar-se, pela forma que
entender mais conveniente, a quaisquer entidades singulares ou colec-
tivas, colaborar com elas através da sua direcção ou fiscalização ou
nelas tomar interesses sob qualquer forma.

Está conforme o original.

14 de Novembro de 2005. — A Ajudante, Florência Tonim.
2010445325

JORGE FERREIRA DA CRUZ, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 8095/
050909; inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 01/
050909.

Documento particular constituição de sociedade unipessoal por quo-
tas.
No dia 5 de Setembro de 2005, compareceu como outorgante Jor-

ge Filipe Ferreira da Cruz, casado com Ana Filipa Pestana de Castro
Cruz, sob o regime da comunhão de adquiridos, natural da freguesia de
Santa Justa, concelho de Lisboa, residente na Rua do Pinhal Novo,
39, Quinta do Fanqueiro, Amora, número de identificação fiscal
178114421 e bilhete de identidade n.º 11014254, emitido em 14 de
Outubro de 2002, pelos Serviços de Identificação Civil de Lisboa.

Vem ao abrigo do artigo 270.º-A do Código das Sociedades Comer-
ciais (nova redacção introduzida pelo Decreto-Lei n.º 36/2000, de 14
de Março) constituir sociedade unipessoal por quotas denominada Jorge
Ferreira da Cruz, Unipessoal, L.da, com o número provisório de pes-
soa colectiva 507451767 e a admissibilidade da respectiva denomina-
ção foi certificada pelo Registo Nacional de Pessoas Colectivas, con-
forme o certificado n.º 485142, de 5 de Agosto de 2005.

A sociedade reger-se-á pelo pacto social, nos termos dos artigos
seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma Jorge Ferreira da Cruz, Unipessoal, L.da,
e tem a sua sede na Rua de Bafatá, Centro Comercial Belsul, loja 5,
Cruz de Pau, freguesia da Cruz de Pau, concelho do Seixal.

2 — Por deliberação da gerência, a sociedade pode transferir a sua
sede para qualquer outro local, bem como abrir, transferir ou encerrar
agências, delegações, sucursais, filiais, dependências, escritórios ou
outras formas de representação, no país ou no estrangeiro.

2.º

A sociedade tem por objecto: construção civil e obras públicas;
remodelações e pinturas, prestação de serviços nas respectivas áreas;
comercialização de produtos congelados e seus derivados; charcutaria.

3.º

O capital social é de cinco mil euros representado por uma quota
de igual valor nominal pertencente ao sócio Jorge Filipe Ferreira da
Cruz.

4.º

1 — A gerência da sociedade fica a pertencer ao sócio Jorge Filipe
Ferreira da Cruz, que desde já fica designado gerente.

2 — Para que a sociedade se considere validamente obrigada em
todos os seus actos e contratos é suficiente a assinatura do gerente.

5.º

Poderão ser exigidas ao sócio prestações suplementares de capital
até vinte vezes o montante do capital social.

Está conforme o original.

14 de Novembro de 2005. — A Ajudante, Florência Tonim.
2010445287

PARASAÚDE — COMÉRCIO PRODUTOS
PARA A SAÚDE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 7011/
021216; identificação de pessoa colectiva n.º 506409406;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 01; números e data das apresen-
tações: 06 e 07/051020.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
seguinte acto de registo:

01 — Apresentação n.º 06/07/051020, averbamento n.º 1.
Cessação de funções dos gerentes Carla Maria Ferreira Pereira Lopes

Caldeira de Oliveira, José António Duarte Martins Pessoa e Pedro
Manuel Rocha Moreira, por renúncia em 5 de Maio de 2005.

Está conforme o original.

14 de Novembro de 2005. — A Ajudante, Florência Tonim.
2010449703

JOANA SANTOS — MEDIADORES DE SEGUROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 8081/
050824; identificação de pessoa colectiva n.º 503544876; inscri-
ção n.º 05; número e data da apresentação: 10/050824.

Certifico que foi alterado o artigo 1.º do contrato tendo em con-
sequência, ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Joana Santos — Mediadores de
Seguros, L.da, e tem a sua sede na Praceta de Ema Reis, 16, 2.º, es-
querdo, A, Santa Marta do Pinhal, freguesia de Corroios, concelho do
Seixal.

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

Está conforme o original.

24 de Outubro de 2005. — A Ajudante, Florência Tonim.
2010445040

SOULBEAUTY, SERVIÇOS DE ESTÉTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 8119/
050930; inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 06/
050930.

Contrato de sociedade

No dia 19 de Setembro de 2005, no Cartório Notarial do Centro
de Formalidades de Empresas de Setúbal, perante mim, Ana da Con-
ceição Oliveira Carolino Pelaio, Primeira-Ajudante deste Cartório, em
substituição legal por se encontrar vago o lugar de Notário, compare-
ceram como outorgantes:

1.º Ana Margarida Coelho de Passos Nunes, natural da freguesia de
Faro (Sé), concelho de Faro, casada com Luís Filipe Gonçalves Nunes
sob o regime da comunhão de adquiridos, residente na Praceta de
Fernando Pessoa, 2, 5.º, esquerdo, Carnaxide, Oeiras.

2.º Alberto Rui Santos Conceição, solteiro, maior, natural da fre-
guesia de Amora, concelho do Seixal, residente na Rua das Flores, 20,
2.º, D, Amora, Seixal.

Verifiquei a identidade dos outorgantes pela exibição dos respecti-
vos bilhetes de identidade respectivamente n.os 11022947 emitido 22
de Abril de 2002 pelos Serviços de Identificação Civil de Faro e
8962554 emitido em 3 de Junho de 2003 pelos Serviços de Identifi-
cação Civil de Lisboa.

E por eles foi dito:
Que constituem entre si uma sociedade comercial por quotas que se

regerá pelas cláusulas e condições constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma SOULBEAUTY, Serviços de
Estética, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua de Santo Condestável, 17,
B, rés-do-chão, Fogueteiro, freguesia de Amora, concelho do Seixal.

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 prestação de serviços de estéti-
ca, prevenção do envelhecimento precoce, cabeleireiro, manicure e
pedicure. Prestação de serviços de nutrição, terapia anti-stress, trata-
mento de acne e anti tabagismo e tratamentos capilares. Comerciali-
zação de produtos de estética e cabeleireiro.

ARTIGO 3.º

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

2 — Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares ao
capital até ao montante global igual a vinte vezes o capital social.

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

ARTIGO 4.º

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

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

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

4 — Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras 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 ca-
sos:

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, tomado por maioria simples em assembleia
geral.

2 — Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure
no balanço e que posteriormente sejam criadas uma ou várias quo-
tas, 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

14 de Novembro de 2005. — A Ajudante, Florência Tonim.
2010445899

TIME HOUSING CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 8118/
050928; inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 04/
050928.

Contrato de sociedade

No dia 14 de Setembro de 2005, no Cartório Notarial do Centro
de Formalidades de Empresas de Setúbal, perante mim, Ana da Con-
ceição Oliveira Carolino Pelaio, Primeira-Ajudante deste Cartório, em
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substituição legal por se encontrar vago o lugar de Notário, compare-
ceram como outorgantes:

1.º Hugo Rafael Silva dos Santos, natural da África do Sul, casado
com Susana Patrícia Gouveia Soares Santos sob o regime da comu-
nhão de adquiridos, residente na Rua da Quinta do Paço, 6, 2.º, fren-
te, Cruz de Pau, Amora, Seixal.

2.º Cláudio Alexandre Costelas de Loureiro, solteiro, maior, natu-
ral da África do Sul, residente na Rua do Clube Desportivo do Casal
do Marco, 7, rés-do-chão, esquerdo, Casal do Marco, Amora, Seixal.

Verifiquei a identidade dos outorgantes pela exibição dos respecti-
vos bilhetes de identidade respectivamente n.os 12442412 de 17 de
Novembro de 2003 e 13087495 de 7 de Novembro de 2002 ambos
emitidos pelos Serviços de Identificação Civil de Lisboa.

E por eles foi dito:
Que constituem entre si uma sociedade comercial por quotas que se

regerá pelas cláusulas e condições constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Time Housing Construções, L.da
2 — A sociedade tem a sua sede na Praceta de Sousa Martins, 10,

A, rés-do-chão, Cruz de Pau, freguesia de Amora, concelho do Seixal.
3 — Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada

dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e serem cria-
das agências, filiais, delegações, sucursais ou outras formas locais de
representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no exercício da actividade de cons-
trução civil e obras públicas. Compra e venda de imóveis e revenda dos
adquiridos para esse fim.

ARTIGO 3.º

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

2 — Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares ao
capital até ao montante global igual a cinquenta mil euros.

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

ARTIGO 4.º

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

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

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

4 — 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
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, tomado por maioria simples 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.

14 de Novembro de 2005. — A Ajudante, Florência Tonim.
2010445864

SULESCRITA — AUDITORIA E CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 2467/
920108; identificação de pessoa colectiva n.º 502673990; inscri-
ções n.os 08 e 11; números e data das apresentações: 4 e 7/050718.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte acto de registo.

8 — Apresentação n.º 4/050718.
Aumento de capital.
Capital — reforçado com a 40 000 euros, subscrito e realizado por

incorporação de reservas livres pelo sócio — passa para 45 000 eu-
ros.

Certifico que foi alterado o artigo 5.º e 7.º do contrato tendo em
consequência, ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 5.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de quaren-
ta e cinco mil euros e acha-se dividido em três quotas: uma do valor
nominal de trinta e um mil e cinquenta euros, titulada em nome da
sócia Ana Maria Garcia Loução, uma do valor nominal de seis mil
setecentos e cinquenta euros, titulada em nome do sócio Paulo Jorge
da Costa Neves, e uma do valor nominal de sete mil e duzentos euros,
titulada em nome da sócia Maria Emília Ramos do Rio Fonseca.

§ 1.º Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global igual ao capital social.

ARTIGO 7.º

A gerência e a representação da sociedade, com ou sem remunera-
ção, conforme for deliberado em assembleia geral, compete a sócios
ou a não sócios, estando já nomeados gerentes todos os sócios.

§ único. Para a sociedade ficar obrigada é necessária a intervenção
conjunta de dois gerentes.

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

Está conforme o original.

18 de Outubro de 2005. — A Ajudante, Florência Tonim.
2010431537

FLICÇOTRANS — TRANSPORTES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 8063/
050808; identificação de pessoa colectiva n.º 506775232; inscri-
ção n.º 7; número e data da apresentação: 05/050808.

Certifico que foi alterado o artigo 1.º, 3.º e 5.º do contrato tendo
em consequência, ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma FLICÇOTRANS — Transportes,
Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Praceta de Ema Reis, 15, 1.º,
direito, lugar de Santa Marta do Pinhal, freguesia de Corroios, conce-
lho de Seixal.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e noutros bens
ou demais valores constantes da escrita social, é de cinquenta mil euros
representado por quota de igual valor nominal pertencente ao sócio
Pedro Miguel Duarte Oliveira.
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ARTIGO 5.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, sendo nomeado gerente, a partir de hoje, a não sócia Teresa
Margarida Travassos Cavaleiro, solteira, maior, residente na Rua de
Fonte dos Cães, sem número de polícia, freguesia de Alfarelos, con-
celho de Soure.

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

Está conforme o original.

18 de Outubro de 2005. — A Ajudante, Florência Tonim.
2010431715

HORAS FELIZES — ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 7688/
040809; identificação de pessoa colectiva n.º 504753967;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 01 e inscrição n.º 04; números e
data das apresentações: 10 e 11/050817.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte acto de registo.

1 — Averbamento n.º 1; apresentação n.º 10/050817.
Cessação de funções da gerente Fernanda da Conceição Rosa Ra-

mos de Oliveira, por renúncia em 3 de Junho de 2005.
Mais certifico que foi alterado o artigo 3.º e 4.º do contrato tendo

em consequência, ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
cinco mil euros e acha-se dividido em duas quotas: uma no valor
nominal de quatro mil euros, pertencente à sócia Rosália Maria da
Rocha Rodrigues, e uma do valor nominal de mil euros, pertencente
à sócia Sara Filipa Rodrigues Leandro.

ARTIGO 4.º

2 — A gerência da sociedade pertence a um ou mais gerentes, po-
dendo estes ser escolhidos de entre estranhos à sociedade e será no-
meada em assembleia geral especialmente convocada para o efeito,
estando já nomeada gerente a sócia Rosália Maria da Rocha Rodri-
gues.

4 — Para a sociedade ficar obrigada, em todos os seus actos e con-
tratos, 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.

18 de Outubro de 2005. — A Ajudante, Florência Tonim.
2010444272

CRANIUSPEED — CENTRO DE EXPLICAÇÕES,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 7440/
031230; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 17/050819.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte acto de registo.

2 — Apresentação n.º 17/05819.
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 18 de Agosto de 2005.

Está conforme o original.

18 de Outubro de 2005. — A Ajudante, Florência Tonim.
2010444345

BRETANHACOM, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 7960/
050511; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 03/050711.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte acto de registo.

2 — Apresentação n.º 03/050711.
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 6 de Julho de 2005.

Está conforme o original.

18 de Outubro de 2005. — A Ajudante, Florência Tonim.
2010445090

AFONSO & BALHÉ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 8090/
050905; inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 06/
050905.

Contrato de sociedade

No dia 2 de Setembro de 2005, no Cartório Notarial do Centro de
Formalidades de Empresas de Setúbal, perante mim, Ana da Concei-
ção Oliveira Carolino Pelaio, Primeira-Ajudante deste Cartório, em
substituição legal, por se encontrar vago o lugar de Notário, compa-
receram como outorgantes:

1.º Vítor Eliseu Ribeiro Afonso, natural da freguesia de Arrentela,
concelho do Seixal, casado com Maria Goreti Ribeiro Castro Afonso
sob o regime da comunhão de adquiridos, residente na Praceta de
Patronoy, 3, 3.º, esquerdo, Torre da Marinha, Arrentela, Seixal.

2.º Rogério Paulo Vedorias Balhé, natural da freguesia de
São Cristóvão, concelho de Montemor-o-Novo, casado com Teresa
Paula Balhé sob o regime da comunhão de adquiridos, residente na
Rua da Quinta Moinho de Vento, 1, 2.º, direito, Paio Pires, Seixal.
Verifiquei a identidade dos outorgantes pela exibição dos respectivos
Bilhetes de Identidade n.os 7354230 de 14 de Março de 2002 e
8080522 de 24 de Março de 2003, ambos emitidos pelos Serviços de
Identificação Civil de Lisboa.

E por eles foi dito:
Que constituem entre si uma sociedade comercial por quotas que se

regerá pelas cláusulas e condições constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Afonso & Balhé, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua de Vasco da Gama, lote
183-A, Quinta das Laranjeiras, freguesia de Fernão Ferro, concelho
do Seixal.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em serralharia civil.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

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

2 — Para a sociedade ficar obrigada é necessária a intervenção
conjunta de dois gerentes.

3 — 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.

Está conforme o original.

14 de Novembro de 2005. — A Ajudante, Florência Tonim.
2010445376
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WEBERYPLACE — SERVIÇOS REMOTOS
DE CONSULTORIA EM TECNOLOGIAS

DE INFORMAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 6429/
011105; identificação de pessoa colectiva n.º 505784963; inscri-
ção n.º 02; número e data da apresentação: 02/050902.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte acto de registo.

02 — Apresentação n.º 02/050902.
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 2 de Setembro de 2005.

Está conforme o original.

17 de Novembro de 2005. — A Ajudante, Florência Tonim.
2010445350

REFLEXUS 2005 — SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 8132/
051018; inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 08/051018.

Contrato de sociedade

No dia 18 de Outubro de 2005, no Cartório Notarial do Centro de
Formalidades de Empresas de Setúbal, perante mim, licenciada Patrícia
Gonçalves Santos, respectiva notária, compareceram como outorgantes:

1.º João Miguel da Silva Costa Diogo, solteiro, maior, natural da
freguesia de Oeiras e São Julião da Barra, concelho de Oeiras, residente
na Avenida da Ponte, 4, 2.º, frente, Casal do Marco, Arrentela, Seixal.

2.º Jorge David Rosário da Silva, natural da freguesia de Campo
Grande, concelho de Lisboa, casado com Maria Helena Martins Tei-
xeira Silva sob o regime da comunhão de adquiridos, residente na
Avenida da Ponte, 4, 3.º, frente, Casal do Marco, Arrentela, Seixal.

Verifiquei a identidade dos outorgantes pela exibição dos respecti-
vos bilhetes de identidade n.os 10524137, de 15 de Novembro de 2001,
e 10569736, de 11 de Dezembro de 2002, ambos emitidos pelos Ser-
viços de Identificação Civil de Lisboa.

E por eles foi dito:
Que constituem entre si uma sociedade comercial por quotas que se

regerá pelas cláusulas e condições constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma REFLEXUS 2005 — Sociedade de
Mediação Imobiliária, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Avenida da Ponte, 4, 2.º, fren-
te, Casal do Marco, freguesia de Arrentela, concelho do Seixal.

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 mediação imobiliária.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

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

2 — Para a sociedade ficar obrigada é necessária a intervenção
conjunta de dois gerentes.

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

4 — Ficam desde já nomeados gerentes ambos os sócios.

ARTIGO 5.º

A 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.

Está conforme o original

14 de Novembro de 2005. — A Ajudante, Florência Tonim.
2010445929

PREDIAL ANTUNES FERREIRA — INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 8111/
050921; inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 06/
050921.

Contrato de sociedade

No dia 21 de Setembro de 2005, no Cartório Notarial do Centro
de Formalidades de Empresas de Setúbal perante mim, Ana da Con-
ceição Oliveira Carolino Pelaio, primeira-ajudante deste Cartório, em
substituição legal por se encontrar vago o lugar de notário, compare-
ceram como outorgantes:

1.º Bonifácio Antunes Ferreira, natural da freguesia de Arrentela,
concelho do Seixal, casado com a segunda outorgante sob o regime da
comunhão geral de bens, residente na Rua do Doutor Aristides de Sousa
Mendes, 55, Quinta da Fidalga, Arrentela, Seixal.

2.º Mariana Cerejo Laneiro Ferreira, natural da freguesia de Serpa
(Salvador), concelho de Serpa, casada com o primeiro outorgante no
indicado regime de bens e com ele residente.

Verifiquei a identidade dos outorgantes pela exibição dos respecti-
vos bilhetes de identidade n.os 4131, de 27 de Junho de 2002, e
2044671, de 23 de Abril de 1997, ambos emitidos pelos Serviços de
Identificação Civil de Lisboa.

E por eles foi dito:
Que constituem entre si uma sociedade comercial por quotas que se

regerá pelas cláusulas e condições constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Predial Antunes Ferreira — In-
vestimentos Imobiliários, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua do Doutor Aristides de
Sousa Mendes, 55, Quinta da Fidalga, Arrentela, freguesia de Arrente-
la, concelho do Seixal.

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 compra e venda de terrenos e
revenda dos adquiridos para esse fim, arrendamento de imóveis.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é
de vinte mil euros e corresponde à soma de duas quotas iguais do
valor nominal de dez mil euros, pertencente uma a cada um dos
sócios.

2 — Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global igual a duzentos e cinquenta mil euros.

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

ARTIGO 4.º

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

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

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

4 — 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

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
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ARTIGO 8.º

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

Está conforme o original

14 de Novembro de 2005. — A Ajudante, Florência Tonim.
2010445678

CLÍNICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA — DR.A CARLA
ANDRÉ, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 8114/
050923; inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 09/
050923.

Contrato de sociedade

No dia 23 de Setembro de 2005, no Cartório Notarial do Centro
de Formalidades das Empresas de Lisboa II, perante mim, licenciada
Arlete da Encarnação Marques Farto, notária destacada, em pleno
exercício de funções, no impedimento legal da notária titular licenci-
ada Maria de Fátima Nobre da Fonseca, por ter faltado ao serviço ao
abrigo do artigo 29.º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de Março,
compareceu como outorgante:

Carla Maria Nunes André, número de identificação fiscal 199492050,
natural de Moçambique, casada com José António Rodrigues Mendes
no regime da comunhão de adquiridos, residente na Avenida de Rui
Grácio, 56, 6.º, direito, em Santa Marta do Pinhal, Corroios, Seixal,
titular do bilhete de identidade n.º 10034020, de 1 de Março de 2004,
emitido em Lisboa nos Serviços de Identificação Civil e da cédula pro-
fissional n.º 37305, emitida pela Ordem dos Médicos.

Verifiquei a sua identidade por exibição do seu referido bilhete de
identidade.

Por ela foi dito:
Que celebra uma sociedade comercial unipessoal por quotas nos

termos constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Clínica de Otorrinolaringologia —
Dr.ª Carla André, Unipessoal, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Avenida de Rui Grácio, 56, 6.º,
direito, em Santa Marta do Pinhal, freguesia de Corroios, concelho
do Seixal.

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 em clínica médica — consultas e
exames complementares de diagnóstico.

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 nomeada gerente a sócia.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original

14 de Novembro de 2005. — A Ajudante, Florência Tonim.
2010445724

IEMANTS — CONSTRUÇÕES, SOLDADURA
E MONTAGENS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 8097/
050912; inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 08/
050912.

Contrato de sociedade

No dia 27 de Junho de 2005, no Cartório Notarial do Centro de
Formalidades de Empresas de Setúbal perante mim Ana da Conceição
Oliveira Carolino Pelaio, primeira-ajudante deste cartório, em substi-
tuição legal por se encontrar vago o lugar de notário, compareceram
como outorgantes:

1.º José Francisco Vicente, natural da freguesia de Carvalhal, con-
celho da Sertã, casado com Maria Isilda Lopes Carneiro Vicente, sob
o regime da comunhão de adquiridos, residente na Rua do Mel, 5,
Brejos de Azeitão, São Simão, Setúbal.

2.º Márcio Filipe Fernandes Bainhas, natural da freguesia e conce-
lho de Almada, casado com Elisabete Maria da Purificação dos San-
tos, sob o regime da comunhão de adquiridos, residente na Rua dos
Pinheiros, 9, Pinhal do Vidal, Corroios, Seixal.

Verifiquei a identidade dos outorgantes pela exibição dos respecti-
vos bilhetes de identidade n.os 4493576, emitido em 8 de Setembro
de 2004, pelos Serviços de Identificação Civil de Setúbal, e 11535679,
emitido em 9 de Janeiro de 2001, pelos Serviços de Identificação Ci-
vil de Lisboa.

E por eles foi dito:
Que constituem entre si uma sociedade comercial por quotas que se

regerá pelos artigos e condições constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma IEMANTS — Construções, Sol-
dadura e Montagens, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua da Cidade da Amadora, 6,
atelier 5, Corroios, freguesia de Corroios, concelho do Seixal.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no exercício da actividade de cons-
trução civil e metálicas, montagens de instalações, águas, esgoto, avac,
aquecimento, vácuo, ar comprimido, Oleodutos, gás e respectivas
instalações e soldadura.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
vinte e cinco mil euros e corresponde à soma de duas quotas iguais do
valor nominal de doze mil e quinhentos euros, pertencente uma a
cada um dos sócios.

2 — Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global igual a vinte e cinco mil euros.

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

ARTIGO 4.º

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

2 — Para a sociedade ficar obrigada é necessária a intervenção
conjunta de dois gerentes.

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

4 — Ficam desde já nomeados gerentes ambos os sócios.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras 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 o consentimento da sociedade.
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ARTIGO 8.º

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

Está conforme o original.

14 de Novembro de 2005. — A Ajudante, Florência Tonim.
2010445490

LUÍS PEDRO CASALEIRO, SOCIEDADE
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 8109/
050920; inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 04/050920.

Contrato de sociedade

No dia 20 de Setembro de 2005, no Cartório Notarial do Centro
de Formalidades de Empresas de Setúbal, perante mim Ana da Con-
ceição Oliveira Carolino Pelaio, primeira-ajudante deste cartório, em
substituição legal, por se encontrar vago o lugar de notário, compa-
receu como outorgante:

Luís Pedro Ferreira de Almeida Casaleiro, natural da freguesia de
Pena, concelho de Lisboa, casado com Maria de Lurdes Ferreira de
Almeida, sob o regime da comunhão de adquiridos, residente na Ave-
nida do 1.º de Maio, 101, 4.º, direito, Fogueteiro, Amora, Seixal.

Verifiquei a identidade do outorgante pela exibição do respectivo
bilhete de identidade n.º 9038705, emitido em 29 de Abril de 2004
pelos Serviços de Identificação Civil de Lisboa.

E por ele foi dito:
Que constitui uma sociedade comercial unipessoal por quotas, da qual

é o único sócio, e que se regerá pelas cláusulas e condições constantes
dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Luís Pedro Casaleiro, Sociedade
Unipessoal, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Avenida do 1.º de Maio, 101,
4.º, direito, Fogueteiro, freguesia da Amora, concelho do Seixal.

3 — Por decisão da gerência, pode a sede ser deslocada dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe e serem criadas sucur-
sais, filiais, agências ou outras formas locais de representação, no
território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio, reciclagem de suca-
ta, metais e derivados.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade pertence ao sócio único ou a não só-
cios, ficando aquele desde já nomeado gerente, com ou sem remune-
ração, conforme o mesmo decidir.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

14 de Novembro de 2005. — A Ajudante, Florência Tonim.
2010445619

A. ROMA — REPARAÇÕES ELÉCTRICAS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 8094/050908;
inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 06/050908.´

Sociedade unipessoal

No dia 7 de Setembro de 2005, no Cartório Notarial do Centro de
Formalidades das Empresas de Lisboa II, perante mim licenciada Ar-
lete da Encarnação Marques Farto, notária destacada, em pleno exer-
cício de funções, no impedimento legal da notária titular licenciada
Maria de Fátima Nobre da Fonseca, por ter faltado ao serviço ao abrigo
do artigo 29.º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de Março,
compareceu como outorgante:

António Manuel Roma, número de identificação fiscal 145817687,
natural da freguesia de Nossa Senhora do Bispo, concelho de
Montemor-o-Novo, casado com Evangelina Maria Roma, sob o regi-
me da comunhão de adquiridos, residente na Rua de António Sérgio, 2,
rés-do-chão, frente, em Paivas, Amora, Seixal, titular do bilhete de
identidade n.º 2049800, de 5 de Janeiro de 2005, emitido pelos Ser-
viços de Identificação Civil de Lisboa.

Verifiquei a sua identidade por exibição do seu referido bilhete de
identidade.

Por ele foi dito:
Que celebra uma sociedade comercial unipessoal por quotas nos

termos constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma A. Roma — Reparações Eléctri-
cas, Unipessoal, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua de Cândido dos Reis, 147,
Seixal, freguesia e concelho de Seixal.

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 reparações eléctricas em instalações
industriais e navais.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

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

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

3 — Fica desde já 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.

14 de Novembro de 2005. — A Ajudante, Florência Tonim.
2010445309

NEEDL’S — ARRANJOS DE COSTURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 8092/
050907; inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 03/
050907.

Contrato de sociedade

No dia 6 de Setembro de 2005, no Cartório Notarial do Centro de
Formalidades das Empresas de Lisboa I, perante mim Maria do Rosá-
rio Namora Guerreiro da Cunha, notária destacada neste cartório,
compareceram como outorgantes:

1.º José António Jorge Pereira da Cruz, solteiro, maior, natural da
freguesia de Rio de Mouro, concelho de Sintra, residente habitualmente
na Rua de António Sérgio, 4, Amora, Seixal, contribuinte fiscal
n.º 125419821, portador do bilhete de identidade n.º 6273121, emi-
tido pelos Serviços de Identificação Civil de Lisboa, em 15 de Maio
de 2000.
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2.º Maximino Jorge Pereira da Cruz, natural da Guiné-Bissau, casa-
do com Maria José Ribeiro da Cruz, mas dela separado judicialmente
de pessoas e bens, residente habitualmente com o primeiro outorgan-
te, contribuinte fiscal n.º 125419813, portador do bilhete de identi-
dade n.º 7430902, emitido pelos Serviços de Identificação Civil de
Lisboa, em 8 de Setembro de 2000.

3.º Henrique António Descalço dos Santos, natural da freguesia de
Beringel, concelho de Beja, casado com Ana Cristina Soares Carreira,
no regime da comunhão de adquiridos, residente habitualmente na Rua
do Clube Desportivo do Casal do Marco, 15, 2.º, esquerdo, Casal do
Marco, Seixal, contribuinte fiscal n.º 192831984, portador do bilhete
de identidade n.º 7809601, emitido pelos Serviços de Identificação
Civil de Lisboa, em 7 de Abril de 2003.

Verifiquei as suas identidades pela exibição dos referidos documen-
tos de identificação.

Pelos outorgantes foi dito:
Que, pela presente escritura, constituem entre si uma sociedade

comercial por quotas, que se regerá pelas disposições constantes dos
artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Needl’s — Arranjos de Costura, L.da
2 — A sociedade tem a sua sede no lugar de Belsol-Foros de Amo-

ra, Rua de António Sérgio, 4, freguesia de Amora, concelho de Seixal.
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 prestação de serviços de arran-
jos de costura.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de seis mil euros e corresponde à soma de três quotas no igual valor
nominal de dois mil euros, tituladas 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 sociedades,
mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades reguladas por
leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.

Está conforme o original.

14 de Novembro de 2005. — A Ajudante, Florência Tonim.
2010445430

MULTICICLO — EMPRESA DE TRABALHO
TEMPORÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 8101/
050914; inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 03/
050914.

Contrato de sociedade

No dia 13 de Setembro de 2005, no Cartório Notarial do Centro
de Formalidades de Empresas de Setúbal perante mim Ana da Concei-
ção Oliveira Carolino Pelaio, primeira-ajudante deste cartório, em
substituição legal por se encontrar vago o lugar de notário, compare-
ceram como outorgantes:

1.º Luísa Maria Ferreira Seçôr, solteira, maior, natural da freguesia
de S. Domingos de Benfica, concelho de Lisboa, residente na Rua de
Fernando Lopes Graça, 28, Brejos de Azeitão, São Simão, Setúbal.

2.º Rui Manuel Pombeiro Lopes, natural da freguesia de Borba
(Matriz), concelho de Borba, casado com Maria João Sardinha Perei-
ra Lopes sob o regime da comunhão de adquiridos, residente na Ave-
nida de Jávia, Condomínio Palmela Village, lote 32-8, Quinta do Anjo,
Palmela.

3.º Vítor Manuel de Oliveira Cardigos, natural da freguesia de Alhos
Vedros, concelho da Moita, casado com Clarinda Maria Pereira Car-
digos sob o regime da comunhão de adquiridos, residente na Rua de
Garcia Resende, 20, rés-do-chão, esquerdo, Lavradio, Barreiro.

4.º Miguel Pedro Andrade Fonseca, natural da freguesia de São Jorge
de Arroios, concelho de Lisboa, casado com Anete Cristina Soares dos

Santos Fonseca sob o regime da comunhão de adquiridos, residente na
Rua de Eduarda Lapa, 6, Aroeira, Charneca da Caparica, Almada.

Verifiquei a identidade dos outorgantes pela exibição dos respecti-
vos bilhetes de identidade n.os 9600285, de 12 de Junho de 2003,
9360771, de 22 de Fevereiro de 2005, 1282786, de 3 de Outubro de
2003, e 9557329, de 2 de Abril de 2002, todos emitidos pelos Servi-
ços de Identificação Civil de Lisboa.

E por eles foi dito:
Que constituem entre si uma sociedade comercial por quotas que se

regerá pelas cláusulas e condições constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma MULTICICLO — Empresa de
Trabalho Temporário, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede no Parque Industrial da Catrapo-
na, Armazém R, Caixa Postal N, Aldeia de Paio Pires, freguesia de
Aldeia de Paio Pires, concelho do Seixal.

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 cedência temporária dos traba-
lhadores para utilização de terceiros utilizadores, podendo ainda de-
senvolver actividades de selecção, orientação e formação profissio-
nal, consultoria e gestão de recursos humanos.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
cinco mil euros e corresponde à soma de quatro quotas iguais do valor
nominal de mil duzentos e cinquenta euros, pertencente uma a cada
um dos sócios.

2 — Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global igual a duzentos mil euros.

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

ARTIGO 4.º

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

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

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

4 — Fica desde já nomeada gerente a sócia Luísa Maria Ferreira
Seçôr.

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 o consentimento da sociedade

ARTIGO 8.º

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

Está conforme o original.

14 de Novembro de 2005. — A Ajudante, Florência Tonim.
2010445520

MEDIA MANIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 8093/
050908; inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 05/
050908.
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Contrato de sociedade

No dia 7 de Setembro de 2005, no Cartório Notarial do Centro de
Formalidades das Empresas de Lisboa II, perante mim licenciada Ar-
lete da Encarnação Marques Farto, notária destacada, em pleno exercí-
cio de funções, no impedimento legal da notária titular licenciada
Maria de Fátima Nobre da Fonseca, por ter faltado ao serviço ao abrigo
do artigo 29.º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de Março,
compareceram como outorgantes:

Magna Cristina Machado dos Santos, número de identificação fis-
cal 199824185, divorciada, natural de França, residente na Rua de
Alves Redol, 1, 7.º, A, Miratejo, Corroios, Seixal, titular do bilhete
de identidade n.º 9564163, de 18 de Julho de 2002, emitido nos Ser-
viços de Identificação Civil de Lisboa.

Paulo Jorge Machado dos Santos, número de identificação fiscal
225124661, solteiro, maior, natural da freguesia e concelho de Al-
mada, residente na morada anterior, titular do bilhete de identidade
n.º 11527196, de 11 de Maio de 2004, emitido nos Serviços de Iden-
tificação Civil de Lisboa.

Verifiquei as suas identidades por exibição dos seus referidos bilhe-
tes de identidade.

Pelos outorgantes foi dito:
Que, pela presente escritura, celebram entre si, uma sociedade co-

mercial por quotas nos termos constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Media Mania, L.da
2 — A sociedade tem a sua sede na Rua de Alves Redol, 1, 7.º, A,

em Miratejo, freguesia de Corroios, concelho do Seixal.
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 organização de eventos com
fins comerciais de publicidade, organização de campanhas publicitári-
as. Organização, produção de eventos, festas e espectáculos de carác-
ter cultural e educativo. Catering.

ARTIGO 3.º

O capital social é de cinco mil euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais, do
valor nominal de dois mil e quinhentos euros cada uma e uma de cada
sócio.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade compete aos gerentes, sócios ou não,
a nomear em assembleia geral, a qual poderá não ser remunerada
conforme aí for deliberado.

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

3 — Fica desde já nomeada gerente a sócia Magna Cristina Macha-
do dos Santos.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras sociedades,
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 socie-
dade que terá sempre o direito de preferência, o qual, de seguida, se
defere aos sócios não cedentes.

Está conforme o original.

14 de Novembro de 2005. — A Ajudante, Florência Tonim.
2010445457

SESIMBRA

ESCOLA DE CONDUÇÃO RÓDINHASCITY,  L .DA

Conservatória do Registo Comercial de Sesimbra. Matrícula n.º 02540;
identificação de pessoa colectiva n.º 507414004; inscrição n.º 01;
número e data da apresentação: 01/051004.

Certifico que entre Alfredo Costa de Almeida, casado com Maria
José Santos da Piedade Almeida, na comunhão geral, e Mónica Joa-

quina Piedade Costa de Almeida, solteira, maior, foi constituída a socie-
dade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos artigos
seguintes:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Escola de Condução
Ródinhascity, L.da, e tem a sua sede no Alto do Marquês, Zambujal,
freguesia do Castelo, concelho de Sesimbra.

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 ensino teórico, prático e técni-
co da condução, comercialização de produtos para utilização em ve-
ículos motorizados, comercialização de manuais e material didáctico
de condução, formação e actualização de instrutores de condução.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, em dinheiro, é de cinco
mil euros, representado por duas quotas, uma do valor nominal de
três mil euros pertencente à sócia Mónica Joaquina Piedade Costa de
Almeida e outra do valor nominal de dois mil euros pertencente ao
sócio Alfredo Costa de Almeida.

ARTIGO 4.º

Na cessão onerosa de quotas a não sócios à sociedade em primeiro
lugar e aos sócios não cedentes em segundo, é conferido o direito de
preferência.

ARTIGO 5.º

1 — A administração e representação da sociedade cabe aos geren-
tes que vierem a ser nomeado em assembleia geral, ficando desde já
nomeada gerente Mónica Joaquina Piedade Costa de Almeida.

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

ARTIGO 6.º

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

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

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

cer ou não se fizer representar em nenhuma assembleia geral da socie-
dade;

2 — A contrapartida da amortização no caso previsto na alínea b)
do n.º 1 será igual ao valor nominal da quota amortizada;

3 — A quota amortizada figurará no balanço como tal e, posteri-
ormente, por deliberação dos sócios, poderão, em sua substituição,
serem criadas uma ou várias quotas destinadas a ser alienadas a um ou
a alguns sócios ou a terceiros.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá adquirir ou alienar participações em quais-
quer sociedades, ainda que reguladas por leis especiais, bem como
associar-se a quaisquer pessoas singulares ou colectivas, para, no-
meadamente, formar agrupamentos complementares de empresas,
agrupamentos europeus de interesse económico, novas sociedades,
consórcios e associações em participação, independentemente do
respectivo objecto.

ARTIGO 8.º

A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementares de
capital até montante global igual ao do capital social existente à data
da deliberação.

Está conforme o original.

8 de Novembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Teresa
Neto dos Anjos Castanho Soromenho. 2009830920

CAETANO & VIRGÍLIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sesimbra. Matrícula n.º 00557;
identificação de pessoa colectiva n.º 502376937; inscrições n.os 8
e 9; números e data das apresentações: 1 e 2/050929.
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Certifico que foi inscrito o aumento de capital e alteração parcial
do pacto da sociedade em epígrafe, tendo o artigo 7.º sido eliminado
e os artigos 3.º e 4.º ficado com a seguinte redacção.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinquenta
mil euros, e encontra-se representado em seis quotas, duas iguais, no
valor nominal de doze mil e quinhentos euros, pertencentes uma a
cada um dos sócios Caetano José Matos Carapinha e Virgílio Manuel
da Silva David, e quatro iguais, no valor nominal de seis mil duzentos
e cinquenta euros, pertencentes uma a cada um dos sócios Marta Su-
sana Ribeiro Carapinha, Pedro Manuel Ribeiro Carapinha, Vanda
Manuela Pinto da Silva David Alves e Sónia Cristina da Silva David
Gonçalves.

ARTIGO 4.º

1 — A representação da sociedade em juízo e fora dele, activa ou
passivamente, pertence a dois ou mais gerentes eleitos em assembleia
geral.

2 — Ficam desde já nomeados gerentes os sócios Caetano José
Matos Carapinha e Virgílio Manuel da Silva David, dispensados de
caução e com ou sem remuneração, conforme vier a ser deliberado
em assembleia geral.

3 — É necessária a intervenção de dois gerentes para vincular a
sociedade em todos os seus actos e contratos.

Certifico ainda que Pedro Manuel Ribeiro Carapinha foi nomeado
gerente.

O texto completo da redacção actualizada do pacto ficou deposita-
do na pasta respectiva.

3 de Novembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Teresa
Neto dos Anjos Castanho Soromenho. 2009830903

UNIGOMES — SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO
CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sesimbra. Matrícula n.º 02539;
identificação de pessoa colectiva n.º 507358864; inscrição n.º 01;
número e data da apresentação: 01/051003.

Certifico que por Lúcio Paulo da Cruz Gomes, Bruno Filipe Félix
Gomes e Sara Daniela Félix Gomes foi constituída a sociedade em
epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma UNIGOMES — Sociedade de Cons-
trução Civil, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Praceta da Juventude, lote 4,
1.º, conde 3, freguesia de Quinta do Conde, concelho de Sesimbra.

3 — Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada
para outro local, dentro do mesmo concelho ou para concelho limí-
trofe, podendo ainda ser criadas sucursais, filiais, agências ou outras
formas locais de representação, no território nacional ou no estran-
geiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade, tem por objecto o exercício da actividade de constru-
ção civil, incluindo a execução de todo o tipo de trabalhos e emprei-
tadas que concorrerem para a indústria da construção.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social é de cinquenta mil euros, encontra-se inte-
gralmente realizado em dinheiro e corresponde à soma de três quotas:
duas iguais, no valor nominal de dezasseis mil seiscentos e sessenta e
sete euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios Lúcio Paulo
da Cruz Gomes e Bruno Filipe Félix Gomes; e outra no valor nomi-
nalde dezasseis mil seiscentos e sessenta e seis euros, pertencente à
sócia Sara Daniela Félix Gomes.

2 — Poderá ser exigida aos sócios a realização de prestações suple-
mentares de capital até ao montante global de cinquenta mil euros na
proporção das suas quotas, conforme for deliberado em assembleia
geral.

3 — Os sócios podem celebrar contratos de suprimento com a socie-
dade.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade caberá aos gerentes eleitos em assem-
bleia geral, sócios ou não sócios, com ou sem remuneração, confor-
me ai for deliberado.

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

3 — Fica desde já nomeado gerente o não sócio José António da
Silva Gomes, divorciado, residente na Rua da Cidade da Guarda, lote 21,
Bairro Novo, Porto Salvo, Oeiras.

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.

Está conforme o original.

7 de Novembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Inês dos
Santos Anjos Antunes. 2009830911

ARTECURIAL — EDIÇÕES DE ARTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sesimbra. Matrícula n.º 00605;
identificação de pessoa colectiva n.º 502505273; inscrição n.º 03;
número e data da apresentação: 01/050929.

Certifico que foi inscrita a dissolução e liquidação da sociedade em
epígrafe.

Data da aprovação das contas: 27 de Setembro de 2005.

O documento que serviu de base ao registo ficou depositado na pasta
respectiva.

3 de Novembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Teresa
Neto dos Anjos Castanho Soromenho. 2009819713

INFOKIOSKE, COMÉRCIO DE EQUIPAMENTO
INFORMÁTICO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sesimbra. Matrícula n.º 02541;
identificação de pessoa colectiva n.º 507486994; inscrição n.º 01;
número e data da apresentação: 04/051006.

Certifico que Maria Margarida Rodrigues Vieira, solteira, maior, cons-
tituiu a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante
dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma INFOKIOSKE, Comércio de Equi-
pamento Informático, Unipessoal, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua do Casal, sem número de
polícia, lugar da Corredoura, freguesia do Castelo, concelho de Sesim-
bra.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio, importação e expor-
tação de equipamentos informáticos, acessórios e assistência técnica,
serviços informática, aluguer de equipamento de informática, cons-
trução e desenvolvimento de páginas web.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade pertence a sócios ou a não sócios,
com ou sem remuneração conforme ela decidir.

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

3 — Fica desde já nomeado gerente o não sócio João Francisco Vi-
eira Gomes Casaca, divorciado, residente na Rua do Picadeiro, Corre-
doura, Castelo, Sesimbra.

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.
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ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

10 de Novembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Teresa
Neto dos Anjos Castanho Soromenho. 2007759896

SETÚBAL

CONSTRUÇÕES PINTO CRUZ & OLIVEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 07900/
20051104; inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 17/
20051104.

Certifico que entre Maria do Rosário dos Santos Pinto Oliveira,
casada com Fernando Manuel Andrade Oliveira, na comunhão de
adquiridos, Avenida de D. Manuel I, 43, rés-do-chão, A, Setúbal, e
Leonor dos Santos Pinto Cruz, casada com Rui Manuel de Sousa Cruz,
na comunhão de adquiridos, Praceta de Afonso Paiva, 8, 1.º, esquer-
do, Setúbal, constituíram a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo
seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Construções Pinto Cruz &
Oliveira, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua da Ponte Velha, Pontes,
freguesia de Gambia Pontes e Alto da Guerra, concelho de Setúbal.

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 de construção civil.
Compra e venda de imóveis e revenda dos adquiridos para esse fim.
Aluguer de equipamentos para a construção civil.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
quinze mil euros e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor
nominal de sete mil e quinhentos euros, pertencente uma a cada uma
das sócias.

2 — Ás sócias poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global igual a cento e cinquenta mil euros.

3 — Depende de deliberação das sócias a celebração de contratos
de suprimento.

ARTIGO 4.º

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

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

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

4 — Fica desde já nomeada gerente a sócia Maria do Rosário dos
Santos Pinto Oliveira.

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 o consentimento da sociedade.

ARTIGO 8.º

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

Disposição transitória

A gerência fica desde já autorizada a levantar o capital social de-
positado a fim de custear as despesas de constituição e registo da
sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede social e a
adquirir para esta quaisquer bens móveis, imóveis ou direitos, mes-
mo 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.

17 de Novembro de 2005. — A Conservadora, Maria Helena Nobre
Palma Rosa dos Santos Frederico. 2004394919

FÁTIMA GONÇALVES — SERVIÇOS DE LIMPEZA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 07901/
20051104; inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 18/
20051104.

Certifico que entre Maria de Fátima da Conceição Gonçalves No-
gueira, casada com Augusto Franclim Nogueira, na comunhão de ad-
quiridos, Rua de José Carlos Ary dos Santos, 39, rés-do-chão, Setúbal,
e Augusto Franclim Nogueira, constituíram a sociedade em epígrafe,
a qual se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Fátima Gonçalves — Serviços de
Limpeza, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua de José Carlos Ary dos
Santos, 39, rés-do-chão, freguesia de Nossa Senhora da Anunciada,
concelho de Setúbal.

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 em serviços de limpeza. Comércio
de artigos de limpeza e de higiene.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

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

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

3 — Fica desde já nomeada gerente a sócia Maria de Fátima da
Conceição Gonçalves Nogueira.

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.

Disposição transitória

A gerência fica desde já autorizada a levantar o capital social de-
positado a fim de custear as despesas de constituição e registo da
sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede social e a
adquirir para esta quaisquer bens móveis, imóveis ou direitos, mes-
mo 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.

17 de Novembro de 2005. — A Conservadora, Maria Helena Nobre
Palma Rosa dos Santos Frederico. 2004394900
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CONSTRUÇÕES I. A. M. T.,  L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 07902/
20051115; inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 09/
20051115.

Certifico que entre António Manuel Guerreiro Tareco, casado com
Iva Madeira Alexandre Tareco, na separação de bens, Avenida de
Alexandre Herculano, 28, 6.º, D, Setúbal, e lva Madeira Alexandre
Tareco, constituíram a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo
seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Construções I. A. M. T., L.da
2 — A sociedade tem a sua sede na Rua do Baluarte do Socor-

ro, 4-C, freguesia de Santa Maria da Graça, concelho de Setúbal.
3 — Por simples deliberação dá 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 em construção civil e obras públi-
cas. Compra e venda de imóveis e revenda dos adquiridos para esse
fim.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

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

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

3 — Ficam desde já nomeados gerentes ambos os sócios.

ARTIGO 5.º

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

Disposição transitória

A gerência fica desde já autorizada a levantar o capital social de-
positado a fim de custear as despesas de constituição e registo da socie-
dade, 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 sociedade todos os actos pratica-
dos pela gerência nesse período, logo que definitivamente matricula-
da.

Está conforme o original.

22 de Novembro de 2005. — A Conservadora, Maria Helena Nobre
Palma Rosa dos Santos Frederico. 2004395036

GONÇALVES & PALMEIRINHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 07903/
20051107; inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 13/
20051107.

Certifico que entre Filipe Alexandre Jorge Amaral Gonçalves Pal-
meirinha, divorciado, Rua de Óscar Pacheco, 13, 3.º, direito, Setúbal,
e Sérgio Bruno Jorge Amaral Gonçalves Palmeirinha, casado com Carla
Susana Gomes Lopes Palmeirinha, na comunhão de adquiridos, Rua
de António José de Almeida, lote 1141-B, Quinta do Conde, Sesim-
bra, constituíram a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo seguinte
contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Gonçalves & Palmeirinha, L.da
2 — A sociedade tem a sua sede na Rua de Óscar Pacheco, 13, 3.º,

direito, freguesia de Nossa Senhora da Anunciada, concelho de Setú-
bal.

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 em serviços de contabilidade, audi-
toria, consultoria de gestão relatoriamento de gestão, processamento
de salários, preparação de impostos.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
cinco mil euros e corresponde à soma de duas quotas: uma do valor
nominal de quatro mil setecentos e cinquenta euros, pertencente ao
sócio Filipe Alexandre Jorge Amaral Gonçalves Palmerinha; e uma
do valor nominal de duzentos e cinquenta euros, pertencente ao só-
cio Sérgio Bruno Jorge Amaral Gonçalves Palmeirinha.

2 — Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares ao
capital até ao montante global igual a quinhentos mil euros.

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

ARTIGO 4.º

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

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

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

4 — Fica desde já nomeado gerente o sócio Filipe Alexandre Jorge
Amaral Gonçalves Palmerinha.

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;
l) 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 consen-

timento da sociedade, tomado por maioria simples em assembleia geral.
2 — Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no

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

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

4 — Se, por falecimento de um sócio, a respectiva quota não for
amortizada no prazo de 90 dias a contar da data do falecimento, os
herdeiros deverão designar, de entre eles, um representante comum.

ARTIGO 8.º

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

Disposição transitória

A gerência fica desde já autorizada a levantar o capital social depo-
sitado a fim de custear as despesas de constituição e registo da socie-
dade, 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 sociedade todos os actos praticados
pela gerência nesse período, logo que definitivamente matriculada.

Está conforme o original.

22 de Novembro de 2005. — A Conservadora, Maria Helena Nobre
Palma Rosa dos Santos Frederico. 2004394927
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SETAIR — COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
INDUSTRIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 05902/
20001130; identificação de pessoa colectiva n.º 505197227;
averbamento n.º 03 à inscrição n.º 01; número e data da apresen-
tação: 11/20051107.

Certifico que foi alterada a sede da sociedade tendo em consequên-
cia o n.º 2 do artigo 1.º do contrato ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua das Águias, 3, freguesia de
São Sebastião, concelho de Setúbal.

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

Está conforme o original.

22 de Novembro de 2005. — A Conservadora, Maria Helena Nobre
Palma Rosa dos Santos Frederico. 2011066255

SECIL, BETÕES E INERTES — SOCIEDADE GESTORA
DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 05623/
20000502; averbamento n.º 01 à inscrição n.º 02 e inscrição n.º 04;
números e data das apresentações: 09 e 10/20051107.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram efectua-
dos os seguintes actos de registo:

Cessação de funções de Belarmino Martins, Eugénio Ferreira &
Associados, SROC, L.da, e de António Alberto Henriques Assis, ROC,
em 28 de Junho de 2005, por renúncia.

Designação de fiscal único, efectuada em 14 de Setembro de 2005:
Fiscal: único — PricewatersCoopers & Associados, SROC, L.da,

Palácio Sottomayor, Rua de Sousa Martins, 1, 3.º, Lisboa; suplente —
Jorge Manuel Santos Costa, ROC, Avenida de Barbosa du Bocage, 107,
3.º, B, Lisboa.

Prazo: triénio de 2003-2005.

22 de Novembro de 2005. — A Conservadora, Maria Helena Nobre
Palma Rosa dos Santos Frederico. 2011058422

SECIL-BETÃO, INDÚSTRIAS DE BETÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 788/
721031; identificação de pessoa colectiva n.º 500243581;
averbamento n.º 01 à inscrição n.º 19 e inscrição n.º 20; números
e data das apresentações: 07 e 08/20051107.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram efectua-
dos os seguintes actos de registo:

Cessação de funções de Belarmino Martins, Eugénio Ferreira &
Associados, SROC, L.da, e de António Alberto Henriques Assis, ROC,
em 28 de Junho de 2005, por renúncia.

Designação de fiscal único, efectuada em 12 de Setembro de 2005:
Fiscal único — PricewatersCoopers & Associados, SROC, L.da, Pa-

lácio Sottomayor, Rua de Sousa Martins, 1, 3.º, Lisboa; suplente —
Jorge Manuel Santos Costa, ROC, Avenida de Barbosa du Bocage, 107,
3.º, B, Lisboa.

Prazo: quadriénio de 2003-2006.

21 de Novembro de 2005. — A Conservadora, Maria Helena Nobre
Palma Rosa dos Santos Frederico. 2011058414

ISABEL CARRASQUINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 06905/
20021220; averbamento n.º 01 à inscrição n.º 01; número e data
da apresentação: 05/20051107.

Certifico que foi alterada a sede da sociedade, tendo em consequên-
cia o n.º 2 do artigo 1.º do contrato ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua de Baluarte do Socorro, 4-
-D, freguesia de Santa Maria da Graça, concelho de Setúbal.

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

Está conforme o original.

21 de Novembro de 2005. — A Conservadora, Maria Helena Nobre
Palma Rosa dos Santos Frederico. 2011068339

PLURICOOP — COOPERATIVA DE CONSUMO, C. R. L.

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 00082/
900925; identificação de pessoa colectiva n.º 502469641; inscri-
ção n.º 22; número e data da apresentação: 04/20051107.

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

Fusão.
Modalidade: por incorporação.
Incoporante: a própria cooperativa.
Incorporada: Cooperativa de Consumo Piedense, C. R. L., Rua da

Cooperativa Piedense, 94, Cova da Piedade, Almada.
Data das deliberações que aprovaram a fusão: 14 de Maio de 2005

e 3 de Junho de 2005.
Provisória por natureza (artigo 76.º, n.º 2, CC).

21 de Novembro de 2005. — A Conservadora, Maria Helena Nobre
Palma Rosa dos Santos Frederico. 2011058406

INSTITUTO AZEITONENSE — SERVIÇOS MÉDICOS
DENTÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 07229/
20050516; inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 03/
20050516.

Certifico que entre Paulo Jorge Vieira de Freitas Salazar, casado
com Ana Alexandra Freire Matias de Freitas Salazar, na comunhão
de adquiridos, Quinta do Peru, lote 217, Quinta do Conde, Sesimbra,
e Pedro Jorge Real Marcelino, casado com Paula Cristina Vieira de
Freitas Salazar Marcelino, na comunhão de adquiridos, Rua de Manuel
Parada, 7, 3.º, esquerdo, Pragal, Almada, constituíram a sociedade em
epígrafe, a qual se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Instituto Azeitonense — Serviços
Médicos Dentários, L.da, e tem sede na Rua de José Augusto Coe-
lho, 100, sala O, freguesia de São Lourenço, concelho de Setúbal, e
durará por tempo indeterminado.

2 — A sede social poderá ser deslocada dentro do mesmo concelho,
ou para concelho limítrofe, mediante simples deliberação da gerência.

3 — Os sócios poderão deliberar a constituição de filiais, sucursais
ou qualquer outra forma de representação, no País ou no estrangeiro.

4 — Mediante prévia deliberação dos sócios, a sociedade poderá
participar no capital de outras sociedades, ainda que com objecto social
diferente do seu, bem como integrar agrupamentos complementares
de empresas, associações em participação, consórcios, cooperativas
ou outros de natureza semelhante.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem como objecto a prestação de serviços médicos
dentários.

ARTIGO 3.º

O capital social é de cinco mil euros e corresponde à soma de duas
quotas iguais de dois mil e quinhentos euros, pertencendo uma a cada
sócio.

ARTIGO 4.º

1 — Podem ser exigidas aos sócios prestações suplementares de
capital até ao montante máximo de vinte mil euros, na proporção
das respectivas quotas.

2 — A exigibilidade das prestações suplementares de capital depende
de deliberação dos sócios, tomada por maioria não inferior a setenta
e cinco por cento dos votos emitidos.

ARTIGO 5.º

1 — Podem ainda ser pedidos aos sócios suprimentos, a remunerar
ou não nos termos do respectivo contrato, o que dependerá de prévia
deliberação dos sócios.
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2 — Os suprimentos prestados podem não ser proporcionais às
quotas detidas pelos sócios, e recair apenas sobre algum deles.

ARTIGO 6.º

1 — A divisão e cessão de quotas entre sócios é livre.
2 — A divisão e cessão de quotas a terceiros, incluindo cônjuges,

ascendentes e descendentes, obedecerá ás regras constante dos núme-
ros seguintes.

3 — A divisão e cessão a terceiros está sujeita ao prévio consenti-
mento da sociedade, dado por deliberação unânime dos sócios não
cedentes no prazo de 60 dias a contar da recepção da carta referida
no número seguinte.

4 — O cedente solicitará o consentimento da sociedade através de
carta registada com aviso de recepção, onde indicará o preço preten-
dido, o cessionário e demais condições da cessão.

5 — Caso a sociedade autorize a cessão, os restantes sócios gozam
do direito de preferência na aquisição da quota ou quotas a serem
cedidas, direito esse que exercerão de harmonia com o disposto nos
números seguintes.

6 — Os restantes sócios comunicarão ao cedente por meio de car-
ta registada com aviso de recepção, no prazo de 15 dias a contar da
autorização referida em cinco supra, se desejam exercer o seu direito.

7 — Se vários sócios desejarem exercer a preferência, a quota ou
quotas a cedei serão repartidas entre eles proporcionalmente á sua
participação no capital social.

ARTIGO 7.º

1 — No caso de morte ou interdição de algum dos sócios, a quota
considera-se transmitida aos sucessores do falecido ou interdito se não
for amortizada pela sociedade no prazo de 90 dias após o conheci-
mento por qualquer gerente de tal morte ou interdição.

2 — Caso a quota se transmita aos sucessores do falecido ou inter-
dito, estes de entre si deverão nomear no prazo de 30 dias um único
representante perante a sociedade.

ARTIGO 8.º

1 — A sociedade poderá adquirir ou amortizar quotas, por delibera-
ção dos sócios tomada por maioria não inferior a setenta e cinco por
cento dos votos emitidos, quando ocorrer um dos seguintes factos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Recusa da sociedade em prestar o consentimento para a cessão

de uma quota nas condições previstas da lei ou no contrato;
c) Por recusa do sócio na outorga da escritura de cedência da sua

quota, depois dos sócios ou a sociedade terem declarado preferir na
cessão.

d) Arresto, penhora, ou qualquer outra providência judicial, inclu-
indo divórcio ou separação, que retire a quota da disponibilidade do
sócio.

e) Por morte ou interdição de um sócio.
2 — A deliberação de aquisição ou amortização deverá ser tomada

no prazo e 90 dias a contar do conhecimento por qualquer dos geren-
tes de qualquer dos factos referidos no número anterior.

3 — A contrapartida da aquisição ou amortização, excepto no caso
previsto na alínea a) do n.º 1, será o valor de liquidação da quota,
determinado por um revisor oficial de contas, designado na delibera-
ção de aquisição ou amortização.

4 — A amortização ou aquisição considera-se efectuada na data do
pagamento do respectivo valor contra recibo ou pelo depósito numa
instituirão de crédito.

5- Nas deliberações referidas nas alíneas b), c), d) e e) do n.º 1, e
por se verificar conflito de interesse com a sociedade, o sócio visa-
do pela deliberação está impedido de votar por si, por representante
ou em representação de outrem.

ARTIGO 9.º

1 — Qualquer sócio pode ser excluído da sociedade nos casos pre-
vistos na lei, ou sempre que o seu comportamento desleal ou grave-
mente perturbador do funcionamento cause para esta, ou possa vir a
causar-lhe, prejuízos relevantes.

2 — São, nomeadamente, causa de exclusão a prática dos seguintes
actos:

a) Cessão de quota sem observância do disposto no artigo 6.º;
b) Violação das normas de concorrência com a sociedade previstas

na lei.
3 — A deliberação de exclusão deve ser tomada pela maioria de

setenta e cinco por cento dos votos emitidos.
4 — E aplicável ao caso de exclusão o disposto nos n.os 2, 3 e 4 do

artigo 8.º

ARTIGO 10.º

1 — Salvo acordo unânime, as deliberações são tomadas por escri-
to ou em assembleia geral.

2 — As deliberações dos sócios são tomadas se obtiverem maioria
simples dos votos emitidos, excepto nos casos de aumento do capital
social, alterações de estatutos, fusão, cisão, dissolução e a destituição
e designação de gerentes, em que é necessária a maioria de 75 %, ou
noutras expressamente referidas nos presentes estatutos e nas per-
centagens de votos aí fixadas.

3 — As assembleias gerais são convocadas por carta registada com
pelo menos 15 dias de antecedência, a não ser que a lei o exija outras
formalidades ou estabeleça prazo mais longo.

ARTIGO 11.º

1 — A sociedade é representada, em todos os seus actos e contra-
tos, em juízo e fora dele, pela gerência, nomeada e deliberada em
assembleia geral.

2 — A gerência é exercida por ambos os sócios, que ficam desde já
nomeados gerentes.

3 — A sociedade obriga-se, nos seus actos e contratos, com a assi-
natura de um gerente.

4 — Os gerentes serão ou não remunerados, conforme for delibe-
rado em assembleia geral.

ARTIGO 12.º

1 — Os lucros do exercício, deduzida a parte destinada à reserva
legal, terão a aplicação que for deliberada em assembleia-geral por
maioria não inferior a setenta e cinco por cento dos votos emitidos.

2 — A assembleia geral pode deliberar a distribuição de lucros no
decurso do exercício, com observância das disposições legais aplicá-
veis.

ARTIGO 13.º

1 — A sociedade dissolve-se pela vontade dos sócios que represen-
tem pelo menos 75 % do capital social.

2 — No caso de dissolução serão liquidatários os sócios, que proce-
derão à partilha conforme acordem por maioria e por direito.

Está conforme o original.

18 de Novembro de 2005. — A Conservadora, Maria Helena Nobre
Palma Rosa dos Santos Frederico. 2006883046

TRIVE PORTUGAL — TRANSPORTES INTERNACIONAIS
DE VEÍCULOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 06076/
20010420; identificação de pessoa colectiva n.º 503981052; ins-
crição n.º 29; números e data das apresentações: 22, 23 e 24/
20051104.

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

Redução, aumento de capital e alteração parcial do contrato:
Montante da redução e reforço e como foi subscrito: o capital, foi

reduzido por deliberação de 2 de Fevereiro de 2005, no montante de
652 666 euros, para o montante de 1 847 334 euros, para cobertura
de prejuízos, na proporção das quotas das sócias, e foi aumentado, no
montante de 52 666 euros, em dinheiro, quanto a 47 926,06 euros,
por Trive, S. L.; e 1579,98 euros, por cada uma das restantes sócias,
tendo em consequência, o artigo 4.º do respectivo contrato, ficado
com a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

Capital social

O capital social é de um milhão e novecentos mil euros, está integral-
mente realizado em dinheiro e outros valores, conforme escrituração e
corresponde à soma das seguintes quotas: uma de um milhão setecentos
e vinte e nove mil euros da sócia Trive, S. L., e três de cinquenta e sete
mil euros, uma de cada uma das sócias Servicios de Transporte de Auto-
moviles y Mercancias, S. A., Arcese Mercurio, S. R. L., e Grimaldi Com-
pagnia di Navigazione, SPA.

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

Está conforme o original.

18 de Novembro de 2005. — A Conservadora, Maria Helena Nobre
Palma Rosa dos Santos Frederico. 2006880721
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DEMOTRI — CONSTRUÇÃO CIVIL, DEMOLIÇÕES
E RECICLAGEM DE RESÍDUOS INDUSTRIAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 07207/
20031031; identificação de pessoa colectiva n.º 505185423; ins-
crição n.º 12; número e data da apresentação: 14/20051104.

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

Alteração parcial do contrato.
Artigo alterado: 17.º, alínea a).
Termos da alteração:

17.º

A sociedade fica obrigada em todos os seus actos e contratos:
a) Pela assinatura de dois elementos do conselho de administra-

ção, um dos quais será obrigatoriamente o administrador Nelson
Ricardo Ferreira de Além, titular do certificado de capacidade profis-
sional.

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

Está conforme o original.

17 de Novembro de 2005. — A Conservadora, Maria Helena Nobre
Palma Rosa dos Santos Frederico. 2011058368

AMBITRENA — VALORIZAÇÃO E GESTÃO
DE RESÍDUOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 06123/
20010518; identificação de pessoa colectiva n.º 505371359; ins-
crição n.º 02; número e data da apresentação: 13/20051104.

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

Alteração parcial do contrato, tendo em consequência o artigo 3.º
do respectivo contrato, ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto a recolha, desmantelamento, triagem,
reciclagem, eliminação, valorização e comercialização de veículos em
fim de vida, de resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos,
metálicos e não metálicos, de construção e de demolição, betumino-
sos, inertes e escórias de fundições, resíduos sólidos urbanos, resíduos
industriais banais e resíduos industriais perigosos e prestação de servi-
ços inerentes. Importação, exportação e comercialização de resíduos
de equipamentos eléctricos e electrónicos, peças auto, produtos side-
rúrgicos. Transporte rodoviário de mercadorias, recolha e logística de
todo o tipo de resíduos e prestação de serviços inerentes. Demolição
de edifícios de betão, estruturas metálicas e navios, escavações e
movimentação de terras. Representação, comercialização e aluguer
de máquinas e equipamentos.

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

Está conforme o original.

17 de Novembro de 2005. — A Conservadora, Maria Helena Nobre
Palma Rosa dos Santos Frederico. 2011058350

CONTÁBUAS — CONSTRUÇÕES CIVIS
E TUBULARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 03730/
941006; identificação de pessoa colectiva n.º 501295755; inscri-
ção n.º 26; número e data da apresentação: 12/20051104.

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

Designação de gerente, efectuada em 7 de Abril de 2005: Carlos
Fernando Macia de Castro.

Está conforme o original.

17 de Novembro de 2005. — A Conservadora, Maria Helena Nobre
Palma Rosa dos Santos Frederico. 2011140099

ORDEM DA CAVALARIA DO SAGRADO PORTUGAL 
COOPERATIVA CULTURAL, C. R. L.

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 00098/
920811; identificação de pessoa colectiva n.º 502857102;
averbamento n.º 04 à inscrição n.º 05 e inscrição n.º 07; números
e data das apresentações: 06 e 07/20051104.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram efectua-
dos os seguintes actos de registo:

Cessação de funções de João Paulo Coelho Gervásio, em 23 de Maio
de 2004, por óbito.

Designação do presidente do conselho fiscal, efectuada em 15 de
Outubro de 2004: Tiago Alexandre Viúla de Faria, solteiro, Estrada
de São Romão, 20, 2.º, C, Lourel, Sintra.

Está conforme o original.

16 de Novembro de 2005. — A Conservadora, Maria Helena Nobre
Palma Rosa dos Santos Frederico. 2011058341

SOCIEDADE INDUSTRIAL DE CARNES
DA ARRÁBIDA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 06162/
20010612; inscrição n.º 3, averbamentos n.os 01 e 02 à inscrição
n.º 03 e inscrição n.º 04; números e data das apresentações: 01,
02, 03 e 04/20051104.

Certifico que foram efectuados os seguintes actos de registo:
Designação de membros do conselho de administração, efectuada

em 14 de Junho de 2004.
Administradores: presidente — David Ribeiro de Sousa Geraldes,

casado, Praceta de Augusto Dias Coimbra, lote 34, Caldas da Rainha;
vogais — José Luís Rodrigues Jacinto, casado, Rua do Dr. Navarro,
23, Riachos, Torres Novas; e Vítor Manuel Mota Menino, casado,
Estrada do Arco, 331, Sarilhos Grandes, Montijo.

Fiscal único — Ilídio César Fernandes Ferreira, revisor oficial de
contas, Rua Quatro de Infantaria, 85, 4.º, direita, Lisboa; suplente —
 Oliveira, Reis & Associados, SROC, L.da, Avenida de Columbano Bor-
dalo Pinheiro, 50, 3.º, Lisboa.

Prazo: triénio de 2004-2006.
Cessação de funções de presidente do conselho de administração de

David Ribeiro de Sousa Geraldes, em 21 de Julho de 2004, por sus-
pensão temporária.

Designação do presidente do conselho de administração, efectuada
em 7 de Setembro de 2004:

António Albino Pires de Andrade, solteiro, maior, Praceta de Nuno
Rodrigues dos Santos, 12, 11.º, esquerdo, Lisboa, por cooptação.

Prazo: durante a suspensão temporária de David Ribeiro de Sousa
Geraldes.

Reassunção de funções de presidente do conselho de administração
de David Ribeiro de Sousa Geraldes, em 13 de Março de 2005.

18 de Novembro de 2005. — A Conservadora, Maria Helena Nobre
Palma Rosa dos Santos Frederico. 2011081963

SINES

RECIPNEU — EMPRESA NACIONAL DE RECICLAGEM
DE PNEUS, L.DA

Sede: Edifício Recipneu, Parque Industrial de Sines, Montefeio,
Sines

Conservatória do Registo Comercial de Sines. Matrícula n.º 00542/
270696; identificação de pessoa colectiva n.º 503698156;
averbamento n.º 01 à inscrição n.º 9 e inscrição n.º 10; números e
data das apresentações: 02 e 03/20051027.

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

Apresentação n.º 02/20051027.
Cessação de funções do gerente Rui Manuel Francisco de Melo

Mesquita, por renúncia em 7 de Abril de 2005.
Apresentação n.º 03/20051027.
Nomeação do gerente António Carlos Lourenço Pedreiro, casado,

Rua de Manuel Marques, 23, 1.º, C, Lisboa, por deliberação de 7 de
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Abril de 2005, para o restante período do mandato em curso de 2003-
-2005.

Conferido, está conforme.

23 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Irene
Alonso Tielas Rodrigues. 2010073789

COMPELMADA — INTERNACIONAL — COMPANHIA
INTERNACIONAL DE CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES
INDUSTRIAIS, S. A.

Sede: Zil 2, pavilhão 2, Sines

Conservatória do Registo Comercial de Sines. Matrícula n.º 00487/
170395; identificação de pessoa colectiva n.º 503166383; inscri-
ção n.º 17; número e data da apresentação: 14/051025.

Certifico que foi efectuado o seguinte registo na sociedade em epí-
grafe:

Apresentação n.º 14/20051025.
Facto: nomeação dos órgãos sociais para o triénio de 2005-2007.
Data da deliberação: 20 de Maio de 2005.
Conselho de administração: presidente — Francisco Manuel de

Sousa Tavares Machado, Alameda das Linhas de Torres, 37, 4.º, es-
querdo., Lisboa; vogais — José Francisco Colaço Vilão, Rua dos Ja-
cintos, 22, Charneca da Caparica; João Pedro Miguens Tavares Ma-
chado, Alameda das Linhas de Torres, 37, 4.º, esquerdo, Lisboa; Luís
Maria Venturinha de Vilhena, Rua de Paulo da Gama, 7, Sines, e Faus-
to Emanuel Macedo Barbosa Vera Cruz Martins, Rua do Marquês de
Pombal, 113, Sines.

Fiscal único efectivo — Joaquim Camilo & Associado, SROC, Cam-
po Grande, 380, lote 3, B, piso 1, escritório B, Lisboa, representada
por Joaquim Pereira da Silva Camilo, revisor oficial de contas; su-
plente — Geoffrey Michael Fletcher, ROC, Campo Grande, 380,
lote 3, B, piso 1, escritório B, Lisboa.

Conferido, está conforme.

21 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Irene
Alonso Tielas Rodrigues. 2010073711

TUBACERO — TUBOS E ACESSÓRIOS, L.DA

Sede: Zil 2, Sines

Conservatória do Registo Comercial de Sines. Matrícula n.º 00643/
091198; identificação de pessoa colectiva n.º 504323539;
averbamento n.º 01 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 03/051025.

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

Apresentação n.º 03/20051025.
A sócia Tubacero, S. A., alterou a denominação para Tubacero, S. L.,

com sede em Gran Via de Hortaleza, 82, rés-do-chão, Madrid.

Conferido, está conforme.

21 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Irene
Alonso Tielas Rodrigues. 2010073770

VIANA DO CASTELO
ARCOS DE VALDEVEZ

TECNOVEZ — ESTUDOS E EMPREITADAS
TÉCNICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arcos de Valdevez. Matrícula
n.º 00314/950303; identificação de pessoa colectiva n.º 503370843;
averbamento n.º 01 à inscrição n.º 03; número e data da apresen-
tação: 05/051114.

Certifica que, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, com relação à sociedade em epígrafe,
foi registado o seguinte acto de registo:

Cessação de funções da gerente: Aurora Rodrigues de Sousa.

Causa: renúncia;
Data: l de Março de 1999.

Está conforme o original.

22 de Novembro de 2005. — A Adjunta, em substituição legal do
Conservador, Maria Sónia Romero Dias. 2004369396

CONDOVEZ — ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arcos de Valdevez. Matrícula
n.º 00492/160101; identificação de pessoa colectiva n.º 504587595;
averbamentos n.os 02 e 03 à inscrição n.º 01; números e data das
apresentações: 12, 13 e 14/051111.

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

1.º Cessação de funções do gerente Luís Alberto Barros Amorim,
por renúncia em 11 de Agosto de 2005;

2.º Cessação de funções do gerente Fernando António Loureiro
Pimenta Ribeiro, por renúncia em 11 de Agosto de 2005;

3.º Alteração parcial do contrato.
Artigos alterados: 1.º, 3.º e 6.º

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma CONDOVEZ — Administração de
Imóveis, L.da, e tem sede no Largo da Valeta, 130, rés-do-chão, na
freguesia de Arcos de Valdevez (Salvador), na vila e concelho de Ar-
cos de Valdevez.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e outros va-
lores constantes da escrita social, é de cinco mil duzentos e trinta e
sete euros e trinta e oito cêntimos, representado por três quotas, uma
do valor nominal de mil cento e sessenta e três euros e oitenta e sete
cêntimos, pertencente ao sócio Fernando António Loureiro Pimenta
Ribeiro, duas do valor nominal de mil cento e sessenta e três euros e
oitenta e seis cêntimos, pertencendo cada uma aos sócios Fernando
Fernandes Pereira e António Neves da Cruz, e uma do valor nominal
de mil setecentos e quarenta e cinco euros e setenta e nove cêntimos,
pertencente ao sócio José Alves da Cunha.

ARTIGO 6.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não conforme vier a ser
deliberado em assembleia geral, compete aos sócios Fernando Fernandes
Pereira, já nomeado gerente, António Neves da Cruz e José Alves da
Cunha, que desde já ficam nomeados, sendo necessária a intervenção
conjunta de dois deles para obrigar a sociedade em todos os actos e
contratos.

O texto completo do contrato encontra-se depositado na pasta
respectiva.

Está conforme o original.

21 de Novembro de 2005. — A Adjunta, em substituição legal do
Conservador, Maria Sónia Romero Dias. 2004369418

CAMINHA

CHÃO & NOGUEIRA — IMPORTAÇÃO
E COMERCIALIZAÇÃO DE ACESSÓRIOS DE MODA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caminha. Matrícula n.º 859/
20041228; identificação de pessoa colectiva n.º 507072723; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 1/20051118.

Certifico que foi lavrado o registo de dissolução e encerramento da
liquidação da sociedade em epígrafe, tendo as contas sido aprovadas
em 5 de Agosto de 2005.

25 de Novembro de 2005. — A Conservadora, Helena Maria Rego
Pires Moreira Presa. 2008164780

FIÚZA & PIRES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caminha. Matrícula n.º 474/
950412; identificação de pessoa colectiva n.º 503472204; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 2/20051118.
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Certifico que foi lavrado o registo de dissolução e encerramento da
liquidação da sociedade em epígrafe, tendo as contas sido aprovadas
em 19 de Outubro de 2005.

25 de Novembro de 2005. — A Conservadora, Helena Maria Rego
Pires Moreira Presa. 2008164799

EVECAPB — ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS
E PROMOÇÕES TURÍSTICAS E SOCIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caminha. Matrícula n.º 884/
20051117; identificação de pessoa colectiva n.º P 507514513; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 1/20051117.

Certifico que entre Carlos Alberto da Silva Martins, João Carlos
Pires Barroso, Ana Raquel Carvalho Domingues Coelho e José Pedro
Simões Ribeiro foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma EVECAPB — Organização de Even-
tos e Promoções Turísticas e Sociais, L.da

2 — Tem a sua sede no lugar de Sandia, freguesia de Vila Praia de
Âncora, concelho de Caminha.

3 — Por simples deliberação da gerência, poderá a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, e serem
criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de represen-
tação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em organização e promoção de
eventos culturais, sociais e turísticos; consultoria turística e da quali-
dade; organização de férias, exposições e férias temáticas; organiza-
ção de agendas culturais e publicações; formação profissional.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cin-
co mil euros, dividido em quatro quotas iguais, do valor nominal de mil
duzentos e cinquenta euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

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

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme
for deliberado em assembleia geral, será exercida por sócios ou não
sócios, ficando desde já nomeados gerentes todos os sócios.

2 — Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e con-
tratos, são necessárias as assinaturas 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.

Está conforme o original.

25 de Novembro de 2005. — A Conservadora, Helena Maria Rego
Pires Moreira Presa. 2008164810

MONÇÃO

MADANGOLA — COMÉRCIO DE MADEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Monção. Matrícula n.º 00696/
031029; identificação de pessoa colectiva n.º 506739929; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 02/051024.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi regista-
da a sua dissolução e o encerramento da liquidação, tendo sido as contas
aprovadas em 4 de Agosto de 2005.

24 de Outubro de 2005. — A Adjunta da Conservadora, Elisabete
Maria Bacelo de Jesus Castro. 2007128977

CAVALEIROS DA COMPANHIA REAL — CONSTRUÇÃO
CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Monção. Matrícula n.º 00574/
010420; identificação de pessoa colectiva n.º 505295512;

averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 2; número e data
da apresentação: 10 e 11/051025

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato de sociedade, quanto aos artigos 1.º e 2.º,
pelo que ficaram com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

2 — A sociedade adopta a firma Cavaleiros da Companhia Real —
Construção Civil, L.da

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a actividade de construção de edifícios
para venda, aquisição de imóveis e terrenos para venda, promoção
imobiliária.

Certifico ainda que alterou a sede para lugar da Gandra, freguesia de
Mazedo, concelho de Monção.

Foi actualizado e depositado o texto completo do Contrato.

25 de Outubro de 2005. — A Adjunta da Conservadora, Elisabete
Maria Bacelo de Jesus Castro. 2007129086

SERRALHARIA NOVA ERA XXI, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Monção. Matrícula n.º 00670/
030130; identificação de pessoa colectiva n.º 506451593; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 07/051025.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato de sociedade, pelo que o artigo 2.º ficou com
a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a fabricação e colocação de portas e
janelas e elementos similares em metal e comércio de automóveis.

Foi actualizado e depositado o texto completo do contrato.

20 de Outubro de 2005. — A Adjunta da Conservadora, Elisabete
Maria Bacelo de Jesus Castro. 2007129051

FISAC — FISCALIDADE, ADMINISTRAÇÃO
E CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Monção. Matrícula n.º 00221/
880115; identificação de pessoa colectiva n.º 501920293;
averbamento n.º l à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 04/051024.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, alterou a
sede para a Urbanização Quinta da Oliveira, freguesia e concelho de
Monção.

24 de Outubro de 2005. — A Adjunta da Conservadora, Elisabete
Maria Bacelo de Jesus Castro. 2007128985

NAVEGÁLIA — CONSTRUÇÕES NAVAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Monção. Matrícula n.º 00775/
051021; identificação de pessoa colectiva n.º 507495926; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 01/051021.

Certifico que entre Artur Jorge Borges Pinto, divorciado, e Maria
Vanesa Barbosa Araújo, solteira, maior, foi constituída a sociedade
em epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Navegália — Construções Navais, L.da,
e tem a sua sede na Zona Industrial de Monção, lote 1, freguesia de
Cortes, concelho de Monção.

§ único. A gerência, por simples deliberação, poderá deslocar a sede
social dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem
como criar sucursais, agências ou outras formas legais de representa-
ção, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a construção e reparação de embarca-
ções de recreio, desporto e pesca não metálicas.
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ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado e subscrito em dinheiro, é
de cinco mil euros, representado por duas quotas, cada uma do valor de
dois mil e quinhentos euros, pertencendo uma a cada um dos sócios.

§ 1.º Por deliberação unânime dos sócios, poderão ser exigidas aos
sócios prestações suplementares até ao montante global de quinze mil
euros, na proporção das respectivas quotas.

§ 2.º Por deliberação unânime dos sócios, poderão ser celebrados
contratos de suprimento com a sociedade.

ARTIGO 4.º

A cessão de quotas a não sócios carece do consentimento da socie-
dade, a qual goza do direito de preferência em primeiro lugar e os
sócios não cedentes em segundo lugar.

ARTIGO 5.º

A gerência e representação da sociedade compete a um ou mais
gerentes, sócios ou não sócios, a nomear em assembleia geral.

§ 1.º A gerência será ou não remunerada conforme for deliberado
em assembleia geral.

§ 2.º Ficam, desde já, nomeados gerentes os sócios Artur Jorge
Borges Pinto e Maria Vanesa Barbosa Araújo.

§ 3.º Para vincular a sociedade é necessária a intervenção de um
gerente.

§ 4.º Em ampliação dos poderes de gerência poderão os gerentes
celebrar contratos de financiamento e de locação ou outras opera-
ções de crédito, nomeadamente no sistema de leasing, e prestar ga-
rantias às entidades mutuantes ou locadoras.

ARTIGO 6.º

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

a) Quando a quota for arrestada, penhorada ou verificar-se qual-
quer outra forma de apreensão judicial.

b) Em caso de falência ou insolvência do sócio titular.
§ único. Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure

no balanço como tal, e que, posteriormente, sejam criadas uma ou
várias quotas, destinadas a serem alienadas a um ou a alguns sócios ou
a terceiros.

ARTIGO 7.º

No caso de falecimento ou interdição de qualquer sócio, os seus
herdeiros ou representantes legais deverão nomear, no prazo de 60 dias,
um de entre eles como seu representante na sociedade.

ARTIGO 8.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.

21 de Outubro de 2005. — A Adjunta da Conservadora, Elisabete
Maria Bacelo de Jesus Castro. 2007128969

SMOVAL — SOCIEDADE GESTORA DE PARTICIPAÇÕES
SOCIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Monção. Matrícula n.º 00562/
010213; identificação de pessoa colectiva n.º 505035588; data da
apresentação: 29072005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de con-
tas do ano de 2004.

Está conforme o original.

29 de Julho de 2005. — O Segundo-Ajudante, Manuel Firmino
Gomes Barbosa Ferreira. 2007128578

AMIGOS DO SABER — CENTRO DE ESTUDOS
ORIENTADOS E ACTIVIDADES DE TEMPOS LIVRES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Monção. Matrícula n.º 00682/
030613; identificação de pessoa colectiva n.º 506594424; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 04/051025.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi regista-
da a sua dissolução e o encerramento da liquidação, tendo sido as contas
aprovadas em 19 de Outubro de 2005.

25 de Outubro de 2005. — A Adjunta da Conservadora, Elisabete
Maria Bacelo de Jesus Castro. 2007129043

PONTE DA BARCA

A. FERNANDES & ALCINA FERNANDES — COMÉRCIO
DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Sede: Rua do Dr. Carlos Araújo, 27, freguesia e concelho
de Ponte da Barca

Conservatória do Registo Comercial de Ponte da Barca. Matrícula
n.º 00192; identificação de pessoa colectiva n.º 504721267; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 01/20050930.

Certifico que foi registada a dissolução e encerramento da liquida-
ção.

Data da aprovação das contas: 29 de Setembro de 2005.

28 de Outubro de 2005. — A Ajudante, Maria de la Salette L. M.
C. Torres. 2007164221

CONFECÇÕES BRUNA ANDREIA, L.DA

Sede: Rua dos Condes da Folgosa, freguesia e concelho
de Ponte da Barca

Conservatória do Registo Comercial de Ponte da Barca. Matrícula
n.º 00124; identificação de pessoa colectiva n.º 503660590; ins-
crição n.º 4; número e data da apresentação: 07/20051118.

Certifico que foi registada a dissolução e encerramento da liquida-
ção.

Data da aprovação das contas: 6 de Fevereiro de 2003.

18 de Novembro de 2005. — A Ajudante, Maria de la Salette L.
M. C. Torres. 2007164230

CANTO MOREIRA & CANTO — TRANSPORTES, L.DA

Sede: lugar de Parada, freguesia de Lindoso, Ponte da Barca

Conservatória do Registo Comercial de Ponte da Barca. Matrícula
n.º 00249; identificação de pessoa colectiva n.º 506064271;
averbamento n.º 01 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 02/051121.

Certifico que foi registada a deslocação da sede para o lugar de
Parada, Lindoso, Ponte da Barca.

Mais certifico que foi feito o depósito da acta na pasta respectiva.

25 de Novembro de 2005. — O Conservador, Romeu Fernando
Martins de Sousa. 2007164248

PONTE DE LIMA

LIMIA — CONFECÇÕES, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Costa, Corbelha, 4990 Ponte de Lima

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Lima. Matrícula
n.º 1466/20051121; identificação de pessoa colectiva n.º 507531205;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 14/20051121.

Certifico que, pela inscrição n.º 1 e por António Pereira de Olivei-
ra, divorciado, residente no Loteamento Padre Gil, casa 6, Marinhas,
Esposende, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo
contrato com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a denominação LIMIA — Confecções,
Unipessoal, L.da, e vai ter a sua sede no lugar da Costa, freguesia da
Correlhã, concelho de Ponte de Lima.



DIÁRIO DA REPÚBLICA — III SÉRIEN.º 78 — 20 de Abril de 2006 8116-(245)

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, comercialização,
importação e exportação de artigos de vestuário.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

25 de Novembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Inês da
Silva Varela. 2007885344

JOSÉ ALVES COSTA, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Couto, Refoios, 4990 Ponte de Lima

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Lima. Matrícula
n.º 1125/20020219; identificação de pessoa colectiva n.º 505995425;
número e data da entrada: 01/20051118.

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

25 de Novembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Inês da
Silva Varela. 2007892391

ANTÓNIO MARTINS & FILHOS, L.DA

Sede: Rua de Inácio Perestrelo, 4990 Ponte de Lima

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Lima. Matrícula
n.º 98/760520; identificação de pessoa colectiva n.º 500434077;
inscrição n.º 11; número e data da apresentação: 01/20051118.

Certifico que, pela inscrição n.º 11, foi registado o aumento do
capital social da sociedade em epígrafe de 74 819,68 Euros para
1 750 000 euros, mediante o reforço de 1 675 180,32 euros integral-
mente realizado em dinheiro e subscrito por todos os sócios e em
consequência foi alterado parcialmente o contrato da sociedade quan-
to ao seu artigo 4.º, o qual passou a ter a seguinte redacção:

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de um
milhão setecentos e cinquenta mil euros e corresponde a soma das
seguintes quotas: duas no valor nominal de oitenta e sete mil e qui-
nhentos euros, pertencendo cada uma aos sócios António Martins e
Maria Fernanda Sousa Costa Carvalho Martins; duas de quatrocentos
e trinta e sete mil e quinhentos euros, sendo uma do sócio António
Carvalho Martins e outra titulada pelo mesmo sócio António Carva-
lho Martins e mulher, Maria de Fátima dos Santos Fiúza da Rocha
Carvalho Martins, e quatro no valor nominal de cento e setenta e
cinco mil euros, pertencendo cada uma aos sócios António Carvalho
Martins, já referido, Maria Angelina Carvalho Martins, Rosa Marga-
rida Carvalho Martins e Maria Antónia de Carvalho Martins.

O texto completo do contrato da sociedade, na sua redacção actu-
alizada, ficou depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

25 de Novembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Inês da
Silva Varela. 2007885077

SUCATA LIMARENSE, L.DA

Sede: Campo Novo, Seara, 4990 Ponte de Lima

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Lima. Matrícula
n.º 1465/20051118; identificação de pessoa colectiva
n.º 507519868; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 03/
20051118.

Certifico que, pela inscrição n.º 1 e entre Eduardo Manuel da Silva
Ximenes Antunes, divorciado, residente no lugar da Retorta, Seara,
Ponte de Lima; João Pereira da Silva, casado com Maria de Lurdes
Ferreira da Silva, na comunhão geral, residente no lugar do Barco,
Vitorino das Donas, Ponte de Lima, e José Carlos Malheiro Lopes,
solteiro, maior, residente no lugar de Campo Raso, Correlhã, Ponte
de Lima, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo
contrato coma seguinte redacção:

1.º

A sociedade adopta a firma Sucata Limarense, L.da, tem a sua sede
no lugar de Campo Novo, da freguesia da Seara, deste concelho.

§ único. A sociedade poderá mudar a sua sede dentro do mesmo
concelho ou para concelhos limítrofes, bem como criar, instalar, trans-
ferir ou encerrar quaisquer estabelecimentos, sucursais ou outras for-
mas de representação social, por simples deliberação da gerência.

2.º

A sociedade tem o objecto seguinte: comércio de sucatas e desper-
dícios auto.

3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de seis mil euros e corresponde à soma de três quotas iguais de dois
mil euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios.

4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme vier
a ser deliberado em Assembleia geral, será exercida por um ou mais
gerentes, a nomear em assembleia geral, ficando desde já designados
gerentes os sócios Eduardo Manuel da Silva Ximenes Antunes, João
Pereira da Silva José Carlos Malheiro Lopes.

§ único. Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contra-
tos, é necessária a assinatura de dois gerentes, sendo uma delas obri-
gatoriamente a do gerente Eduardo Manuel da Silva Ximenes Antu-
nes.

5.º

A divisão e cessão de quotas é livremente permitida entre os sóci-
os; porém, quando a favor de estranhos, depende de autorização da
sociedade, por escrito, à qual é reservado o direito de preferência em
primeiro lugar e aos sócios não cedentes em segundo.

6.º

Os sócios poderão fazer prestações suplementares de capital até ao
décuplo do capital social existente no momento da deliberação, na
proporção das respectivas quotas.

7.º

Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que ela ca-
recer, nos termos e condições que vierem a ser deliberados em assem-
bleia geral.

8.º

As assembleias gerais, quando a lei não prescreva prazos e forma-
lidades especiais, serão convocadas por carta registada, com aviso de
recepção, dirigida aos sócios com a antecedência mínima de 15 dias.

Está conforme o original.

25 de Novembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Inês da
Silva Varela. 2007885301
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VIANA DO CASTELO

LURIMOR — CONTABILIDADE E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 3900; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 32/
20051110.

Certifico que, por escritura de 9 de Novembro de 2005, exarada de
fl. 125 a fl.126 v.º do livro n.º 31-B do Cartório Notarial Privativo
de Viana do Castelo, da notária, licenciada, Maria Isaura Abrantes
Martins, foi celebrado por Luciano de Barros Rodrigues de Oliveira e
Maria de Lurdes Meira da Rocha Moreira um contrato de sociedade,
que passa a reger-se pelo seguinte pacto:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma LURIMOR — Contabilidade e Ser-
viços, L.da, e tem a sua sede na Rua de Manuel Espregueira, 204, 2.º,
sala 3, na freguesia de Viana do Castelo (Monserrate), concelho de
Viana do Castelo.

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

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

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto social a actividade de contabilidade,
auditoria e consultoria fiscal.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco mil
euros e correspondente à soma de duas quotas iguais, cada no valor
nominal de dois mil e quinhentos euros, pertencentes uma a cada um
dos sócios Luciano de Barros Rodrigues de Oliveira e Maria de Lurdes
Meira da Rocha Moreira.

ARTIGO 4.º

Poderão ser feitos suprimentos à sociedade nas condições a acor-
dar em assembleia geral, bem como podem ser exigidas aos sócios
prestações suplementares de capital, até ao montante máximo de dez
mil euros, na proporção das respectivas quotas, mediante deliberação
da assembleia geral, tomada por unanimidade de votos.

ARTIGO 5.º

A transmissão de quotas ou de parte de quotas a não sócios depen-
de do consentimento prévio da sociedade, gozando, nas cessões one-
rosas, esta, em primeiro, e os restantes sócios não cedentes, em se-
gundo, do direito de preferência.

ARTIGO 6.º

1 — A administração e representação da sociedade fica a cargo dos
gerentes que forem eleitos em assembleia geral;

2 — A gerência poderá ser ou não remunerada, conforme for deli-
berado em assembleia geral.

3 — Ficam desde já nomeados gerentes os sócios Luciano de Bar-
ros Rodrigues de Oliveira e Maria de Lurdes Meira da Rocha Moreira.

4 — A sociedade obriga-se, em todos os actos e contratos, com a
intervenção de um gerente.

5 — A gerência poderá nomear mandatários ou procuradores da
sociedade para a prática de determinados actos ou categoria de actos.

6 — É expressamente proibido à gerência usar a firma social em
letras de favor, fianças, abonações e demais actos ou contratos alheios
aos interesses e negócios da sociedade.

Está conforme o original.

15 de Novembro de 2005. — A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 2009655150

ABREU E PEDRA — HIGIENE E BEM ESTAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 3888; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 41/
20051025.

Certifico que, por escritura de 20 de Outubro de 2005, exarada de
fl. 109 a fl. 111 v.º do livro n.º 442- E do 1.º Cartório Notarial de
Viana do Castelo, Luís Soares Duarte, Sandra Maria da Silva Couto de
Abreu Duarte, Rui Manuel Pereira Viana Barreto e Rosa da Concei-

ção Cerqueira Pedra constituíram uma sociedade, que vai reger-se pelo
seguinte pacto:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Abreu e Pedra — Higiene e Bem
Estar, L.da, e tem a sua sede na Rua do Notário, Edifício Brasília, 4,
bloco 1, rés-do-chão, esquerdo, freguesia de Barroselas, concelho de
Viana do Castelo.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sede social poderá
ser deslocada para qualquer outro local do mesmo concelho ou para
concelhos limítrofes.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na compra e venda de produtos de higiene
e limpeza, de acessórios de hotelaria e medicamentos.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de quinze
mil euros, dividido em quatro quotas iguais, cada uma delas no valor
nominal de três mil setecentos e cinquenta euros, pertencendo uma a
cada um dos sócios Luís Soares Duarte, Sandra Maria da Silva Couto
de Abreu Duarte, Rui Manuel Pereira Viana Barreto e Rosa da Con-
ceição Cerqueira Pedra.

§ único. Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares
de capital, na proporção das suas quotas, até ao montante correspon-
dente a cinco vezes o capital social.

ARTIGO 4.º

A gerência será exercida por um ou mais gerentes, ficando desde já
nomeados gerentes os sócios Luís Soares Duarte e Rui Manuel Pereira
Viana Barreto.

§ único. Para obrigar a sociedade é necessária a assinatura de dois
gerentes.

ARTIGO 5.º

A divisão e cessão de quotas entre sócios são livres, mas quando a
favor de estranhos carecem do consentimento da sociedade, à qual
em primeiro lugar e aos sócios em segundo é reservado o direito de
preferência.

ARTIGO 6.º

Por falecimento ou interdição de algum dos sócios, a sociedade
continuará com o sobrevivo ou capaz, com os herdeiros ou represen-
tantes do falecido ou interdito, se aos mesmos herdeiros convier,
devendo estes, em tal caso, nomear de entre si um que os represente
na sociedade, enquanto a quota se mantiver indivisa.

Está conforme o original.

28 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 2009654935

ENERCONPOR — ENERGIAS RENOVÁVEIS
DE PORTUGAL, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 3887; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 81/
20051020.

Certifico que por escritura de 31 de Maio de 2005, exarada de a
fl. 81 e fl. 81 v.º do livro n.º 1-A do Cartório Notarial de Lisboa, do
Notário, Carlos Manuel da Silva Almeida, Enercol Project, GmbH,
constituiu uma sociedade unipessoal, que passa a reger-se pelo seguin-
te pacto:

CAPÍTULO I

ARTIGO 1.º

Denominação e duração

A sociedade adopta a denominação ENERCONPOR — Energias Re-
nováveis de Portugal, Sociedade Unipessoal, L.da, e durará por tempo
indeterminado.

ARTIGO 2.º

Sede Social

1 — A sede social está situada no Centro Empresarial de Viana do
Castelo, Campo Nossa Senhora da Agonia, freguesia de Monserrate,
concelho de Viana do Castelo.

2 — A gerência da sociedade poderá, mediante simples deliberação,
deslocar a sede social para outros locais dentro do mesmo concelho
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ou para concelho limítrofe, bem como criar, transferir ou encerrar
sucursais, agências, delegações ou quaisquer outras formas de repre-
sentação da sociedade, em território nacional ou estrangeiro, onde e
quando entender conveniente.

ARTIGO 3.º

Objecto

1 — A sociedade tem por objecto as seguintes actividades:
a) O desenvolvimento, produção, importação e exportação, insta-

lação e venda de conversores de energia eólica e componentes, e
demais equipamento relativo a tecnologias do ambiente;

b) Prestação de serviços de assistência técnica, manutenção e ope-
ração de conversores de energia eólica e actividades relacionadas ou
conexas;

c) Compra e venda, fabrico, reparação, importação e exportação,
actividades de logística de peças sobresselentes, ferramentas, equipa-
mento, maquinaria e afins, conforme seja necessário para a prestação
dos serviços mencionados nas alíneas a) e b).

2 — A sociedade pode participar em agrupamentos complementa-
res de empresas e em agrupamentos europeus de interesse económico
e, bem assim, subscrever ou adquirir acções ou quotas em sociedades
de responsabilidade limitada, qualquer que seja o respectivo objecto
ou ainda que sujeita a leis especiais.

CAPÍTULO II

ARTIGO 4.º

Capital social e quotas

1 — O capital social da sociedade é de cem mil euros e encontra-se
representado por uma única quota com o valor nominal de cem mil
euros, pertencente à sócia Enercon Project, GmbH.

2 — A entrada da sócia única está integralmente realizada em di-
nheiro.

3 — O capital poderá ser aumentado por uma ou mais vezes, me-
diante deliberação da assembleia geral.

ARTIGO 5.º

Prestações acessórias

1 — Poderão ser exigidas à sócia única prestações suplementares
de capital até ao montante de seis milhões de euros por deliberação
da assembleia geral.

2 — A assembleia geral poderá também deliberar a realização pela
sócia única de prestações acessórias sob a forma de suprimentos, até
ao limite global de seis milhões de euros.

CAPÍTULO III

ARTIGO 6.º

Assembleia geral

1 — As assembleias gerais serão convocadas por meio de carta
registada com aviso de recepção, expedida com pelo menos 16 dias
de antecedência, mencionando a ordem dos trabalhos.

2 — A sócia única pode fazer-se representar nas assembleias por
qualquer pessoa, mesmo estranha à sociedade, desde que para o efeito
se encontre mandatada por simples carta, sendo ainda admissível o voto
por correspondência.

ARTIGO 7.º

Gerência

1 — A gerência da sociedade e a sua representação em juízo e fora
dele, activa ou passivamente, fica a cargo de um ou mais gerentes,
sócios ou estranhos à sociedade, eleitos por tempo indeterminado ou
por mandatos específicos, conforme deliberado em assembleia geral,
neste último caso podendo ser reeleitos uma ou mais vezes, manten-
do-se no exercício dos respectivos cargos até efectiva substituição.

2 — Os gerentes poderão delegar num dos gerentes competência
para determinados negócios ou espécies de negócios.

3 — Para a sociedade ficar validamente obrigada é necessária:
a) A assinatura de um ou dois gerentes, consoante os membros da

gerência nomeados;
b) A assinatura de um ou mais mandatários ou procuradores, no

âmbito dos respectivos poderes;

c) A assinatura de um gerente e um mandatário, no âmbito dos
respectivos poderes.

ARTIGO 8.º

Fiscalização da sociedade

A assembleia geral poderá designar um revisor oficial de contas
sempre que o desejar ou sempre que tal for exigido por lei.

CAPÍTULO IV

ARTIGO 9.º

Distribuição de lucros

Os lucros líquidos apurados anualmente, depois de deduzida a per-
centagem mínima estabelecida por lei para reserva legal, têm a apli-
cação que a assembleia geral determinar, sem sujeição a qualquer limi-
te mínimo obrigatório quanto à respectiva distribuição.

ARTIGO 10.º

Adiantamentos sobre lucros

A sociedade poderá efectuar adiantamentos à sócia única sobre lu-
cros atribuíveis ao período já decorrido do exercício em curso, desde
que se encontrem preenchidos os requisitos legais aplicáveis.

ARTIGO 11.º

Dissolução

Em caso de dissolução da sociedade por qualquer motivo previsto
na lei, serão liquidatários os gerentes da sociedade.

ARTIGO 12.º

Negócios com a sociedade

Poderão ser celebrados negócios jurídicos que sirvam a prossecução
do objecto da sociedade com a sócia única.

ARTIGO 13.º

Normas dispositivas

Os preceitos dispositivos do Código das Sociedades Comerciais
poderão ser derrogados por deliberação dos sócios.

CAPÍTULO V

ARTIGO 14.º

Disposições finais e transitórias

1 — Fica desde já designado gerente da sociedade por tempo inde-
terminado Martin Monnerjahn, casado, residente em Kaperei 16,
26605, Aurich, Alemanha.

2 — Sem prejuízo do disposto no artigo 5.º do Código das Socieda-
des Comerciais, consideram-se adquiridos pela sociedade os direitos e
por ela assumidas as obrigações decorrentes de negócios jurídicos que,
em seu nome, sejam celebrados pelo seu gerente, a partir da data da
sua constituição e antes de efectuado o seu registo definitivo na Con-
servatória do Registo Comercial, ficando, para o efeito, concedida a
necessária autorização.

3 — A sociedade iniciará a sua actividade na data da sua constitui-
ção, tendo o gerente os necessários poderes para movimentar as con-
tas da sociedade, a partir dessa data, para todos os fins relacionados
com o exercício da sua actividade.

Está conforme o original.

26 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 2009654854

DIMA — EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1484; identificação de pessoa colectiva n.º 502579439; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 40/20051025.

Certifico que, por escritura de 20 de Outubro de 2005, exarada de
fl. 107 a fl. 108 do livro n.º 442-E do 1.º Cartório Notarial de Viana
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do Castelo, foi alterado o pacto da sociedade em epígrafe, sendo adi-
tado o artigo 10.º, que passa a ter a seguinte redacção.

10.º

Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de capi-
tal até ao montante de cento e vinte mil euros.

O texto do contrato na sua redacção actualizada encontra-se depo-
sitado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

28 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 2009654919

LINO MATOS — SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 13885; identificação de pessoa colectiva n.º 506241106; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 70/20051019.

Certifico que, por escritura de 28 de Junho de 2005, exarada de
fl. 55 a fl. 56 do livro n.º 431-E do 1.º Cartório Notarial de Viana do
Castelo, foi alterado o pacto da sociedade quanto ao artigo 1.º e adi-
tado um novo artigo 6.º, que têm a seguinte redacção.

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Lino Matos — Sociedade
Unipessoal, L.da, tem a sua sede no Largo das Almas, 10, 1.º, frente,
esquerdo, freguesia de Viana do Castelo (Santa Maria Maior), cidade e
concelho de Viana do Castelo.

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

25 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 2009654765

CONFIMINHO — INDÚSTRIA TÊXTIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2582; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 33/
20051031.

Certifico que foi depositada cópia da escritura da qual consta a dis-
solução e encerramento da liquidação, tendo as contas sido aprovadas
em 7 de Outubro de 2005.

Está conforme o original.

4 de Novembro de 2005. — A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 2009655044

RAIMUNDO DELGADO — TECTOS FALSOS
E DIVISÓRIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 3033; identificação de pessoa colectiva n.º 505699273; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 11/20051109.

Certifico que foi depositada cópia da escritura da qual consta a dis-
solução e encerramento da liquidação, tendo as contas sido aprovadas
em 25 de Outubro de 2005.

Está conforme o original.

16 de Novembro de 2005. — A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 2009655192

ANTÓNIO FERNANDO P. COELHO — UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 3690; identificação de pessoa colectiva n.º 507038304; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 3/20051028.

Certifico que foi depositada cópia da escritura da qual consta a dis-
solução e encerramento da liquidação, tendo as contas sido aprovadas
em 24 de Outubro de 2005.

Está conforme o original.

28 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 2009654951

AMEDO — FÁBRICA DE DECORAÇÃO E MÓVEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 3770; identificação de pessoa colectiva n.º 507261623;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 3/20051031.

Certifico que foi depositada cópia da acta da qual consta a mudan-
ça de sede para a Zona Industrial de Neiva, Estrada Nova, freguesia
de Chafé, Viana do Castelo.

Está conforme o original.

4 de Novembro de 2005. — A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 2009655036

E. CADETE, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 3882; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da
apresentação: 47/20051031.

Certifico que foi depositada cópia da acta da qual consta a mudan-
ça de sede para a Rua José Figueiras, 76, freguesia de Meadela, Viana
do Castelo.

Está conforme o original.

24 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 2009655060

DIGESTIVMED — SOCIEDADE ENDOSCOPIA
DIGESTIVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2415; identificação de pessoa colectiva n.º 504257609;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 5 e inscrição n.º 8; números e
data da apresentação: 25 e 27/20051104

Certifico que foi depositada cópia da escritura da qual consta a ces-
sação de funções do gerente António Antunes Mota Júnior, por óbito.

Data: 26 de Abril de 2005.
Depositada cópia da escritura da qual consta a nomeação da geren-

te Maria Carolina Ramos Barrote Morais Meira Pires.
Data da deliberação: 8 de Outubro de 2005.

Está conforme o original.

11 de Novembro de 2005. — A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 2009655168

PLACONEIVA — APLICAÇÕES DE PLACAS GESSO
CARTONADAS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2781; identificação de pessoa colectiva n.º 505228076; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 46/20051031.

Certifico que foi depositada cópia da escritura da qual consta a dis-
solução e encerramento da liquidação, tendo as contas sido aprovadas
em 7 de Outubro de 2005.

Está conforme o original.

4 de Novembro de 2005. — A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 2009655052

A. SOUTO — COMÉRCIO E REPARAÇÃO DE PEÇAS
PARA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 3604; identificação de pessoa colectiva n.º 506758184.
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Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe referentes ao ano de 2004.

25 de Novembro de 2005. — A Escriturária Superior, Judite Brito
Costa. 2009655230

SALGAR — PROMOTORA IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1635; identificação de pessoa colectiva n.º 502901950.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe referentes ao ano de 2004.

11 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Ana Paula de
Sá Freitas. 2009654242

MANUEL AGOSTINHO & OLIVEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 3643; identificação de pessoa colectiva n.º 506955826; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 24/20051107.

Certifico que foi depositada fotocópia da escritura da qual consta a
dissolução e encerramento da liquidação, tendo as contas sido apro-
vadas em 12 de Outubro de 2005.

Está conforme o original.

15 de Novembro de 2005 — A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 2009655184

ROSSIOS BAR — SOCIEDADE HOTELEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 3244; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4;
números e data das apresentações: 27 e 28/20051020.

Certifico que foi depositada fotocópia da acta da qual consta a
cessação de funções do gerente, José Agostinho Ferreira.

Data: 12 de Outubro de 2005 e nomeação de gerente.
Gerente nomeado: Ricardo Filipe Gonçalves Viana.
Data: 12 de Outubro de 2005.

Está conforme o original.

26 de Outubro de 2005 — A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 2009654790

MARIA EMÍLIA SOUSA PINTO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 3890; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/20051028.

Certifico que, por escritura de 27 de Setembro de 2005, exarada de
fl. 117 a fl. 118 do livro n.º 439-E do 1.º Cartório Notarial de Viana
do Castelo, Maria Emília Sousa Pinto constituiu uma sociedade uni-
pessoal, que passa a reger-se pelo seguinte pacto:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Maria Emília Sousa Pinto,
Unipessoal, L.da, tem sede no lugar da Igreja, freguesia de Deão, conce-
lho de Viana do Castelo.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem como objecto a actividade de florista.

ARTIGO 3.º

O capital social é de cinco mil euros correspondente a uma quota
de igual valor nominal pertencente à sócia Maria Emília Sousa Pinto.

ARTIGO 4.º

A gerência é exercida por um ou mais gerentes, sendo nomeado
gerente a sócia Maria Emília Sousa Pinto.

ARTIGO 5.º

Para obrigar a sociedade é suficiente a assinatura de um gerente.

ARTIGO 6.º

Entre a própria sócia e a sociedade poderão ser celebrados quaisquer
negócios jurídicos que sirvam a prossecução do objecto da sociedade.

Está conforme o original.

4 de Novembro de 2005 — A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 2009654927

VILA NOVA DE CERVEIRA

JOAQUIM GONÇALO MORAIS — CONSTRUÇÕES,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Cerveira. Matrí-
cula n.º 390; identificação de pessoa colectiva n.º 505836483; ins-
crições n.os 4 e 5; números e data das apresentações: 01 e 02/051123.

Certifico que, em referencia a sociedade em epígrafe foi transfor-
mada e alterando os artigo 1.º, 3.º, 4.º e 5.º do contrato de sociedade,
tendo em consequência ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Joaquim Gonçalo Morais — Constru-
ções, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede no lugar de Gontige, freguesia
de Reboreda, concelho de Vila Nova de Cerveira.

§ único. A gerência por simples deliberação, poderá deslocar a sede
social dentro do mesmo concelho ou concelhos limítrofes, bem como
criar sucursais, agências ou outras formas legais de representação, no
território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a construção e reparação de edifícios;
construção de imóveis para venda; imobiliária, fornecimento e co-
mercialização de materiais de construção.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado e subscrito em dinheiro é
de vinte e quatro mil novecentos e quarenta euros e está concentrado
numa única quota de igual valor, pertencente ao único sócio Joaquim
Gonçalo Amorim Morais.

§ único. Poderão ser exigidas ao sócio, por deliberação do próprio,
prestações suplementares até ao montante global de cinquenta mil
euros.

ARTIGO 4.º

O sócio único fica desde já autorizado a celebrar negócios jurídicos
com a sociedade, os quais devem servir a prossecução do objecto social.

ARTIGO 5.º

1 — A sociedade é administrada pelo sócio único, o qual fica desde
já nomeado gerente.

2 — Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contratos
é suficiente a assinatura do gerente.

O texto actualizado do contrato ficou depositado na pasta respectiva.

Conferida, está conforme ao original.

23 de Novembro de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Joaquim
Domingos Martins Conde Gonçalves. 2005709050

VILA REAL
CHAVES

AUTENTIBAR — SNACK-BAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Chaves. Matrícula n.º 01164/
011113; identificação de pessoa colectiva n.º 505763850; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 01/051122.

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

Apresentação n.º 01/051122.
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 2 de Setembro de 2005.

Está conforme.

22 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Dulce Helena
Soares Pinto da Costa. 2009002946
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AGÊNCIA FUNERÁRIA SANDRA COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Chaves. Matrícula n.º 01450/
050516; identificação de pessoa colectiva n.º 507214030;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 02/051124.

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

Averbamento n.º 1, apresentação n.º 02/051124.
Sede: Estrada Nacional n.º 2, 131, rés-do-chão, esquerdo, Vidago,

Chaves.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada encon-
tra-se depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

24 de Novembro de 2005. — O Segundo-Ajudante, José Luís Ribeiro
Figueiredo Dias. 2009002970

TEIXEIRA & SANTOS, ORGANIZAÇÃO
DE EVENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Chaves. Matrícula n.º 01493/
051124; identificação de pessoa colectiva n.º P 507500156; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 01/051124.

Certifico que, entre Carina Andreia Ramos dos Santos, Sílvia Ale-
xandra Rodrigues Teixeira e Filipa Alexandra Rodrigues Teixeira,
solteiras, maiores, foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege
pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Teixeira & Santos, Organização de
Eventos, L.da, tem a sua sede na Rua das Gandarinhas, 7, freguesia de
Cela, concelho de Chaves.

§ único. Por simples deliberação a gerência poderá mudar a sede
social para qualquer local do concelho ou concelhos limítrofes, bem
como abrir ou encerrar sucursais, filiais, agências ou qualquer outra
forma de representação social, quer em território nacional, quer no
estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em organização de feiras, exposi-
ções e de outros eventos.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil e dez euros, e corresponde à soma de três quotas iguais do valor
nominal de mil seiscentos e setenta euros cada, pertencentes uma a
cada uma das sócias Carina Andreia Ramos dos Santos, Sílvia Alexan-
dra Rodrigues Teixeira e Filipa Alexandra Rodrigues Teixeira.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade e a sua representação em juízo ou
fora dele será exercida pelos gerentes, que podem ser escolhidos entre
estranhos à sociedade, e serão remunerados ou não conforme vier a
ser deliberado em assembleia geral.

2 — Para obrigar a sociedade é suficiente a assinatura de um geren-
te.

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

ARTIGO 5.º

A cessão total ou parcial de quotas é livre entre os sócios, carecen-
do nos demais casos do consentimento da sociedade, que terá direito
de preferência em primeiro lugar, cabendo este direito aos sócios não
cedentes se aquela o não desejar.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementares de
capital até ao montante de quinze vezes o capital social, nas condi-
ções que vierem a ser estabelecidas em assembleia geral.

Fica desde já nomeada gerente a sócia Carina Andreia Ramos dos
Santos.

Está conforme.

22 de Novembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
da Costa Machado Moura. 2009002954

CMPV — COMÉRCIO DE MATERIAIS
DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Chaves. Matrícula n.º 01218/
020509; identificação de pessoa colectiva n.º 506074196; inscri-
ções n.os 3 e 4; números e data das apresentações: 01 e 02/051125.

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

Apresentação n.º 01/051125.
Reforço do capital e alteração parcial do contrato.
Artigos alterados: 1.º, 2.º, 3.º e 5.º, os quais ficam com a seguinte

nova redacção:
ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma CMPV — Comércio de Materiais
de Construção, L.da

2 — A sua sede é no Bairro da Casarelha, lugar do Couto de Erve-
dedo, freguesia de Ervededo, concelho de Chaves.

3 — Por simples deliberação da gerência poderá a sede social ser
transferida para outro local do mesmo concelho ou concelho limítro-
fes.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na comercialização de materiais de
construção, terraplanagens e demolições, transporte de mercadorias e
a confecção (obra a feitio) de lenços, écharpes e similares, compra e
venda de toros de madeira em grosso e lenha.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinquenta
mil euros, dividido em quatro quotas, uma no valor nominal de trinta
e cinco mil euros pertencente ao sócio João Pedro Venceslau e três
nos valores nominais de cinco mil euros, pertencentes uma a cada um
dos sócios Maria das Dores Vieira Rodrigues Venceslau, Sabrina Isabel
Rodrigues Venceslau e Stépbane Pierre Rodrigues Venceslau.

ARTIGO 5.º

1 — A administração e representação da sociedade fica a cargo da
gerência que será constituída por um a três gerentes, dependendo de
nomeação a efectuar em assembleia geral.

2 — A gerência será remunerada ou não, conforme vier a ser deli-
berado em assembleia geral.

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

Averbamento n.º 1, apresentação n.º 02/051125.
Designação de gerente, Susana Cristina Moura Gomes, solteira,

maior, em 21 de Novembro de 2005.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada encon-
tra-se depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

25 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Dulce Helena
Soares Pinto da Costa. 2009002997

PESO DA RÉGUA

ERMIDA & CARVALHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Peso da Régua. Matrícula
n.º 597; identificação de pessoa colectiva n.º 503827098; data da
apresentação: 300605.

Certifico que os documentos respeitantes à prestação de contas do
ano de 2004, da sociedade em epígrafe, com sede no lugar e freguesia
de Loureiro, concelho de Peso da Régua, se encontram depositados
na pasta respectiva.

Foi conferida e está conforme.

15 de Novembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Amália
Pereira Gouveia. 2006917064

APARÍCIO, FILHOS & COMPANHIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Peso da Régua. Matrícula
n.º 367; identificação de pessoa colectiva n.º 502011203; data da
apresentação: 300605.
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Certifico que os documentos respeitantes à prestação de contas do
ano de 2004, da sociedade em epígrafe, com sede na Avenida de Sa-
cadura Cabral, freguesia de Godim, concelho de Peso da Régua, se
encontram depositados na pasta respectiva.

Foi conferida e está conforme.

15 de Novembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Amália
Pereira Gouveia. 2006917072

LUBRIPECTRO — LUBRIFICANTES E PETRÓLEOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Peso da Régua. Matrícula
n.º 613; identificação de pessoa colectiva n.º 503940380; data da
apresentação: 300605.

Certifico que os documentos respeitantes à prestação de contas do
ano de 2004, da sociedade em epígrafe, com sede no lugar da Portela,
freguesia de Mouramorta, concelho de Peso da Régua, se encontram
depositados na pasta respectiva.

Foi conferida e está conforme.

15 de Novembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Amália
Pereira Gouveia. 2006917080

ENZIMÁTICA — COMUNICAÇÃO, IMAGEM
E EVENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Peso da Régua. Matrícula
n.º 701; identificação de pessoa colectiva n.º 504589334; data da
apresentação: 300605.

Certifico que os documentos respeitantes à prestação de contas do
ano de 2004, da sociedade em epígrafe, com sede na Rua de Vasques
Osório, Edifício Brás, 4.º, esquerdo, freguesia e concelho de Peso da
Régua, se encontram depositados na pasta respectiva.

Foi conferida e está conforme.

15 de Novembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Amália
Pereira Gouveia. 2006917099

KOLHEITA DE IDEIAS — VINHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Peso da Régua. Matrícula
n.º 759; identificação de pessoa colectiva n.º 505463636; data da
apresentação: 20050701.

Certifico que os documentos respeitantes à prestação de contas do
ano de 2004, da sociedade em epígrafe, com sede no lugar de Vila
Seca de Poiares, freguesia de Poiares, concelho de Peso da Régua, se
encontram depositados na pasta respectiva.

Foi conferida e está conforme.

23 de Novembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Amália
Pereira Gouveia. 2011888301

RIBEIRA DE PENA

SAN T, JOSÉ & DANIEL LOPES, L.DA

Sede: Edifício da Câmara Municipal, Mercado Municipal, loja 2,
Rua de 25 de Abril, Ribeira de Pena (Salvador), Ribeira de Pena

Conservatória do Registo Comercial de Ribeira de Pena. Matrícula
n.º 00115/251005; identificação de pessoa colectiva n.º P 507488741;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 01/251005.

Certifico que, por escritura de 6 de Outubro de 2005, exarada a
fl. 85 do livro de notas n.º 30-C do Cartório Notarial de Ribeira de
Pena, foi constituída uma sociedade comercial por quotas entre José
Domingos Limões Lopes e Daniel Limões Lopes, ambos solteiros,
maiores, residentes no lugar de Friúme, freguesia de Ribeira de Pena
(Salvador), deste concelho, com a denominação em epígrafe, que se
regerá pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma San T, de José & Daniel Lopes, L.da, e
tem a sua sede no concelho de Ribeira de Pena, no Edifício da Câma-

ra Municipal, Mercado Municipal, loja n.º 2, Rua de 25 de Abril, fre-
guesia de Ribeira de Pena (Salvador), durará por tempo indetermina-
do, a contar da data do registo definitivo na respectiva Conservatória
do Registo Comercial.

ARTIGO 2.º

A sociedade poderá transferir a sua sede social para outro local deste
concelho ou concelhos limítrofes, bem como abrir filiais ou outras
formas de representação social em qualquer local do país ou no es-
trangeiro, conforme for deliberado pela gerência.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto a exploração de café/bar, restaurante
e afins, comercialização de comidas e bebidas.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de cinco
mil euros, correspondente à soma de duas quotas iguais de dois mil e
quinhentos euros cada uma, pertencentes aos outorgantes.

ARTIGO 5.º

A gerência social, remunerada ou não, consoante venha a ser deli-
berado em assembleia geral, fica a pertencer a ambos os sócios.

ARTIGO 6.º

Para obrigar a sociedade é necessário a assinatura de ambos os só-
cios.

ARTIGO 7.º

1 — A sociedade poderá exigir aos sócios prestações suplementa-
res de capital, por uma ou mais vezes, desde que o montante total das
prestações suplementares não ultrapasse vinte vezes o valor actual
das quotas.

2 — Os montantes e prazos de realização das prestações suplemen-
tares serão fixados em assembleia geral dos sócios, expressamente
convocada para o efeito.

ARTIGO 8.º

A divisão e cessão de quotas são livres entre os sócios, porém, a
cessão de quotas a estranhos depende do consentimento de todos os
sócios dado por escrito, ficando reservado a estes o direito de prefe-
rência na aquisição.

ARTIGO 9.º

Aos sócios gerentes é vedado responsabilizar a sociedade em quais-
quer actos e contratos alheios negócios sociais, designadamente em
letras de favor, fianças e abonações, ficando aquele que o fizer, res-
ponsável pelas obrigações que assumir e tendo que indemnizar a soci-
edade pelos prejuízos que lhe causar.

ARTIGO 10.º

No caso de dissolução da sociedade, e consequente liquidação e
partilhas dos seus bens, não havendo acordo entre os sócios, serão
estes adjudicados ao sócio que em licitação verbal melhores vanta-
gens oferecer.

ARTIGO 11.º

A sociedade poderá entrar imediatamente em actividade, ficando
desde já, qualquer um dos gerentes autorizado a efectuar o levanta-
mento do capital social para fazer face às despesas de constituição.

ARTIGO 12.º

A sociedade assume as despesas inerentes à sua constituição, desig-
nadamente esta escritura e aquisição de bens.

Está conforme o original.

25 de Outubro de 2005. — A Ajudante, Maria Beatriz Barreira Pires
Gomes. 2001681747

RELBASTO — SOCIEDADE DE RELVADOS
E MANUTENÇÃO, L.DA

Sede: lugar de Agunchos, freguesia de Cerva, concelho
de Ribeira de Pena

Conservatória do Registo Comercial de Ribeira de Pena. Matrícula
n.º 00117/211105; identificação de pessoa colectiva n.º 504248324;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 02/21112005.
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Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte acto de registo:

Alteração parcial do pacto social.
Artigo alterado: 1.º
Sede: lugar de Agunchos, freguesia de Cerva, concelho de Ribeira

de Pena.

21 de Novembro de 2005. — A Ajudante, Maria Beatriz Barreira
Pires Gomes. 2005728039

VILA REAL

TERRAS DO MARÃO — MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real. Matrícula n.º 1938;
identificação de pessoa colectiva n.º 505543222; averbamento n.º 1
à inscrição n.º 02; número e data da apresentação: 28/04072005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
deslocação da sede social para a Avenida de D. Dinis, Largo do Pio-
ledo, bloco A, cave, Vila Real.

Está conforme.

7 de Outubro de 2005. — O Ajudante Principal, Victor Manuel de
Azevedo Teixeira. 2008147681

VISEU
ARMAMAR

CASA DO QUINTAL — TURISMO RURAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Armamar. Matrícula n.º 119/
010921; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 01/051109.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, em referência à sociedade em epígrafe, foi
efectuado o seguinte acto de registo:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 12 de Outubro de 2005.

Está conforme.

A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Lúcio Rodrigues. 1000294990

TRANSPORTES S. NEUTEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Armamar. Matrícula n.º 160/
050128; averbamentos n.os 1 e 2 à inscrição n.º 7 e inscrição n.º 10;
números e data das apresentações: 01, 02 e 03/051104.

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

Cessação de funções de gerente de Mara Alexandra Martinho Car-
valho, em 19 de Outubro de 2005, por renúncia.

Cessação de funções de gerente de Ângela Cristina Martinho Car-
valho, em 19 de Outubro de 2005, por renúncia; e

Nomeação de gerente.
Gerente nomeado: Noel Filipe Tavares Carvalho, divorciado, em

12 de Outubro de 2005.

Está conforme.

A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Lúcio Rodrigues. 1000294989

I-NOWWEB — SOLUÇÕES WEB, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Armamar. Matrícula n.º 171/
051116; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 01/051116.

Certifico que foi constituída a sociedade comercial em epígrafe pelo
sócio Emanuel José de Paiva Peixoto, solteiro, maior, cujo pacto se regerá
pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma I-NOWWEB — Soluções Web,
Unipessoal, L.da, e tem a sua sede no lugar de Ferreiros, freguesia de
Folgosa, concelho de Armamar.

§ único. Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser des-
locada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem
como criar ou encerrar filiais, sucursais o ou qualquer forma de repre-
sentação social.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto: programação e serviços para inter-
net (webdesign e webdevelopement), baseados, na criação, progra-
mação, manutenção de sites, portais e lojas (e venda on-line. Comér-
cio electrónico de conteúdos, aplicações próprias ou de terceiros.
Criação e desenvolvimento de Intranet e sistemas de gestão. Sistemas
multimédia e streaming. Prestação de serviços técnicos e programa-
ção a terceiros (outsourcing). Registo de domínios e páginas em
motores de busca. Criação e gestão de contas e-mail, serviços de alo-
jamento, e-marketing e sistemas de gestão de conteúdos. Prestação
de serviços de publicidade, marketing e propaganda, baseados na con-
cepção do design gráfico de produtos; embalagens. artigos, catálogos,
outdors, brochuras e campanhas. Criação de imagem corporativa.
Concepção, execução e programação do design gráfico de produtos,
embalagens, artigos, catálogos, outdoors, brochuras e campanhas:
Criação de imagem corporativa. Concepção, execução e programa-
ção; de soluções para suportes multimédia interactivos. Assistência
técnica, desenvolvimento e comercialização de serviços de software
(programação). Concepção e execução de infra-estruturas de redes.
Consultadoria, gestão e manutenção do parque informático, assim
como prestação de serviços de formação técnica e profissional na
área da informática. Serviços gráficos, nomeadamente serigrafia, tam-
pografia, estamparia. Serviços de impressão digital e plotagem. Pres-
tação de serviços na área do desenho de projectos de construção civil
e modelação de terreno, Animação, modelação e imagem estática 3D.

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, conforme de-
liberação do sócio único, pertence ao sócio ou a estranhos por ele
designados, ficando desde já designado gerente o sócio único.

§ único. Para obrigar a sociedade e suficiente a intervenção de um
gerente.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

Ao sócio único poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital, até ao montante global de um milhão de euros.

Está conforme o original.

16 de Novembro de 2005. — O Segundo-Ajudante, Mário Ferreira
Carneiro Cireneu. 1000295349

CARREGAL DO SAL

DÊ COR À CASA — ARTIGOS DE DECORAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Carregal do Sal. Matrícula
n.º 0429/050823; inscrição n.º 01; número e data da apresenta-
ção: 04/050823.

Certifico que foi registado o contrato de sociedade comercial por
quotas celebrado entre Artur Jorge Neves Pedrosa e Cristina Maria
Ferrão Fernandes Neves Pedrosa, que se rege pelas cláusulas do pacto
que se segue:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a denominação Dê Cor à Casa — Artigos
de Decoração, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua da Escola Secundária, Edifí-
cio São Brás, loja F, freguesia de Currelos, concelho de Carregal do Sal.
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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
ainda ser criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de
representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na importação e venda por grosso
e a retalho de artigos para decoração e brinde.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente subscrito e realizado em dinheiro
é de cinco mil euros e corresponde à soma de duas quotas iguais do
valor nominal de dois mil e quinhentos euros cada, pertencendo
uma a cada um dos sócios Artur Jorge Neves Pedrosa e Cristina
Maria Ferrão Fernandes Pedrosa.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
deliberação da assembleia geral, pertence a sócios ou a estranhos, a
designar em assembleia geral, ficando desde já designado gerente o
sócio, Artur Jorge Neves Pedrosa.

2 — A sociedade obriga-se com 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.

ARTIGO 7.º

1 — Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de cinquenta mil euros, mediante pré-
via deliberação dos sócios, nesse sentido; e

2 — Depende da deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

Está conforme o original.

23 de Agosto de 2005. — A Ajudante, Paula Maria Ribeiro
Rodrigues Abreu. 2008599272

CASTRO DAIRE

CONSTROIGAIO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castro Daire. Matrícula
n.º 508; identificação de pessoa colectiva n.º 507537220; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 01/20051121.

Certifico que por Joaquim de Oliveira Gaio, casado com Rosalina
de Sul Fernandes Gaio, casados no regime da comunhão de adquiridos,
foi constituída e sociedade em epígrafe, que se regerá pelo seguinte
contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma CONSTROIGAIO, Unipessoal, L.da, e
tem a sua sede no lugar da Lage, 6, freguesia de Mões, concelho de
Castro Daire.

§ único. Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser des-
locada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem
como criar ou encerrar filiais, sucursais ou qualquer forma de repre-
sentação social.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto: construção civil e obras públicas.
Compra e venda de imóveis e revenda dos adquiridos para esse fim.
Comércio de materiais de construção e equipamentos.

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, conforme de-
liberação do sócio único, pertence ao sócio ou a estranhos por ele
designados, ficando desde já designado gerente o sócio único.

§ único. Para obrigar a sociedade é suficiente a intervenção de um
gerente.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, 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.

ARTIGO 7.º

1 — Ao sócio único poderão ser exigidas prestações suplementares
de capital, até ao montante global de quinhentos mil euros.

2 — Poderá o sócio único fazer suprimentos à sociedade nos ter-
mos e formalidades previstas na lei.

Está conforme o original.

23 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Monteiro. 2004933976

QUINTA DA SEARA — ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castro Daire. Matrícula n.º 170;
identificação de pessoa colectiva n.º 503295043; inscrições n.os 3
e 4; números e data das apresentações: 2 e 3/20051122.

Certifico que, pelas apresentações acima referidas, foram regista-
dos os seguintes factos:

Designação do secretário e secretário suplente respectivamente
Aurélio Rocha Loureiro e Miguel Augusto Rebelo Soares, advogados
em 21 de Novembro de 2005.

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 21 de Novembro de 2005.

23 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Monteiro. 2004934000

CAPUCHINHAS — PRODUÇÃO E VENDA
DE VESTUÁRIO ARTESANAL, C. R. L.

Conservatória do Registo Comercial de Castro Daire. Matrícula n.º 390;
identificação de pessoa colectiva n.º 504458663; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 1/20051122.

Certifico que pela apresentação acima referida foi registado o se-
guinte facto:

Designação dos órgãos sociais, para o quadriénio: 2004-2007.
Direcção: presidente — Henriqueta dos Anjos Dias Félix Ribeiro;

secretária — Maria Ester Cabral Duarte; tesoureira — Isabel Maria
Duarte Rodrigues, solteira, maior.

Conselho fiscal: presidente — Maria Helena Dias Félix.
Data da deliberação: 10 de Novembro de 2005.

23 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Monteiro. 2004933950

ROCHA & PINHO, RESIDENCIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castro Daire. Matrícula n.º 343;
identificação de pessoa colectiva n.º 505148544; inscrições n.os 2
e 3; números e data das apresentações: 1 e 2/20051118.

Certifico que pelas apresentações acima referidas foram registados
os seguintes factos:

Designação do secretário e secretário suplente, respectivamente
Aurélio Rocha Loureiro e Miguel Augusto Rebelo Soares, advogados,
em 28 de Outubro de 2005.

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 28 de Outubro de 2005.

23 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Monteiro. 2004933992
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CINFÃES
CARDOSO & MOUTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cinfães. Matrícula n.º 00366/
20010522; identificação de pessoa colectiva n.º 505446332.

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

Está conforme.

13 de Outubro de 2005. — A Adjunta da Conservadora, Sónia Maria
Soares Félix da Herdade Gomes. 2005624802

LAMEGO

PEREIRA DOS SANTOS — MEDIAÇÃO DE SEGUROS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lamego. Matrícula n.º 00559/
970513; identificação de pessoa colectiva n.º 503891746.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos ao registo de prestação de contas do ano de 2004 da
sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

25 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Dirce Maria de
Paiva Ribeiro Lobão Ferreira. 2008179397

LAMIRQ — SISTEMAS INFORMÁTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lamego. Matrícula n.º 00623/
980505; identificação de pessoa colectiva n.º 504159097; número
e data da apresentação: 15/20050627.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos ao registo de prestação de contas do ano de 2004 da
sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

25 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Dirce Maria de
Paiva Ribeiro Lobão Ferreira. 2008179389

EURICO RIBEIRO & JORGE CARDOSO — COMÉRCIO
DE ARTIGOS DESPORTIVOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lamego. Matrícula n.º 00601/
980203; identificação de pessoa colectiva n.º 504089374; inscri-
ção n.º 7; número e data da apresentação: 01/20051102.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
N.º 7 — Apresentação n.º 01/20051102.
Facto: dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação de contas: 4 de Agosto de 2005.

Conferida, está conforme o original.

23 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Dirce Maria de
Paiva Ribeiro Lobão Ferreira. 2008179311

CASTELINHO DISTRIBUIÇÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lamego. Matrícula n.º 01013/
20051110; identificação de pessoa colectiva n.º 504208136; ins-
crição n.º 8; número e data da apresentação: 01/20051110.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
N.º 8 — apresentação n.º 01/20051110.
Facto: alteração parcial do pacto, conforme os artigos integralmente.

CAPÍTULO I

Firma, sede e objecto

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Castelinho Distribuição, S. A.

2 — Por deliberação da administração pode a sociedade criar ou
extinguir sucursais, agências, delegações ou outras formas locais de
representação no território nacional ou no estrangeiro, quando e onde
julgar conveniente.

ARTIGO 2.º

A sede social situa-se na Quinta do Cabouco, em Cambres, Lame-
go, podendo ser deslocada para outro local, por decisão do conselho
de administração.

ARTIGO 3.º

O objecto social consiste na compra, venda, importação, exporta-
ção, armazenagem, distribuição e logística de produtos vários.

ARTIGO 4.º

A sociedade pode associar-se com outras pessoas jurídicas, designa-
damente em novas sociedades, em agrupamentos complementares de
empresas ou em agrupamentos europeus de interesse económico e pode
adquirir ou alienar participações sociais em sociedades nacionais eu
estrangeiras com objecto igual ou diferente do seu e em sociedades
reguladas por leis especiais, sempre mediante simples decisão da ad-
ministração.

CAPÍTULO II

Capital social, acções e obrigações

ARTIGO 5.º

1 — O capital social, integralmente subscrito, é de trezentos e se-
tenta e cinco mil euros e encontra-se totalmente realizado em di-
nheiro.

2 — O capital encontra-se dividido em setenta e cinco mil cento e
oitenta acções ordinárias, com o valor nominal de quatro euros e
noventa e nove cêntimos, cada acção.

3 — Os accionistas podem fazer à sociedade os suprimentos de que
esta carecer, gratuitos ou onerosos, podendo também vir a ser-lhes
exigidas prestações suplementares, acessórias, deliberado em capital,
até ao dobro do valor nominal das acções nominativas, conforme
deliberado em assembleia geral.

ARTIGO 6.º

1 — As acções serão nominativas ou ao portador simples; poden-
do as acções nominativas ser convertidas em acções ao portador des-
de que requerido pelo seu titular ao conselho de administração e que
este, após deliberação, autorize a conversão, ficando as despesas da
conversão a cargo do respectivo titular.

2 — Serão emitidos títulos incorporando uma, cinco, dez, cem, mil
e dez mil acções, assinados pelo presidente do conselho de adminis-
tração ou por dois administradores, podendo as assinaturas ser de
chancela por eles autorizada.

3 — A sociedade poderá emitir acções preferenciais sem direito a
voto, até ao limite legalmente fixado se o houver, as quais poderão
ser remíveis pelo seu valor nominal, acrescido ou não de um prémio,
competindo à assembleia geral tal deliberação, bem como, a definição
do método de calculo do prémio de remissão, se for esse o caso.

4 — As acções ordinárias podem ser convertidas em acções prefe-
renciais sem voto e vice-versa, em ambos os casos a pedido dos inte-
ressados, desde que estejam observadas as formalidades legais prévias
para o efeito.

5 — A sociedade pode adquirir acções próprias, por deliberação da
assembleia geral ou do conselho de administração nos casos previstos
na lei.

6 — A sociedade poderá amortizar acções, a pedido do seu titular
ou no caso deste não poder dispor livre e validamente delas, sendo
que tal amortização se fará pelo seu valor nominal.

7 — A administração fica desde já autorizada, nos cinco anos seguin-
tes, a proceder a aumentos de capital, por uma ou mais vezes, por entra-
das em dinheiro ou por incorporação de reservas legalmente admissíveis,
até ao montante de dois milhões de euros, no momento que achar opor-
tuno, independentemente de deliberação da assembleia geral.

8 — A transmissão de acções nominativas fica dependente do con-
sentimento do conselho de administração, devendo este pronunciar-
-se no prazo máximo de 30 dias, sob pena da transmissão em causa
poder ser livremente efectuada.

9 — Sendo recusado o consentimento pelo conselho de adminis-
tração terá este que fazer adquirir as acções por pessoa ou entidade à
sua escolha, accionista ou não, nas mesmas condições de negócio para
que foi solicitado o consentimento.

10 — Demonstrando-se que no pedido de consentimento houve
simulação de preço, a respectiva aquisição far-se-á pelo valor real
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determinado com base no estado da sociedade no momento da delibe-
ração.

11 — Se a transmissão de acções nominativas for consentida pela
administração têm os accionistas direito de preferência, nas mesmas
condições do negocio, e na proporção das acções detidas.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá emitir obrigações de todos os tipos previstos
na lei, por decisão da Administração e nas condições por ela estabe-
lecidas.

CAPÍTULO III

Administração e fiscalização

ARTIGO 8.º

1 — A sociedade é gerida por um conselho de administração com-
posto por três ou cinco membros efectivos, podendo ter um ou dois
suplentes.

2 — Os membros do conselho de administração são eleitos pela
assembleia geral, com ou sem remuneração, e se sim, na modalidade
que for deliberada, podendo a remuneração dos membros da adminis-
tração consistir, parcialmente, numa percentagem até vinte por cen-
to dos lucros da sociedade.

3 — Os membros do conselho de administração caucionarão ou não
o exercício do seu cargo conforme for deliberado pela assembleia geral
no momento da sua eleição.

4 — Em caso de morte, renuncia ou impedimento de membros dos
órgãos sociais, as vagas serão preenchidas por deliberações dos acci-
onistas.

5 — O presidente do conselho de administração tem voto de qua-
lidade nas reuniões do conselho de administração, podendo os seus
membros votar por correspondência, a solicitação do presidente.

ARTIGO 9.º

1 — À Administração são atribuídos os mais amplos poderes de ges-
tão e representação da sociedade, em juízo ou fora dela, sem qualquer
limitação que não seja imposta por lei, podendo, designadamente:

a) Adquirir, vender, trocar, hipotecar ou por qualquer outra forma
alienar ou onerar os bens da sociedade, bem como os direitos a ela
inerentes, sejam eles bens imóveis ou não, incluindo acções, quotas e
obrigações, dá-los de locação ou reconhecer direitos sobre eles;

b) Contrair empréstimos ou outro tipo de financiamentos no mer-
cado nacional ou estrangeiro;

c) Representar a sociedade em juízo ou fora dele, propor acções,
transigir e desistir das mesmas, assim como se comprometer em arbi-
tragens.

2 — A sociedade obriga-se em quaisquer negócios jurídicos ou do-
cumentos pela assinatura de administrador ou por mandatário da so-
ciedade no estrito âmbito do respectivo mandato.

3 — A Administração poderá nomear mandatário ou mandatários
para à prática de determinados actos ou categorias de actos, os quais
deverão especificamente, constar a deliberação da Administração.

4 — A administração da sociedade poderá nomear um administra-
dor delegado, devendo expressamente constar da deliberação da Ad-
ministração quais os actos que são delegados.

5 — Os administradores ficam autorizados a praticar por si, direc-
ta ou indirectamente, negócios ou actividades concorrentes com os
da sociedade.

ARTIGO 10.º

A fiscalização das operações da sociedade competirá a um fiscal
único e respectivo suplente, ambos revisores oficiais de contas ou
sociedades de revisores oficiais de contas, sendo permitida a sua ree-
leição por uma ou mais vezes, tendo o respectivo mandato a duração
de quatro anos.

CAPÍTULO IV

Deliberações de accionistas e assembleia geral

ARTIGO 11.º

1 — A assembleia geral é constituída pelos accionistas que demons-
trem possuir acções, em número ou tipo, que confiram direito a voto.

2 — Para o efeito do disposto no número anterior a titularidade
das acções nominativas é reconhecida em função do respectivo livro
de registo; quanto aos titulares de acções ao portador, deverão estes
depositá-las nos cofres da sociedade, exibir os respectivos títulos ou
os certificados de depósito dos mesmos em estabelecimento bancário.

3 — A presença na assembleia geral de accionistas sem direito de
voto e de terceiros depende da prévia autorização do respectivo pre-
sidente, sem prejuízo dos direitos imperativamente fixados por lei.

4 — Corresponderá um voto, a cada dez acções.
5 — Excepto nos casos em que a lei não o permite, a assembleia

geral considera-se validamente constituída e pode deliberar em pri-
meira convocação desde que se encontrem presentes ou representa-
dos, pelo menos, accionistas que sejam possuidores de um terço do
capital social e em segunda convocação com qualquer número de ac-
cionistas e seja qual for o quantitativo do capital representado.

6 — As deliberações serão tomadas por maioria absoluta de votos,
salvo quando a lei ou contrato dispuserem de maneira diversa.

ARTIGO 12.º

 A mesa da assembleia geral e composta por um presidente, um
vice-presidente e um secretário, accionistas ou não, eleitos em as-
sembleia geral, ficando a orientação, dos trabalhos a cargo do vice-
-presidente, se da ordem dos mesmos constarem assuntos que directa
ou indirectamente digam respeito ao presidente, ou ainda na falta ou
impedimento deste, cabendo a escolha do secretário a quem presidir a
mesa.

ARTIGO 13.º

1 — As assembleias gerais são convocadas de forma legal pelo pre-
sidente da Mesa, podendo ser por carta registada com a antecedência
de 21 dias relativamente à data da reunião, caso sejam nominativas
todas as acções da sociedade.

2 — As assembleias gerais realizar-se-ão na sede social da socieda-
de ou em outro local escolhido pelo presidente da mesa.

CAPÍTULO V

Dissolução e liquidação

ARTIGO 14.º

A sociedade dissolver-se-á nos casos previstos na lei ou por delibe-
ração da maioria de três quartos dos votos.

ARTIGO 15.º

Em caso de liquidação, esta fica a cargo da administração, podendo
efectuar vendas directamente.

CAPÍTULO V

Diversos

ARTIGO 16.º

O mandato dos membros dos corpos sociais é de quatro anos, po-
dendo ser reeleitos uma ou mais vezes.

ARTIGO 17.º

1 — O exercício social coincide com o ano civil.
2 — A administração, com parecer prévio favorável da fiscaliza-

ção, pode decidir fazer adiantamentos sobre os lucros ainda no decur-
so de um exercício.

O texto actualizado encontra-se depositado na pasta respectiva.

24 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Dirce Maria de
Paiva Ribeiro Lobão Ferreira. 2008179362

JOANGEL, PERFUMARIA E ACESSÓRIOS
DE MODA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lamego. Matrícula n.º 00897/
20030605; identificação de pessoa colectiva n.º 506450015;
averbamento n.º 02 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 02/20051107.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
1 — Averbamento n.º 02; apresentação n.º 02/20051107.
Facto: alteração de sede.
Sede: Rina Shopping, loja 3-B, Lamego.

Conferida, está conforme o original.

23 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Dirce Maria de
Paiva Ribeirão Lobão Ferreira. 2008179338
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• Rua das Portas de Santo Antão, 2-2/A — 1150-268 Lisboa
Telefs. 21 324 04 07/8    Fax 21 324 04 09  Metro — Rossio

• Loja do Cidadão (Lisboa) Rua de Abranches Ferrão, 10 — 1600-001 Lisboa
Telef. 21 723 13 70    Fax 21 723 13 71  Metro — Laranjeiras

• Avenida de Roma, 1 — 1000-260 Lisboa
Telef. 21 840 10 24   Fax 21 840 09 61

• Praça de Guilherme Gomes Fernandes, 84 — 4050-294 Porto
Telef. 22 339 58 20    Fax 22 339 58 23

• Loja do Cidadão (Porto) Avenida de Fernão Magalhães, 1862 — 4350-158 Porto
Telef. 22 557 19 27    Fax 22 557 19 29

 € 7,68

Prefácio de IVO CASTRO

5 vols.

Direcção científica de JOSÉ CAMÕES

AS OBRAS de GIL VICENTE




