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4. Empresas � Registo comercial
BRAGA
PÓVOA DE LANHOSO

ACABAMENTOS TÊXTEIS � VAZ CASTRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Lanhoso. Matrícula
n.º 640/20011130; identificação de pessoa colectiva n.º 506679353;
número e data da apresentação: PC-17/20040630.

Certifico que foi efectuado na pasta respectiva o depósito dos do-
cumentos de prestação de contas relativas ao exercício do ano de 2003
referente à sociedade em epígrafe.

27 de Outubro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria José
Gonçalves Lopes Fernandes. 2002783462

VILA NOVA DE FAMALICÃO

PRIVATE BUSINESS � MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 7532/041022; inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 42/041022.

Certifico que José António Campos de Sousa, divorciado, consti-
tuiu a sociedade acima referida que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação Private Business � Medi-
ação Imobiliária, Unipessoal, L.da, e vai ter a sua sede na Rua do Se-
nhor dos Perdões, 30, freguesia de Ribeirão, concelho de Vila Nova
de Famalicão.

2 � A gerência fica autorizada a deslocar a sede social dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como abrir e en-
cerrar filiais, delegações ou outras formas de representação local.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em mediação imobiliária. Admi-
nistração de imóveis por outrem.

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, bem como a sua representação,
cabem aos gerentes que vierem a ser designados em assembleia geral,
na qual será ainda deliberado se os mesmos auferirão ou não qualquer
remuneração, ficando desde já nomeado gerente o próprio sócio.

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

ARTIGO 5.º

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

Conferi e está conforme.

29 de Outubro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Ferreira de Sá Araújo. 2007229129

CONGELFAMA � COMÉRCIO DE PRODUTOS
ALIMENTARES, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 7527/041018; inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 11/041018.

Certifico que Fernando Lopes de Araújo, casado com Ana Paula
Azevedo Peliteiro, na comunhão de adquiridos, constituiu a sociedade
em epígrafe, cujo contrato se rege pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação CONGELFAMA � Comér-
cio de Produtos Alimentares, Sociedade Unipessoal, L.da, e vai ter a
sua sede na Praceta de Barradas, Edifício Napoleão, 1.º bloco, 1.º,
esquerdo, freguesia de Louro, concelho de Vila Nova de Famalicão.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio de produtos alimen-
tares e bebidas.

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 aos
gerentes que vierem a ser designados na assembleia geral, ficando desde
já nomeado gerente o próprio sócio.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Conferi e está conforme.

23 de Outubro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 2007237067

DOMINGOS & PAULA MARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 4755/980924; identificação de pessoa colectiva
n.º 504259237; data da apresentação: 20040630.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de 2003.

25 de Outubro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 2008328228

NINEPEX � COMÉRCIO INDÚSTRIA
DE CANALIZAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 3435/931217; identificação de pessoa colectiva
n.º 503110663; data da apresentação: 20040630.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de 2003.

25 de Outubro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 2004223260

ACTIONKIT � REPRESENTAÇÕES TÊXTEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 5919/010612; identificação de pessoa colectiva
n.º 505535610; data da apresentação: 20040630.
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Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de
2003.

25 de Outubro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 2007769336

DILUIMINHO � COMÉRCIO VESTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 5819/010418; identificação de pessoa colectiva
n.º 505446146; data da apresentação: 20040630.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de
2003.

25 de Outubro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 2007777738

JASMIN � SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 4111/961031; identificação de pessoa colectiva
n.º 503879444; data da apresentação: 20040630.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de
2003.

25 de Outubro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 2005385590

ESTUD�AVE � CENTRO APOIO ESCOLAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 4083/960909; identificação de pessoa colectiva
n.º 503728780; data da apresentação: 20040630.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de
2003.

25 de Outubro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 2000263500

PEREIRA & AZEVEDO � CONFECÇÕES TÊXTEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 5922/010618; identificação de pessoa colectiva
n.º 505516365; data da apresentação: 20040630.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de
2003.

25 de Outubro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 2006401297

SOLUTUS � INDÚSTRIA DE MOBILIÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 4609/980429; identificação de pessoa colectiva
n.º 504154583; data da apresentação: 20040701.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de
2003.

3 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 2008324800

VIA NOSTRA � CONSULTORIA E GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 5780/010315; identificação de pessoa colectiva
n.º 505277697; data da apresentação: 20040701.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de 2003.

3 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 2008329887

ÂNGELO MESQUITA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 4186/970128; identificação de pessoa colectiva
n.º 503803847; data da apresentação: 20040630.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de 2003.

25 de Outubro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 2006261126

VAZ FARIA & SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 4808/981104; identificação de pessoa colectiva
n.º 504275950; data da apresentação: 20040701.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de 2003.

29 de Outubro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 2000452850

ALVES & SÁ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 6231/011009; identificação de pessoa colectiva
n.º 505755947; data da apresentação: 20040701.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de 2003.

29 de Outubro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 2007438178

PLSIS � SISTEMAS INFORMÁTICOS E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 7534/041025; inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 38/041025.

Certifico que Paulo Miguel Coruche Mendes Lima, casado na co-
munhão de adquiridos com Carla Sofia Lopes Marinho Lima; Miguel
Marinho Lima, solteiro, menor, e Cláudia Marinho Lima, solteira,
menor, foi constituída a sociedade acima referida que se rege pelo
seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação de PLSIS � Sistemas In-
formáticos e Serviços, L.da, e tem a sua sede na Rua do Passal, 140,
freguesia de Avidos, concelho de Vila Nova de Famalicão.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio, instalação, repara-
ção e assistência técnica de equipamentos, materiais e software infor-
máticos. Prestação de serviços e actividades de formação no âmbito
da informática.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
cinco mil euros, dividido em três quotas, uma do valor nominal de
quatro mil e oitocentos euros, pertencente ao sócio Paulo Miguel
Coruche Mendes Lima e outras duas iguais do valor nominal de cem
euros, pertencentes uma a cada um dos restantes sócios.

2 � A sociedade poderá exigir dos sócios maiores prestações su-
plementares ao capital até ao montante global de duzentos mil euros.

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não conforme
for deliberado em assembleia geral, bem como a sua representação,
cabem ao sócio Paulo Miguel Coruche Mendes Lima, 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.

3 � Em ampliação dos seus poderes normais, a gerência poderá:
a) Comprar, vender e permutar quaisquer bens móveis e imóveis;
b) Celebrar contratos de locação financeira;
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c) Contrair empréstimos ou outro tipo de financiamentos e reali-
zar operações de crédito que sejam permitidas por lei, prestando as
garantias exigidas pelas entidades mutuantes.

ARTIGO 5.º

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

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

3 � No caso de exercício do direito de preferência, bem como no
caso do número anterior, a quota será paga pelo valor que lhe corres-
ponder segundo um balanço especialmente feito para esse fim.

ARTIGO 6.º

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

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

d) Cessão de quota sem prévio consentimento da sociedade.

ARTIGO 7.º

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

Conferi e está conforme.

2 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Ferreira de Sá Araújo. 2007229137

JOBETE � COMÉRCIO DE CARNES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 5351/000626; identificação de pessoa colectiva
n.º 504937790; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; números e data
das apresentações: 35 e 36/041025.

Certifico que na sociedade em epígrafe se procedeu à:
Cessação de funções dos gerentes José Manuel Pereira Carvalho e

Elisabete Maria Braga de Oliveira Carvalho, por renúncia, em 25 de
Outubro de 2004.

Conferi e está conforme.

2 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 2007237105

BELGU � CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 1941/870505; identificação de pessoa colectiva
n.º 501824600; data da apresentação: 20040701.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de 2003.

2 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 2005633844

XAVITEC � MECÂNICA GERAL DE PRECISÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 6801/020813; identificação de pessoa colectiva
n.º 506133559; data da apresentação: 20040701.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de 2003.

2 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 2007237121

DECORGAM � MÓVEIS E DECORAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 4260/970415; identificação de pessoa colectiva
n.º 503869317; data da apresentação: 20040701.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de 2003.

27 de Outubro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 2008325237

MABOF � COMÉRCIO DE BEBIDAS E PRODUTOS
ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 4497/980126; identificação de pessoa colectiva
n.º 504074857; data da apresentação: 20040701.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de 2003.

26 de Outubro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 2008324788

SANTOS & J. AZEVEDO � COMÉRCIO DE PRODUTOS
AGRO-PECUÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 4315/970604; identificação de pessoa colectiva
n.º 503909467; data da apresentação: 20040701.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de 2003.

26 de Outubro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 2008770451

RECLER � ACESSÓRIOS TÊXTEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 4411/971017; identificação de pessoa colectiva
n.º 503989711; data da apresentação: 20040701.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de 2003.

27 de Outubro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 2008325261

AO VIVO � PRODUÇÃO E PROMOÇÃO
DE ESPECTÁCULOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 4969/990513; identificação de pessoa colectiva
n.º 504629255; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 10/
041026.

Certifico que foi efectuado o seguinte registo:
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 2 de Junho de 2000.

Conferi e está conforme.

3 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Ferreira Sá Araújo. 2007228980

DIQUATRO � CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 5318/000516; identificação de pessoa colectiva
n.º 504864297; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 9;
números e data das apresentações: 2, 3 e 4/041028.

Certifico que na sociedade em epígrafe se procedeu à:
Cessação de funções dos gerentes Julião Alcino da Silva Pinto e

Anabela da Silva Ferreira Machado, por renúncia, em 30 de Setembro
de 2004.

Alteração parcial do contrato.
Artigos alterados: o corpo dos artigos 3.º e 5.º, pelo que passam ter

a seguinte redacção:
ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de dezas-
seis mil euros, distribuído por três quotas: duas iguais do valor nomi-
nal de cinco mil trezentos e trinta e três euros e trinta e três cênti-
mos, ambas pertencentes à sócia Ana Catarina Carvalho Lameirinhas
e uma do valor nominal de cinco mil trezentos e trinta e três euros
e trinta e quatro cêntimos, pertencente ao sócio Joaquim António
Neto Martins.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não conforme deliberação
da assembleia geral, incumbe à sócia Ana Catarina Carvalho Lameiri-
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nhas, que desde já fica nomeada gerente, sendo suficiente a assinatura
de um só gerente para obrigar a sociedade em todos os seus actos e
contratos.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada
encontra-se depositado na pasta respectiva.

Conferi e está conforme.

5 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 2007228742

GABRIEL PINTO & JOSÉ CORREIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 5076/990831; identificação de pessoa colectiva
n.º 504628690; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 28/
041027.

Certifico que os sócios da sociedade acima referida deliberaram
proceder à:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 15 de Setembro de 2004.

Conferi e está conforme.

4 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 2007228734

CALENDOGRÁFICA � GRÁFICA
DO CALENDÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 4932/990330; identificação de pessoa colectiva
n.º 504554069; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 3; averbamento
n.º 2 à inscrição n.º 3; inscrição n.º 7; números e data das apresen-
tações: 39, 40 e 41/041022.

Certifico que foram efectuados os seguintes registos:
Cessação de funções do gerente João Ricardo da Silva Tavares, em

23 de Julho de 2004, por renúncia.
Cessação de funções do gerente Avelino Augusto Pontes da Silva,

em 23 de Julho de 2004, por renúncia.
E finalmente os sócios da sociedade acima referida deliberam e

procedem à alteração parcial do contrato de sociedade, quanto ao
artigo 3.º e ao corpo e ao § 1.º do artigo 6.º, os quais passam a ter a
redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de cento e quarenta e
nove mil seiscentos e trinta e nove euros e trinta e sete cêntimos, e
corresponde à soma de três quotas: uma de dois mil quatrocentos e
noventa e três euros e noventa e nove cêntimos, da sócia Anabela
Carneiro Fonseca, outra de noventa e cinco mil seiscentos e quarenta
e cinco euros e trinta e oito cêntimos, do sócio João Ricardo da Silva
Tavares, e outra de cinquenta e um mil e quinhentos euros, do sócio
Pedro José Serra de Taveira.

ARTIGO 6.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for delibe-
rado em assembleia geral, pertence ao sócio Pedro José Serra de Ta-
veira, desde já nomeado gerente.

§ 1.º Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contratos
é suficiente a assinatura de um gerente.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada,
encontra-se depositado na pasta respectiva.

Conferi e está conforme.

29 de Outubro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Ferreira de Sá Araújo. 2007228882

ADUBOMINHO � COMÉRCIO DE PRODUTOS
AGRO-PECUÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 4779/981015; identificação de pessoa colectiva
n.º 504259202; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 36/
041029.

Certifico que os sócios da sociedade acima referida deliberaram
proceder à:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 31 de Dezembro de 2000.

Conferi e está conforme.

9 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 2007229005

URPOR IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 7424/040621; identificação de pessoa colectiva
n.º 502482460; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 16; número e data
da apresentação: 09/041029.

Certifico que foram efectuados os seguintes registos:
Cessação de funções do administrador Aníbal da Costa Reis de Oli-

veira, por carta datada de 8 de Julho de 2004, por renúncia.
Inscrição n.º 16, averbamento n.º 2, apresentação n.º 10/041029.
Cessação de funções do administrador Francisco da Costa Oliveira,

por carta datada de 7 de Julho de 2004, por renúncia.
Averbamento n.º 3, apresentação n.º 11/041029.
Cessação de funções do administrador Manuel Fernando Alves Pi-

menta de Araújo, por carta datada de 9 de Julho de 2004, por renún-
cia.

Inscrição n.º 16, averbamento n.º 4, apresentação n.º 11/041029.
Cessação de funções do administrador José Alexandre Gonçalves

de Oliveira, por carta datada de 6 de Julho de 2004, por renúncia.
E mais certifica que pela inscrição n.º 17, apresentações n.os 13 e

14/041029, foi ainda efectuado o seguinte registo:
Designação dos vogais do conselho de administração: Gonçalo José

Zambrano de Oliveira, casado; Astrid Maria Zambrano de Oliveira
Holtreman Roquette, casada.

O vogal Olindo Reis de Oliveira passou a exercer o cargo de pre-
sidente do conselho de administração.

Período: termo do mandato em curso.
Data da deliberação: 19 de Julho de 2004.

Conferi e está conforme.

11 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Ferreira de Sá Araújo. 2004234458

CARVALHO & ARAÚJO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 1345/820312; identificação de pessoa colectiva
n.º 501255184; data da apresentação: 20040701.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de 2003.

3 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 2007438704

ÂNGELO BAPTISTA � CONTABILIDADE, AUDITORIA
E CONSULTADORIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 4547/980304; identificação de pessoa colectiva
n.º 504108620; data da apresentação: 20040630.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de 2003.

25 de Outubro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 2008328244

FERNANDES & MEIRINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 4383/970908; identificação de pessoa colectiva
n.º 503859397; data da apresentação: 20040630.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de 2003.

25 de Outubro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 2007778424
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GABER � SERVIÇOS DE DOCUMENTAÇÃO GERAL
DE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 1531/840503; identificação de pessoa colectiva
n.º 501443886; data da apresentação: 20040701.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de 2003.

3 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 2008325334

ID 2000 � TECNOLOGIAS DE INVESTIGAÇÃO
E SISTEMAS INFORMÁTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 7253/031114; identificação de pessoa colectiva
n.º 504854135; data da apresentação: 20040630.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de 2003.

25 de Outubro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 2007778467

ORNATO � FIAÇÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 6733/020626; identificação de pessoa colectiva
n.º 501102078; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 10 e inscrição
n.º 12; números e data das apresentações: 08 e 09/041027.

Certifico que foi efectuado os seguintes registos:
Cessação de funções de Rui Manuel Paiva Almeida, do cargo de

vogal do conselho de administração, em 13 de Outubro de 2004, por
renúncia.

Designação dos membros do conselho de administração: presiden-
te � Manuel Carvalho de Almeida, casado; vogais � Luís Filipe In-
teiro Teixeira, casado; Eduardo Miguel Campos Almeida Cunha Es-
perança, casado.

Período: termo do mandato.
Data da deliberação: 13 de Outubro de 2004.

Conferi e está conforme.

4 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Ferreira Sá Araújo. 2007237962

COUTINHO & PELITEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 4074/960816; identificação de pessoa colectiva
n.º 503826227; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 04/
041029.

Certifico que foi efectuado o seguinte registo:
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 31 de Maio de 2004.

Conferi e está conforme.

8 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Ferreira Sá Araújo. 2007229188

HENRIQUE & FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 1187/810205; identificação de pessoa colectiva
n.º 501132970; inscrição n.º 22; número e data da apresentação:
03/041029.

Certifico que os sócios da sociedade acima referida deliberam:

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na compra e venda e arrendamen-
to de bens imóveis.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada
encontra-se depositado na pasta respectiva.

Conferi e está conforme.

8 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Ferreira de Sá Araújo. 2007228335

CENESTAP � CENTRO DE ESTUDOS TÊXTEIS
APLICADOS

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 6/961114; identificação de pessoa colectiva
n.º 503074942; inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 19/
041025.

Certifico que os sócios da sociedade acima referida deliberaram
proceder à:

Designação dos órgãos sociais.
Conselho de administração: presidente � APIM � Associação

Portuguesa das Indústrias de Malha e Confecção, representada por
Gaspar Augusto Duarte de Sousa Coutinho, casado; administradores �
CITEVE � Centro Tecnológico das Indústrias Têxtil e do Vestuário
de Portugal, representada por António Rui Sousa Dias Amorim, casa-
do; APT � Associação Portuguesa de Têxteis e Vestuário, represen-
tada por José Alexandre Gonçalves Oliveira, casado; Universidade do
Minho, representada por José António Cadima Ribeiro, casado, e AI-
MINHO � Associação Industrial do Minho representada por Antó-
nio Alexandre Bessa e Menezes Falcão, casado.

Conselho fiscal: presidente � IAPMEI � Instituto de Apoio às
Pequenas e Médias Empresas e ao Investimento, representada por João
Alberto Carvalho Fernandes, casado; vogais � Universidade da Beira
Interior, representada por Mário Lino Barata Raposo, casado, e
ANITT-LAR � Associação Nacional das Indústrias de Tecelagem e
Têxteis Lar, representada por Amadeu Ferreira Fernandes, casado.

Data da deliberação: 4 de Abril de 2003.
Duração do mandato: triénio de 2003-2005.

Conferi e está conforme.

3 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 2007228912

ALDEIAS DO AVE � CONSTRUÇÕES
E PROMOÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 7533/041025; inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 18/041025.

Certifico que entre Manuel Gomes de Campos, casado na comu-
nhão de adquiridos com Maria Amélia Gonçalves Sá, e Paulo Sérgio
Fernandes da Silva, casado na comunhão de adquiridos com La Salette
da Conceição Ferreira Cabral da Silva, foi constituída a sociedade acima
referida que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação Aldeias do Ave � Cons-
truções e Promoção, L.da, e tem a sua sede na Rua das Regadas, 26, da
freguesia de Ribeirão, do concelho de Vila Nova de Famalicão.

2 � Por simples deliberação da gerência a sede social poderá ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes,
bem como poderão ser criadas ou encerradas filiais, sucursais ou qual-
quer outra forma de representação social.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a actividade de promoção imobiliária;
compra e venda de imóveis e revenda dos adquiridos para esse fim;
construção civil e obras públicas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de dez mil
euros e está dividido em duas quotas iguais de cinco mil euros cada,
pertencendo uma a cada um dos sócios Manuel Gomes de Campos e
Paulo Sérgio Fernandes da Silva.

ARTIGO 4.º

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

2 � A sociedade fica validamente obrigada em todos os seus actos
e contratos com a assinatura conjunta dos dois gerentes.

3 � Em ampliação dos seus poderes normais, a gerência poderá
comprar e ou vender veículos automóveis, dar e ou tomar de arren-
damento quaisquer locais, adquirir ou alienar estabelecimentos comer-
ciais, celebrar contratos de locação financeira, confessar, transigir e
desistir em juízo.
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4 � Fica expressamente vedado à gerência obrigar a sociedade em
quaisquer actos ou contratos estranhos aos negócios sociais, designa-
damente abonações, letras de favor, avales, fianças e outras obriga-
ções.

ARTIGO 5.º

Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que esta
carecer e a sociedade poderá exigir aos sócios, prestações suplemen-
tares de capital, até ao valor de cem mil ouros, mediante a aprovação
da assembleia geral.

ARTIGO 6.º

As cessões de quotas, no todo ou em parte, entre sócios, são livre-
mente permitidas, mas a favor de estranhos carecem do consenti-
mento da sociedade, à qual, em primeiro lugar aos sócios não ceden-
tes em segundo, é reservado o direito de preferência.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá participar no capital de outras sociedades, com
objecto igual ou diferente do seu, em sociedades reguladas por leis
especiais e em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 8.º

As assembleias gerais serão convocadas por cartas registadas, com
aviso de recepção, dirigidas aos sócios com a antecedência mínima de
15 dias.

Conferi e está conforme.

2 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Ferreira de Sá Araújo. 2007228874

PLURINOVA � REPRESENTAÇÕES TÊXTEIS
INTERNACIONAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 1858/861224; identificação de pessoa colectiva
n.º 501760385; número e data da inscrição: 24/041028.

Certifico que foi efectuado o seguinte registo:
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 19 de Outubro de 2004.

Conferi e está conforme.

5 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Ferreira Sá Araújo. 2007229110

VILA VERDE

BUCHA-BAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Verde. Matrícula n.º 548/
970606; identificação de pessoa colectiva n.º 503827193; número
e data da apresentação: PC-16/30062004.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas referentes ao ano de 2003.

Rectifica-se a publicação inserta no Diário da República, 3.ª série,
n.º 58, de 9 de Março de 2004, para que a matrícula fique a constar
o n.º 548 e não 5548 como foi publicada.

Está conforme.

4 de Novembro de 2004. � O Ajudante, José Júlio Correia Braga
Peixoto. 2007331616

RESTAURANTE CHURRASQUEIRA O PARADOR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Verde. Matrícula n.º 438/
950113; identificação de pessoa colectiva n.º 503562068;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 10; números e
data das apresentações: 4 e 5/20041015.

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

Pelo averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1 cessou funções de gerente
Adélio da Costa Araújo, por renúncia.

Data da comunicação: 8 de Setembro de 2004.
Pela inscrição n.º 10 alterou o pacto social quanto ao artigo 3.º e

o n.º 1 do artigo 4.º, os quais ficaram com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de dez mil
quatrocentos e setenta e quatro euros e setenta e seis cêntimos, e
corresponde à soma de duas quotas, sendo uma do valor nominal de
seis mil novecentos e oitenta e três euros e dezassete cêntimos, per-
tencente ao sócio Manuel do Rego Barbosa Taveira e outra de três
mil quatrocentos e noventa e um euros e cinquenta e nove cêntimos,
pertencente ao sócio Gaspar de Araújo Frejeiro.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade pertence a um ou mais gerentes, só-
cios ou não, eleitos em assembleia geral, sendo já gerente o sócio
Manuel do Rego Barbosa Taveira e ficando desde já nomeado gerente
o sócio Gaspar de Araújo Frejeiro.

2 � (Mantém-se.)
3 � (Mantém-se.)
4 � (Mantém-se.)

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

Está conforme.

21 de Outubro de 2004. � O Ajudante Principal Destacado, José
Júlio Correia Braga Peixoto. 2007331403

TRANSPORTES LUÍS PINHEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Verde. Matrícula n.º 697/
990906; identificação de pessoa colectiva n.º 504446762; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 2/20041018.

Certifico que por acta foi nomeada gerente Maria Virgínia Gonçal-
ves Mateus, por deliberação de 17 de Setembro de 2004.

Está conforme.

21 de Setembro de 2004. � O Ajudante, José Júlio Correia Braga
Peixoto. 2007331411

VÍTOR LOPES & ASSOCIADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Verde. Matrícula n.º 918/
010817; identificação de pessoa colectiva n.º 504080687; número
e data da apresentação: PC-49/29062004.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas referentes ao ano de 2003.

Está conforme.

27 de Outubro de 2004. � O Ajudante, José Júlio Correia Braga
Peixoto. 2006615360

LUCIVERDE � COMÉRCIO E REPARAÇÃO
DE ELECTRODOMÉSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Verde. Matrícula n.º 308/
910606; identificação de pessoa colectiva n.º 502569301; número
e data da apresentação: PC-22/30062004.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas referentes ao ano de 2003.

Está conforme.

5 de Novembro de 2004. � O Ajudante, José Júlio Correia Braga
Peixoto. 2007331691

LIMPEZA INDUSTRIAL DE PRADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Verde. Matrícula n.º 206/
871030; identificação de pessoa colectiva n.º 501893733; número
e data da apresentação: PC-21/30062004.
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Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas referentes ao ano de 2003.

Está conforme.

5 de Novembro de 2004. � O Ajudante, José Júlio Correia Braga
Peixoto. 2006592831

COUDELARIA AFONSINHO � ANIMAÇÃO TURÍSTICA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Verde. Matrícula n.º 1053/
020125; identificação de pessoa colectiva n.º 505823942; número
e data da apresentação: PC-19/30062004.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas referentes ao ano de 2003.

Está conforme.

5 de Novembro de 2004. � O Ajudante, José Júlio Correia Braga
Peixoto. 2003935002

CANTINHOS � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Verde. Matrícula n.º 293/
910205; identificação de pessoa colectiva n.º 502531568; número
e data da apresentação: PC-18/30062004.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas referentes ao ano de 2003.

Está conforme.

5 de Novembro de 2004. � O Ajudante, José Júlio Correia Braga
Peixoto. 2003934995

DIVIMINHO � TECTOS E DIVISÓRIAS DO MINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Verde. Matrícula n.º 584/
980115; identificação de pessoa colectiva n.º 504088211; número
e data da apresentação: PC-13/30062004.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas referentes ao ano de 2003.

Está conforme.

3 de Novembro de 2004. � O Ajudante, José Júlio Correia Braga
Peixoto. 2005616427

CORRENTE DE AR � CLIMATIZAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Verde. Matrícula n.º 1198/
20030110; identificação de pessoa colectiva n.º 506362116; nú-
mero e data da apresentação: PC-11/30062004.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas referentes ao ano de 2003.

Está conforme.

4 de Novembro de 2004. � O Ajudante, José Júlio Correia Braga
Peixoto. 2003935339

PERMARILO � TRANSPORTES DE MERCADORIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Verde. Matrícula n.º 710/
991015; identificação de pessoa colectiva n.º 504680714; número
e data da apresentação: PC-69/29062004.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas referentes ao ano de 2003.

Está conforme.

29 de Outubro de 2004. � O Ajudante, José Júlio Correia Braga
Peixoto. 2003935614

TABACARIA GONÇALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Verde. Matrícula n.º 808/
010119; identificação de pessoa colectiva n.º 505292360; número
e data da apresentação: PC-68/29062004.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas referentes ao ano de 2003.

Está conforme.

29 de Outubro de 2004. � O Ajudante, José Júlio Correia Braga
Peixoto. 2003935622

PEDROSA & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Verde. Matrícula n.º 658/
990122; identificação de pessoa colectiva n.º 504935097; número
e data da apresentação: PC-71/29062004.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas referentes ao ano de 2003.

Está conforme.

29 de Outubro de 2004. � O Ajudante, José Júlio Correia Braga
Peixoto. 2003935592

BRAGANÇA
FREIXO DE ESPADA À CINTA

REBOREDO GÁS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Freixo de Espada à Cinta.
Matrícula n.º 48/20041108; inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 01/20041108.

Certifico que, por escritura de 28 de Outubro de 2004, lavrada no
1.º Cartório Notarial de Guimarães, a fl. 109 do livro n.º 644-D, foi
constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelos seguintes
artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação Reboredo Gás, L.da, vai
ter a sua sede na Avenida de Guerra Junqueira, 19, da freguesia e con-
celho de Freixo de Espada à Cinta.

2 � A gerência pode mudar a sua sede para outro local, dentro do
mesmo concelho ou para concelhos limítrofes, bem como abrir e
encerrar agências, delegações e sucursais ou outras formas de repre-
sentação no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio e distribuição de gás.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de quinze
mil euros, dividido em três quotas, uma de valor nominal de oito mil
e cem euros, pertencente ao sócio Fernando Jorge Lopes Gomes, outra
de valor nominal de quatro mil e cinquenta euros, pertencente ao só-
cio Paulo Miguel da Rocha Fernandes Leite, e outra de valor nominal
de dois mil oitocentos e cinquenta euros pertencente ao sócio João
da Silva Almeida.

ARTIGO 4.º

1 � Mediante deliberação unânime dos sócios, poderão ser exigi-
das prestações suplementares, até vinte vezes o montante das suas
quotas.

 2 � Os sócios poderão fazer suprimentos à sociedade mediante as
condições a estabelecer em assembleia geral.

ARTIGO 5.º

A gerência e representação da sociedade, compete a dois gerentes
eleitos em assembleia geral por períodos de três anos, sendo permiti-
da a sua reeleição. O mandato terminará com a aprovação das contas
do último exercício que integra o respectivo período.

1 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios Fernando Jorge
Lopes Gomes e Paulo Miguel da Rocha Fernandes Leite para o pri-
meiro triénio.
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2 � Para vincular a sociedade em todos os actos e contratos é
suficiente a intervenção de um gerente.

3 � À gerência são conferidos poderes especiais para:
a) Comprar, vender e permutar quaisquer bens móveis e imóveis;
b) Adquirir, alienar, onerar e locar veículos automóveis, bem como

autorizar a sua saída para o estrangeiro;
c) Celebrar contratos de locação financeira;
d) Contrair empréstimos ou outro tipo de financiamentos e reali-

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

e) Participar no capital de outras sociedades.
4 � Os gerentes serão remunerados ou não, conforme for delibe-

rado em assembleia geral.
ARTIGO 6.º

A cessão e divisão de quotas entre os sócios, seus descendentes e
irmãos, é livremente permitida; porém, a favor de estranhos necessi-
ta sempre do consentimento da sociedade que goza do direito de prefe-
rência na alienação em primeiro lugar, cabendo aos sócios não ceden-
tes, em segundo lugar, o mesmo direito.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá adquirir participações em sociedades com ob-
jecto diferente, em sociedades reguladas por leis especiais ou em agru-
pamentos complementares de empresas.

ARTIGO 8.º

1 � A sociedade poderá amortizar as quotas de qualquer sócio, nos
seguintes casos:

a) Interdição ou insolvência do sócio;
b) Acordo com titular;
c) Arresto, arrolamento ou penhora da quota, ou quando a mesma

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

d) Cessão de quota sem prévio consentimento da sociedade;
e) Quando por virtude de divórcio ou separação judicial a quota for

adjudicada ao cônjuge não sócio;
f) Quando a quota for legada ou cedida gratuitamente.
2 � A contrapartida da amortização da quota, nos casos previstos

no número anterior, se a lei não dispuser de outro modo, será igual ao
valor nominal da quota.

ARTIGO 9.º

Por falecimento de qualquer sócio, a sociedade continuará com os
sobrevivos e com os herdeiros do falecido, os quais na hipótese da sua
pluralidade, nomearão um que a todos represente, se a uns e a outros
tal convier.

De contrário, a sociedade continuará com os sobrevivos que pa-
garão aos ditos herdeiros o que se apurar pertencer-lhes, num balan-
ço extraordinário de ocasião, devendo o pagamento ser feito no
prazo de dois anos a contar da data do óbito, em prestações semes-
trais e iguais, acrescidas do juro à taxa legal então em vigor,
vencendo-se a primeira prestação no fim do semestre posterior ao
falecimento.

§ único. Quer os herdeiros do sócio falecido quer os outros sócios,
deverão comunicar a sua decisão à outra parte no prazo máximo de
60 dias, a contar do falecimento do respectivo sócio.

ARTIGO 10.º

Anualmente será dado aos sócios um balanço referente a 31 de
Dezembro.

§ único. Os lucros líquidos apurados, depois de deduzido um míni-
mo de 5 % para o fundo de reserva legal e quaisquer outras percenta-
gens que forem votadas para outros fundos, serão distribuídos na pro-
porção das quotas dos sócios.

ARTIGO 11.º

Em caso de dissolução, todos os sócios serão liquidatários e entre si
acordarão quanto à liquidação e partilha.

Na falta de acordo qualquer deles poderá exigir a liquidação por via
de licitação e o activo e o passivo serão adjudicados ao sócio que
melhor preço e condições de pagamento oferecer.

ARTIGO 12.º

As assembleias gerais, quando a lei não exigir formalidades especi-
ais, podem ser convocadas por comunicação postal registada dirigida
aos sócios e expedida com a antecedência mínima de 15 dias.

ARTIGO 13.º

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

Está conforme.

10 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2001532520

MIRANDELA

TAPADA DE SÃO SILVESTRE � SOCIEDADE
AGRÍCOLA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mirandela. Matrícula n.º 834;
inscrição n.º 1; número da apresentação: 04.

Certifico que no dia 1 de Junho de 2004, no 2.º Cartório Notarial
de Vila Nova de Gaia, perante mim licenciado Alberto da Costa San-
tos, notário do Cartório, compareceu Arménio Pinheiro Miranda,
casado com Maria Dionísia de Jesus Ramos Pinto Miranda, em comu-
nhão de adquiridos, residente na Rua do Corgo, 881, Lavra, Matosi-
nhos, natural de Roriz, Barcelos.

Disse que constitui uma sociedade unipessoal por quotas sob a fir-
ma Tapada de São Silvestre � Sociedade Agrícola, Unipessoal, L.da,
com sede na freguesia de Valverde, concelho de Mirandela, com o
capital social de cinco mil euros, cujo objecto é exploração agro-pe-
cuária, fabrico de produtos artesanais, exploração de unidades de tu-
rismo rural e animação turística, prestação de serviços para outras
actividades a empresas agrícolas e industriais, consultoria e gestão de
negócios, que se regerá pelo pacto social constante do documento
complementar anexo, organizado nos termos do n.º 2 do artigo 64.º
do Código do Notariado, cujo conteúdo conhece perfeitamente, dis-
pensando, por isso, a sua leitura.

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

CAPÍTULO I

Firma, sede, duração e objecto social

ARTIGO 1.º

Firma da sociedade

A sociedade adopta a firma Tapada de São Silvestre � Sociedade
Agrícola, Unipessoal, L.da

ARTIGO 2.º

Sede da sociedade

A sociedade tem a sua sede na freguesia de Valverde, concelho de
Mirandela.

ARTIGO 3.º

Transferência da sede da sociedade

A gerência pode transferir a sede da sociedade para qualquer outro
local do mesmo concelho ou de concelhos limítrofes.

ARTIGO 4.º

Duração da sociedade

A sociedade durará por tempo indeterminado.

ARTIGO 5.º

Objecto social

O objecto social consiste na exploração agro-pecuária, fabrico de
produtos artesanais, exploração de unidades de turismo rural e anima-
ção turística, prestação de serviços para outras actividades a empre-
sas agrícolas e industriais, consultoria e gestão de negócios.

CAPÍTULO II

Capital social, quota e tipo de sociedades participadas

ARTIGO 6.º

Capital social e quota

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de cinco mil euros, e corresponde a uma quota, de igual valor nomi-
nal, pertencente ao sócio Arménio Pinheiro Miranda.
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ARTIGO 7.º

Tipo de sociedades participadas

A sociedade poderá adquirir e alienar participações em sociedades
de responsabilidade limitada ou ilimitada, qualquer que seja o seu ob-
jecto, em sociedades reguladas por leis especiais, bem como associa-
ra-se a quaisquer pessoas singulares ou colectivas, a agrupamentos
complementares de empresas e agrupamentos europeus de interesse
económico.

CAPÍTULO III

Obrigações de efectuar prestações suplementares
e de prestar suprimentos

ARTIGO 8.º

Prestações suplementares e suprimentos

Poderão ser exigíveis prestações suplementares de capital até ao
quíntuplo do montante do capital social, bem como poderão ser pres-
tados suprimentos à sociedade, nos termos e condições a fixar em
assembleia geral.

CAPÍTULO IV

Gerência

ARTIGO 9.º

Gerência

1 � A sociedade será composta por um ou mais gerentes, remune-
rados ou não conforme for deliberado em assembleia geral, sendo
suficiente a intervenção de qualquer um deles para obrigar a socie-
dade.

2 � Ao gerente compete exercer todos os poderes de direcção e
administração concernentes à prossecução do objecto social, sem
dependência de autorização de qualquer outro órgão da sociedade, bem
como adquirir, alienar, onerar e locar bens móveis e imóveis e esta-
belecimentos comerciais.

CAPÍTULO V

Exercício social, contas e lucros

ARTIGO 10.º

Duração do exercício social

O exercício social coincide com o ano civil.

ARTIGO 11.º

Aplicação dos resultados líquidos

Os resultados líquidos, depois de deduzidas as parcelas que, por lei,
devam destinar-se a formação da reserva legal, terão a aplicação que
a assembleia geral destinar.

CAPÍTULO VI

Disposições gerais

ARTIGO 12.º

Negócios do sócio único com a sociedade

O sócio único fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com
a sociedade que tenham por finalidade a prossecução do objecto
social.

ARTIGO 13.º

Despesas com a constituição e instalação
da sociedade

A sociedade suportará as despesas necessárias à sua constituição e
instalação.

5 de Julho de 2004. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2004963271

CASTELO BRANCO
BELMONTE

MANUBEIRAS � EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS
DE SEGURANÇA, L.DA

Sede: Lugar de Catraias, 6, freguesia de Caria,
concelho de Belmonte.

Conservatória do Registo Comercial de Belmonte. Matrícula n.º 199/
001103; identificação de pessoa colectiva n.º 504849441.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos relativos à prestação de
contas do exercício de 2003, em 7 de Outubro de 2004.

Está conforme o original.

22 de Outubro de 2004. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2001535694

COVILHÃ

ANTÓNIO PINTO & JOAQUIM BATISTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Covilhã. Matrícula n.º 2740/
20020225; identificação de pessoa colectiva n.º 505989530; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 3/20041029.

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

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 15 de Setembro de 2004.

Está conforme o original.

9 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Neves da Costa Bicho. 2008292690

COVILHANA � CONSTRUÇÕES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Covilhã. Matrícula n.º 2593/
20010301; identificação de pessoa colectiva n.º 505334755; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 14/20041029.

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

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 7 de Setembro de 2004.

Conferida, está conforme.

9 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Neves da Costa Bicho. 2008292703

F. PROENÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Covilhã. Matrícula n.º 819/
680318; identificação de pessoa colectiva n.º 500103810; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 10/20041103.

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

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 27 de Outubro de 2004.

Conferida, está conforme.

9 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria da Luz
Fazendeiro Batista. 2008292797

FUNDÃO

CASA MALTA PROPRIEDADES SOCIEDADE
DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Fundão. Matrícula n.º 841/
990924; identificação de pessoa colectiva n.º 504602683; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 01/20041001.
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Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efec-
tuado o seguinte acto de registo:

Dissolução da sociedade, por mútuo acordo dos sócios, Luís Fer-
nandes Malta e José Filomeno Esteves Alves e encerramento da li-
quidação da sociedade com aprovação das contas em 5 de Julho de
2004.

Conferida, está conforme.

12 de Novembro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto
da Silva Costa. 2008531155

IDANHA-A-NOVA

DISTRIDANHA � SUPERMERCADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Idanha-a-Nova. Matrícula
n.º 00284/010905; identificação de pessoa colectiva n.º 504547445;
data da apresentação: 041109.

Certifico que ficam depositados na pasta respectiva os documentos
referentes à prestação de contas relativas aos anos de 2003 da socie-
dade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

12 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia
Correia da Silva. 2008218201

TRANSPORTES M. BARROSO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Idanha-a-Nova. Matrícula
n.º 252/000407; identificação de pessoa colectiva n.º 504947818;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 3 e inscrição n.º 4; números e
data das apresentações: 02 e 03/041104.

Certifico que Ângela Filipa Cruz Ferreira Barroso cessou as fun-
ções de gerente da sociedade em epígrafe, por renúncia em 1 de Se-
tembro de 2004.

Certifico ainda que Maria da Conceição Lebreiro Falcão, casada,
Barrada do Espírito Santo, 9, Ladoeiro, foi nomeada gerente da refe-
rida sociedade, em 21 de Setembro de 2004.

Conferida, está conforme.

12 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia
Correia da Silva. 2008218163

 ESCOLA CONDUÇÃO PREVENÇÃO DA IDANHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Idanha-a-Nova. Matrícula
n.º 321/040129; identificação de pessoa colectiva n.º P 506446085;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 01/040129.

Certifico que, entre Joaquim Manuel Alves Vitória, casado com
Maria Alice Costa Vitória, na comunhão de adquiridos, sítio do Bra-
vo, Belmonte, e João António Branco Lobo Fidalgo casado com Ana
Cristina Matos Lopes Fidalgo, na comunhão de adquiridos, Urbaniza-
ção Belo Zêzere, Rua I, lote 118, Covilhã, foi, por escritura lavrada
em 31 de Janeiro de 2003, de fl. 62 a fl. 63 v.º do livro n.º 4-A, pelo
1.º Cartório Notarial de Idanha-a-Nova, constituída a sociedade em
epígrafe, a qual se rege pelo contrato que se segue:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de Escola Condução Prevenção
da Idanha, L.da, e tem a sua sede na Rua do Valverde, bloco A, 1.º,
esquerdo, freguesia e concelho de Idanha-a-Nova.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o ensino da condução automóvel.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de cinquenta mil euros e corresponde à soma
de duas quotas, uma do valor nominal de vinte e quatro mil e qui-
nhentos euros pertencente ao sócio Joaquim Manuel Alves Vitória e
outra no valor nominal de vinte e cinco mil e quinhentos euros per-
tencente ao sócio João António Branco Lobo Fidalgo.

2 � Cada um dos sócios realizou apenas cinquenta por cento da
sua quota, devendo realizar os restantes cinquenta por cento no pra-
zo de trinta dias a contar da data da celebração da escritura de cons-
tituição da sociedade.

ARTIGO 4.º

1 � Poderão ser exigidas prestações suplementares aos sócios até
cinquenta vezes o montante do capital social, conforme condições a
fixar em assembleia geral convocada para o efeito.

2 � Poderão ser feitos suprimentos à sociedade nas condições a
estabelecer em assembleia geral.

ARTIGO 5.º

1 � A administração e representação da sociedade, dispensada de
caução e remunerada ou não, conforme for deliberado em assembleia
geral, será exercida por dois gerentes.

2 � A sociedade, obriga-se com a intervenção de dois gerentes.
3 � Ficam desde já designados gerentes os dois sócios.

ARTIGO 6.º

Além da reserva legal a assembleia geral poderá criar as reservas
que entender convenientes ao desenvolvimento dos negócios sociais.

ARTIGO 7.º

A cessão total ou parcial de quotas e a sua divisão é livre entre os
sócios. A cessão a estranhos depende do consentimento da sociedade,
que terá sempre direito de preferência o qual, de seguida, se defere aos
sócios não cedentes.

ARTIGO 8.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, quando
esta for sujeita a arrolamento, arresto, penhora, quando for incluída
em massa falida, ou quando, fora dos casos previstos na lei, for cedida
sem consentimento da sociedade.

Conferida, está conforme.

9 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia
Correia da Silva. 2001503555

COIMBRA
FIGUEIRA DA FOZ

FOZNAVE DOIS, MARKETING, FINANCIAMENTO,
REPARAÇÃO E CONSTRUÇÃO NAVAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 01778/941214; identificação de pessoa colectiva n.º 503321125;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 7; número e data da apresenta-
ção: 03/20041108.

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

Cessação de funções do gerente Joaquim João da Silva Santos, por
renúncia.

Data: 7 de Junho de 2004.

Conferida, está conforme.

11 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Irene Rodrigues.
2007078643

TRANSPORTES MÁRIO CURTO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 02393/991018; identificação de pessoa colectiva n.º 504427270;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 09/20041110.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
registo de cessação de funções do gerente Euclides Manuel Acúrcio
Andrade, por renúncia.

Data: 2 de Novembro de 2004

Conferida, está conforme.

11 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Irene Rodrigues.
2007078627
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PRONOW GEST � CONSULTORES E GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 03119/20040419; identificação de pessoa colectiva
n.º 506862917; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 02/20041108.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram efectua-
dos os seguintes actos de registo:

Apresentação n.º 08/20041105:
Cessação de funções do gerente José António da Silva Fernandes,

por renúncia em 5 de Novembro de 2004.
Apresentação n.º 09/20041105:
Alteração do contrato.
Artigos alterados 4.º e 6.º, os quais passam a ter a seguinte redac-

ção.
ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e noutros bens
ou demais valores constantes da escrita social, é de cinco mil euros e
corresponde à soma de duas quotas iguais dos valores nominais de dois
mil e quinhentos euros cada, ambas pertencentes ao sócio Alexandre
Ferreira das Neves Lourenço.

ARTIGO 6.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme
vier a ser deliberado, ficará a cargo de sócios ou não sócios que forem
designados em assembleia geral, mantendo-se nomeado gerente o só-
cio Nuno Alexandre Ferreira das Neves Lourenço.

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

3 � Em alargamento dos poderes normais de gerência, esta pode-
rá ainda adquirir, trocar e quaisquer bens móveis, designadamente equi-
pamentos e veículos automóveis, incluindo por contratos leasing e
aluguer de longa duração, e tomar de arrendamento imóveis e de tres-
passe estabelecimentos destinados ao exercício da sua actividade.

O texto do contrato actualizado está depositado na pasta respec-
tiva.

Conferida, está conforme.

11 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Irene Rodrigues.
2007078660

SOPORCEL � SOCIEDADE PORTUGUESA
DE PAPEL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 01215/900123; identificação de pessoa colectiva n.º 500636630;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 47 e inscrição n.º 48; números e
data das apresentações: 19 e 20/20041108.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram efectua-
dos os seguintes actos de registo:

Apresentação n.º 19/20041108:
Designados membros da comissão executiva: José Alfredo de Al-

meida Honório, Pedro Mendonça de Queiroz Pereira, Manuel Soares
Ferreira Regalado, Luís Alberto Caldeira Deslandes e Manuel Maria
Pimenta Gil Mata em 23 de Junho de 2004.

Apresentação n.º 20/20041108:
Designação do secretário e suplente para o triénio 2004-2006:

secretário � Cândido Luís Gouveia Dias de Almeida, casado, residen-
te na Avenida do Engenheiro Duarte Pacheco, 19, 1.º, Lisboa; su-
plente � António Alexandre de Almeida e Noronha da Cunha Reis,
casado, residente em Mitrena, apartado 55, Setúbal.

Data da deliberação: 23 de Junho de 2004.

Conferida, está conforme.

11 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Irene Rodrigues.
2007078635

FOZNAVE � ESTALEIROS NAVAIS DA FIGUEIRA
DA FOZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 000311/690707; identificação de pessoa colectiva
n.º 500878900; averbamento n.º 5 à inscrição n.º 15; número e data
da apresentação: 02/20041108.

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

Cessação de funções do gerente Joaquim João da Silva Santos, por
renúncia.

Data: 7 de Junho de 2004.

Conferida, está conforme.

11 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Irene Rodrigues.
2007078651

FOZMEL � MONTAGENS ELÉCTRICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 03147/20040614; identificação de pessoa colectiva
n.º 501473815; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 27 e inscrição
n.º 28; números e data das apresentações: 03 e 04/20041105.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram efectua-
dos os seguintes actos de registo:

Apresentação n.º 03/20041105:
Cessação de funções do gerente João Filipe Carronda da Silva An-

tunes, por renúncia em 22 de Setembro de 2004.
Apresentação n.º 04/20041105:
Designação de gerente de João Vala Ribeiro José, solteiro, maior,

residente na Travessa do Dr. Barros, 389, apartamento 213, São
Mamede de Infesta, Matosinhos.

Data da deliberação: 22 de Setembro de 2004.

Conferida, está conforme.

11 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Irene Rodrigues.
2007078678

PATRACOL SERVIÇOS � SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 03024/20030808; identificação de pessoa colectiva
n.º 506514463.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito da acta e dos documentos respeitantes à prestação de contas
do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

15 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Irene Rodrigues.
2007078490

TERRAS DOS AFONSOS, SOCIEDADE
AGRO-FLORESTAL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 02726/011105; identificação de pessoa colectiva n.º 505806550.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito da acta e dos documentos respeitantes à prestação de contas
do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

15 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Irene Rodrigues.
2007078503

TRANSPORTES MARIANO (PORTO), L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 02012/970107; identificação de pessoa colectiva n.º 500426074.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito da acta e dos documentos respeitantes à prestação de contas
do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

9 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Irene Rodrigues.
2007078511
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BAMBY MÁGICO � COMÉRCIO DE ARTIGOS
DE CRIANÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 02777/20020131; identificação de pessoa colectiva
n.º 505960311.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito da acta e dos documentos respeitantes à prestação de contas
do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

10 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Irene Rodrigues.
2007078520

TECNOVIGI � COMÉRCIO DE SISTEMAS
DE SEGURANÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 02669/010718; identificação de pessoa colectiva n.º 505571307.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito da acta e dos documentos respeitantes à prestação de contas
do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

10 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Irene Rodrigues.
2007078538

JOÃO PEDRO DOMINGUES,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 02650/010615; identificação de pessoa colectiva n.º 505530813.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito da acta e dos documentos respeitantes à prestação de contas
do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

11 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Irene Rodrigues.
2007078600

AUTO VILAGE � REPARAÇÃO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 02745/011205; identificação de pessoa colectiva n.º 505740656.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito da acta e dos documentos respeitantes à prestação de contas
do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

9 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Irene Rodrigues.
2007078473

FATIDOR � CABELEIREIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 01615/930607; identificação de pessoa colectiva n.º 503009547.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito da acta e dos documentos respeitantes à prestação de contas
do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

9 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Irene Rodrigues.
2007078481

BIMBOCAS � ARTIGOS DE CRIANÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 02038/970324; identificação de pessoa colectiva n.º 503842958.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito da acta e dos documentos respeitantes à prestação de contas
do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

10 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Irene Rodrigues.
2007078546

AGÊNCIA FUNERÁRIA J. LEONEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 02865/20020710; identificação de pessoa colectiva
n.º 506222039.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito da acta e dos documentos respeitantes à prestação de contas
do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

11 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Irene Rodrigues.
2007078597

SALGADO & CARVALHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 00633/800321; identificação de pessoa colectiva n.º 500912017.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito da acta e dos documentos respeitantes à prestação de contas
do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

11 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Irene Rodrigues.
2007078570

L. C. L. � CONSTRUÇÕES CIVIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 01569/930121; identificação de pessoa colectiva n.º 502913398;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 6; números e
data das apresentações: 09 e 10/20041109.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram efectua-
dos os seguintes actos de registo:

Apresentação n.º 09/20041109:
Cessação de funções do gerente Carlos Oliveira Loureiro, por re-

núncia em 21 de Outubro de 2004.
Apresentação n.º 10/20041109:
Designação de gerente de Jorge Manuel Luís Loureiro, solteiro,

maior, residente na Rua de José Nunes Medina, 44, 1.º, direito, Chã,
Tavarede, Figueira da Foz.

Data da deliberação: 21 de Outubro de 2004.

Conferida, está conforme.

15 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Irene Rodrigues.
2007078562

IRMÃOS PAIVA � HOTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 02092/971010; identificação de pessoa colectiva n.º 503986763;
inscrição n.º 9; número e data da apresentação: 20/20041109.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
registo de dissolução e encerramento da liquidação.

Data da aprovação das contas: 26 de Outubro de 2004.

Conferida, está conforme.

15 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Irene Rodrigues.
2007078694

FOZCÓPIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 01504/920709; identificação de pessoa colectiva n.º 502819359;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 9; número e data da apresenta-
ção: 05/20041110.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
registo de cessação de funções de gerente de António José Carvalho
Fernandes, por renúncia.

Data: 28 de Outubro de 2004.

Conferida, está conforme.

11 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Irene Rodrigues.
2007078619

CRISTÃO MENDES & GONÇALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 02741/011127; identificação de pessoa colectiva n.º 505831023.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito da acta e dos documentos respeitantes à prestação de contas
do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

11 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Irene Rodrigues.
2007078589

ENDOLUPE � ENDOSCOPIA DIGESTIVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 00706/810527; identificação de pessoa colectiva n.º 501145869;
inscrição n.º 13; números e data das apresentações: 16 e 17/
20041109.

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

Designação de gerente e alteração do contrato:
Designados gerentes: Delfim Afonso Rodrigues Pena, residente na

Travessa da Laurinda, 8, lugar de Vais, freguesia de Buarcos, concelho
da Figueira da Foz e Maria Marta de Almeida Rodrigues Pena, resi-
dente na Rua da Dr.ª Cristina Torres, 9, rés-do-chão, direito, Figueira
da Foz.

Data da deliberação: 10 de Agosto de 2004.
Artigo alterado: 4.º, que passa a ter a seguinte redacção:

4.º

O capital social é de cinco mil euros, já integralmente realizado
em dinheiro, dividido nas quatro seguintes quotas: uma de quinhentos
euros do sócio Luís António Santo Amaro Ferreira; uma de dois mil
duzentos e cinquenta euros do sócio Delfim Afonso Rodrigues Pena,
uma de duzentos e cinquenta euros da sócia Maria Marta de Almeida
Rodrigues Pena, e uma de dois mil euros da sócia Maria Manuela Flo-
res Lobão da Cruz Santo Amaro Ferreira.

O texto do contrato actualizado está depositado na pasta respec-
tiva.

Conferida, está conforme.

15 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Irene Rodrigues.
2007078708

HORTOCONDE � JARDINAGEM E URBANISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 03195/20041109; identificação de pessoa colectiva
n.º 507081684; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 03/
20041109.

Certifico que, entre António Leal Gaspar, casado com Néli Mar-
tins Massa, na comunhão de adquiridos, e Bruno Martins Gaspar, sol-
teiro, maior, foi constituída a sociedade em epígrafe, que ficou a re-
ger-se pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma HORTOCONDE � Jardinagem e
Urbanismo, L.da

ARTIGO 2.º

A sociedade tem a sua sede na Rua da Estrada da Serra, 75 de po-
lícia, no lugar de Condados, freguesia de Tavarede, concelho da Fi-
gueira da Foz, podendo por deliberação da gerência ser mudada para
outro local, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

§ único. Também por deliberação da gerência podem ser criadas ou
encerradas sucursais, agências, delegações ou outras formas de repre-
sentação no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem como obeso a actividade de arquitectura paisagís-
tica, urbanismo, execução e manutenção de jardins e comercialização
de produtos conexos.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros e está dividido em duas quotas, uma no valor de quatro mil
e quinhentos mil euros pertencente ao sócio António Leal Gaspar e
outra de quinhentos euros pertencente ao sócio Bruno Martins Gaspar.

§ único. Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares
de capital nas condições que forem fixadas por deliberação unânime
da assembleia geral, até ao montante correspondente ao décuplo do
capital social.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas, no todo ou em parte, é livre entre os sócios,
cônjuges e descendentes.

§ único. O sócio que pretenda ceder a sua quota no todo ou em
parte, notificará os sócios e a sociedade por meio de carta registada
com aviso de recepção, para exercerem o seu direito de preferência
pela mesma ordem e se no prazo de 30 dias nada lhes for comunicado
pelos preferentes, presume-se renunciarem os mesmos a tal direito.

ARTIGO 6.º

A sociedade, por deliberação da assembleia geral, a realizar no pra-
zo de 90 dias, contados do conhecimento do facto, poderá amortizar
qualquer quota, nos casos seguintes:

a) Por acordo com o respectivo titular;
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 que não

for adjudicada ao seu titular;
d) Por através de cessão de quota o sócio violar o disposto no

parágrafo único do artigo quinto deste contrato.

ARTIGO 7.º

A contrapartida da amortização de quota, nos casos previstos nas
alíneas b), c) e d) do número anterior, se a lei não dispuser de outro
modo, será igual ao valor da quota segundo o último balanço legal-
mente aprovado.

ARTIGO 8.º

A gerência da sociedade, será exercida pelo sócio António Gaspar
Leal, desde já designado gerente.

§ 1.º A sociedade obriga-se com a assinatura deste gerente.
§ 2.º A gerência será ou não remunerada, conforme for deliberado

em assembleia geral que, em caso afirmativo, fixará os montantes a
pagar ao gerente.

ARTIGO 9.º

É expressamente proibido aos gerentes obrigar a sociedade em ac-
tos e contratos estranhos aos negócios sociais tais como fianças,
abonações, letras de favor ou outros de natureza semelhante.

ARTIGO 10.º

Mediante prévia deliberação da assembleia geral a sociedade poderá
adquirir participações em sociedades com objecto igual ou diferente
do seu, em sociedades reguladas por leis especiais ou em agrupamen-
tos complementares de empresas.

ARTIGO 11.º

As assembleias gerais serão convocadas por carta registada com
aviso de recepção, com pelo menos 20 dias de antecedência.

Conferida, está conforme.

15 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Irene Rodrigues.
2007078686

OLIVEIRA DO HOSPITAL

DOMINGOS & PERES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Hospital. Matrí-
cula n.º 909/011008; identificação de pessoa colectiva
n.º 505734249.
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Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos relativos à prestação de contas do ano de exer-
cício de 2003.

Está conforme o original.

12 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Teresa de Nazaré
da Costa Póvoas Aguiar Dias. 2008725120

JOSÉ ANTÓNIO NASCIMENTO NUNES
CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Hospital. Matrí-
cula n.º 1017/030218; identificação de pessoa colectiva
n.º 506487296.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos relativos à prestação de contas do ano de exer-
cício de 2003.

Está conforme o original.

12 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Teresa de Nazaré
da Costa Póvoas Aguiar Dias. 2008725375

LOUREIRO & PEREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Hospital. Matrí-
cula n.º 256/151080; identificação de pessoa colectiva
n.º 501096639.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos relativos à prestação de contas do ano de exer-
cício de 2003.

Está conforme o original.

31 de Agosto de 2004. � A Segunda-Ajudante, Teresa de Nazaré
da Costa Póvoas Aguiar Dias. 2008725111

GOUVEIA & COSTA � CARPINTARIA MECÂNICA
CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Hospital. Matrí-
cula n.º 605/951215; identificação de pessoa colectiva
n.º 503539929.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos relativos à prestação de contas do ano de exer-
cício de 2003.

Está conforme o original.

12 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Teresa de Nazaré
da Costa Póvoas Aguiar Dias. 2008725707

VELOSO & VELOSO CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Hospital. Matrí-
cula n.º 646/970106; identificação de pessoa colectiva
n.º 503792870.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos relativos à prestação de contas do ano de exer-
cício de 2003.

Está conforme o original.

12 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Teresa de Nazaré
da Costa Póvoas Aguiar Dias. 2008725448

TRANSOLIVEIRA � TRANSPORTE
DE MERCADORIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Hospital. Matrí-
cula n.º 467/910925; identificação de pessoa colectiva
n.º 502619341.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos relativos à prestação de contas do ano de exer-
cício de 2003.

Está conforme o original.

12 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Teresa de Nazaré
da Costa Póvoas Aguiar Dias. 2008725430

CAMINHO CERTO � GABINETE DE CONTABILIDADE
E CONSULTADORIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Hospital. Matrícula
n.º 956/020314; identificação de pessoa colectiva n.º 505857928.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos relativos à prestação de contas do ano de exer-
cício de 2003.

Está conforme o original.

12 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Teresa de Nazaré
da Costa Póvoas Aguiar Dias. 2008725421

MANJAR DA CÉU, RESTAURANTE E SNACK-BAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Hospital. Matrícula
n.º 990/020801; identificação de pessoa colectiva n.º 506059979.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos relativos à prestação de contas do ano de exer-
cício de 2003.

Está conforme o original.

12 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Teresa de Nazaré
da Costa Póvoas Aguiar Dias. 2008725677

PAULO AMARAL, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Hospital. Matrícula
n.º 1023/030415; identificação de pessoa colectiva n.º 504377230.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos relativos à prestação de contas do ano de exer-
cício de 2003.

Está conforme o original.

12 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Teresa de Nazaré
da Costa Póvoas Aguiar Dias. 2008725650

M. C. MÁRIO & CARLOS � CARPINTARIA CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Hospital. Matrícula
n.º 749/990302; identificação de pessoa colectiva n.º 504439782.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos relativos à prestação de contas do ano de exer-
cício de 2003.

Está conforme o original.

12 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Teresa de Nazaré
da Costa Póvoas Aguiar Dias. 2008725685

ALBANO OLIVEIRA � CONSTRUÇÃO CIVIL,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Hospital. Matrícula
n.º 893/010718; identificação de pessoa colectiva n.º 505629550.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos relativos à prestação de contas do ano de exer-
cício de 2003.

Está conforme o original.

12 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Teresa de Nazaré
da Costa Póvoas Aguiar Dias. 2008725413
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GECIVELT � GABINETE DE ENGENHARIA CIVIL,
ELECTROTÉCNICA E TOPOGRAFIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Hospital. Matrícula
n.º 356/870326; identificação de pessoa colectiva n.º 501799265.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos relativos à prestação de contas do ano de exer-
cício de 2003.

Está conforme o original.

12 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Teresa de Nazaré
da Costa Póvoas Aguiar Dias. 2008725405

CASA DA CORDINHA � TURISMO RURAL,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Hospital. Matrícula
n.º 1030/030606; identificação de pessoa colectiva n.º 506594580.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos relativos à prestação de contas do ano de exer-
cício de 2003.

Está conforme o original.

12 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Teresa de Nazaré
da Costa Póvoas Aguiar Dias. 2008725251

CONSTRUÇÕES GOUVEIA & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Hospital. Matrícula
n.º 357/870415; identificação de pessoa colectiva n.º 501812083.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos relativos à prestação de contas do ano de exer-
cício de 2003.

Está conforme o original.

12 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Teresa de Nazaré
da Costa Póvoas Aguiar Dias. 2008725235

AGRO-PECUÁRIA DOS CABECINHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Hospital. Matrí-
cula n.º 273/810612; identificação de pessoa colectiva
n.º 501203966.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos relativos à prestação de contas do ano de exer-
cício de 2003.

Está conforme o original.

12 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Teresa de Nazaré
da Costa Póvoas Aguiar Dias. 2008725227

TÁXI ROMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Hospital. Matrí-
cula n.º 829/000922; identificação de pessoa colectiva
n.º 504457926.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos relativos à prestação de contas do ano de exer-
cício de 2003.

Está conforme o original.

12 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Teresa de Nazaré
da Costa Póvoas Aguiar Dias. 2008725200

DIVINALDEC � COMÉRCIO DE MOBILIÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Hospital. Matrícula
n.º 780/990917; identificação de pessoa colectiva n.º 504659260.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos relativos à prestação de contas do ano de exer-
cício de 2003.

Está conforme o original.

12 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Teresa de Nazaré
da Costa Póvoas Aguiar Dias. 2008725391

ELSA & RUI, DECORAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Hospital. Matrí-
cula n.º 940/020123; identificação de pessoa colectiva
n.º 505928086.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos relativos à prestação de contas do ano de exer-
cício de 2003.

Está conforme o original.

31 de Agosto de 2004. � A Segunda-Ajudante, Teresa de Nazaré
da Costa Póvoas Aguiar Dias. 2008725324

AIJACONTA � CONTABILIDADE E CONSULTORIA
FISCAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Hospital. Matrí-
cula n.º 1042/031113; identificação de pessoa colectiva
n.º 506748758.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos relativos à prestação de contas do ano de exer-
cício de 2003.

Está conforme o original.

31 de Agosto de 2004. � A Segunda-Ajudante, Teresa de Nazaré
da Costa Póvoas Aguiar Dias. 2008724565

CONSTRUÇÕES AUGUSTO AMADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Hospital. Matrí-
cula n.º 855/010319; identificação de pessoa colectiva
n.º 505352834.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos relativos à prestação de contas do ano de exer-
cício de 2003.

Está conforme o original.

31 de Agosto de 2004. � A Segunda-Ajudante, Teresa de Nazaré
da Costa Póvoas Aguiar Dias. 2008725294

CARLOS MANUEL SILVA LOPES � COMÉRCIO
DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Hospital. Matrí-
cula n.º 987/020805; identificação de pessoa colectiva
n.º 506270807.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos relativos à prestação de contas do ano de exer-
cício de 2003.

Está conforme o original.

31 de Agosto de 2004. � A Segunda-Ajudante, Teresa de Nazaré
da Costa Póvoas Aguiar Dias. 2008725308

D�ALVOCO � CONSTRUÇÕES E IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Hospital. Matrí-
cula n.º 840/001213; identificação de pessoa colectiva
n.º 505257769.
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Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos relativos à prestação de contas do ano de exer-
cício de 2003.

Está conforme o original.

31 de Agosto de 2004. � A Segunda-Ajudante, Teresa de Nazaré
da Costa Póvoas Aguiar Dias. 2008725057

ÉVORA
MOURÃO

SOCIEDADE TURÍSTICA ABOGARIA E ANEXAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mourão. Matrícula n.º 00020;
identificação de pessoa colectiva n.º 502416050; data da apresen-
tação: 041025.

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

Foi conferida e está conforme.

4 de Novembro de 2004. � A Ajudante, em substituição legal da
Conservadora, Fátima da Conceição Bonito Pinto Rodrigues.

2001776519

REDONDO

AGROPECUÁRIA GOMES & MELRINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Redondo. Matrícula n.º 00269/
20041108; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 03/
20041108.

Certifico que entre Joaquim José Conchinha Melrinho Duarte, ca-
sado com Joaquina Maria Assunção Duarte Melrinho, na comunhão
de adquiridos, e José Manuel de Deus Gomes, casado com Olinda Jo-
aquina Ramalho Gomes, na comunhão de adquiridos, foi constituída
por escritura de 25 de Outubro de 2004 a sociedade em epígrafe, cujo
contrato se rege pelas cláusulas seguintes:

Documento complementar elaborado nos termos do n.º 2 do arti-
go 64.º do Código do Notariado, que fica a fazer parte integrante
da escritura, lavrada a fl. 52 do livro n.º 53-C do Cartório Notarial
de Redondo.

ARTIGO 1.º

 Denominação e sede

1 � A sociedade adopta a denominação de Agropecuária Gomes &
Melrinho, L.da, e terá a sua sede na Rua de Miguel Bombarda, 35-A,
na vila, freguesia e concelho de Redondo.

2 � A gerência poderá, não carecendo da prévia deliberação dos
sócios, deslocar a sede social para outro local dentro do mesmo con-
celho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

 Objecto

1 � O objecto da sociedade consiste na produção e comercializa-
ção de produtos agrícolas e pecuários.

2 � A sociedade poderá adquirir livremente participações em ou-
tras sociedades, ainda que com objecto diferente do seu, em socie-
dades reguladas por leis especiais e em agrupamentos complementa-
res de empresas.

ARTIGO 3.º

Capital social

O capital da sociedade, integralmente realizado em dinheiro, é de
cinco mil euros e corresponde à soma das seguintes quotas: uma quota
no valor de dois mil e quinhentos euros pertencente ao sócio José
Manuel de Deus Gomes; e outra no valor nominal de dois mil e qui-
nhentos euros pertencente ao sócio Joaquim José Conchinha Meilri-
nho Duarte.

ARTIGO 4.º

 Divisão e cessão de quotas

1 � A divisão e cessão de quotas é livre entre sócios e ainda entre
sócios e respectivos ascendentes e descendentes.

2 � A cessão total ou parcial de quotas a terceiros, com excepção
a ascendentes e descendentes dos respectivos sócios, carece sempre
do consentimento da sociedade, a qual, em 1.º lugar, e os sócios não
cedentes, em 2.º lugar, gozam do direito de preferência na aquisição
de qualquer quota.

3 � Se forem vários os sócios não cedentes a exercer o direito de
preferência, a quota será dividida entre eles, na proporção das res-
pectivas participações no capital social.

ARTIGO 5.º

 Amortização de quotas

1 � É permitida a amortização de quotas pela sociedade:
a) Por acordo entre a sociedade e o sócio nas condições ajustadas

entre si;
b) Em caso de insolvência ou falência do respectivo titular e ainda

de penhora, arresto, arrolamento, venda ou adjudicação judicial da
quota;

c) Em caso de o sócio praticar actos em prejuízo dos interesses da
sociedade.

2 � Nos casos previstos nas alíneas b) e c) do número anterior, o
valor da amortização será ,o que resultar do último balanço aprovado.

3 � A amortização considera-se realizada após o pagamento ou
depósito do preço efectuado na Caixa Geral de Depósitos, seguido do
respectivo aviso ao interessado.

ARTIGO 6.º

 Gerência da sociedade

1 � A administração da sociedade pertence aos gerentes nomea-
dos em assembleia geral , podendo os mesmos ser, ou não, sócios da
sociedade.

2 � Os gerentes que forem sócios da sociedade são dispensados de
prestar caução e serão remunerados, ou não, conforme for deliberado
em assembleia geral.

3 � Aos gerentes que não forem sócios da sociedade pode-lhes ser
exigida a prestação de caução.

4 � A sociedade fica obrigada nos seus actos e contratos pela as-
sinatura de dois gerentes.

5 � Até que uma nova nomeação seja feita pela assembleia geral,
são nomeados gerentes os sócios José Manuel de Deus Gomes e Joa-
quim José Conchinha Melrinho Duarte.

ARTIGO 7.º

 Assembleia geral

1 � A assembleia geral da sociedade reúne-se ordinariamente uma
vez por ano para apreciação, aprovação ou modificação do balanço e
contas do exercício e para deliberar sobre quaisquer outros assuntos
para que tenha sido convocada.

2 � A convocatória, quando a lei não exija outras formalidades,
será efectuada por qualquer um dos gerentes, através de carta regista-
da com aviso de recepção, expedida com pelo menos 15 dias de an-
tecedência sobre a data escolhida para o efeito, onde se indiquem os
assuntos a tratar e a ordem de trabalhos.

3 � A assembleia geral reúne-se extraordinariamente sempre que
convocada por qualquer dos sócios ou gerentes.

ARTIGO 8.º

Disposição transitória

Nos termos do artigo 202.º, n.º 4, alínea b), do Código das Socie-
dades Comerciais, depois de efectuada a escritura, o valor das entra-
das correspondentes ao capital social depositado na agência de Re-
dondo do BPI poderá ser levantado por qualquer um dos
sócios-gerentes para ocorrer as despesas de constituição da sociedade
e de aquisição de equipamento necessário à prossecução do objecto
social da mesma.

Está conforme o original.

11 de Novembro de 2004. � A Conservadora Interina, (Assinatura
ilegível.) 2001859813

FARO
ALBUFEIRA

IPOLUSO � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 02438/
20010802; identificação de pessoa colectiva n.º 505534207; ins-
crições n.os 02 e 03; números e data das apresentações: 06 e 07/
20041102.
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Certifico que se encontram depositadas na pasta respectiva foto-
cópia da acta n.º 05, lavrada em 16 Outubro de 2004, pela qual foi
nomeado para:

Secretário: Gaspar Meirinho, solteiro, maior, residente na Rua de
Bartolomeu Dias, lote 11, 1.º, direito, Cerro Alagoa, Albufeira.

Data: 16 de Outubro de 2004.
Mais certifico que, pela acta n.º 06, lavrada em 19 de Outubro de

2004, foi feita a dissolução e encerramento da liquidação da socie-
dade em epígrafe, não havendo activo nem passivo.

Data da aprovação das contas: 31 Março de 2004.

15 de Novembro 2004. � A Primeira-Ajudante, Rogélia Isabel S.
Zambujo Rosa. 2003736972

RANA D�OIRO � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 01850/
980424; inscrição n.º 05; número e data da apresentação: 16/
20041029.

Certifico que se encontra depositada na pasta respectiva fotocópia
da escritura lavrada em 13 de Julho de 2004, a fl. 53 do livro n.º 439-
-F, do Cartório Notarial da Maia, pela qual foi feita a dissolução e
encerramento da liquidação da sociedade em epígrafe, não havendo
activo nem passivo a liquidar.

Data da aprovação das contas: 8 de Julho de 2004.

12 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Rogélia Isabel
S. Zambujo Rosa. 2003736999

LAVANDAURIA � LAVANDARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 03181/
20041029; identificação de pessoa colectiva n.º 507135083; ins-
crição n.º 01; número e data da apresentação: 09/20041029.

Certifico que se encontra depositado na pasta respectiva fotocópia
da escritura lavrada em 29 de Outubro de 2004, a fl. 44 do livro
n.º 175-A, no Cartório Notarial do Centro de Formalidades das Em-
presas de Loulé, pela qual foi constituída a sociedade em epígrafe e
que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma LAVANDAURIA � Lavan-
daria, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no Pinhal do Concelho, Urbaniza-
ção Surfal, lote 59-B, 2.º, esquerdo, freguesia de Olhos de Água, con-
celho de Albufeira.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser desloca-
da, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo
ainda criar sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de repre-
sentação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em serviços de lavandaria, limpeza
a seco e engomadoria. Comércio de artigos fotográficos, reportagens
fotográficas, revelação e impressão de fotografias. Representação e
comércio de material eléctrico e electrónico. Organização e promo-
ção de eventos, feiras e exposições do ramo automóvel. Comércio de
veículos automóveis. Serviços comissionista.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de cinco mil euros, encontra-se integral-
mente realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas
iguais, uma de cada sócio.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de dez vezes o valor do capital social.

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos de
suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, compete a sócios ou não sócios, com
ou sem remuneração conforme for deliberado em assembleia geral.

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e con-
tratos, é 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 Auria Hipólito Pereira.

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 dá socie-
dade que terá sempre ó 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

consentimento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia
geral.

2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no
balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas,
destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou 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 noventa dias, a contar da data do falecimen-
to, os herdeiros deverão designar, de entre eles, um representante
comum.

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a per-
centagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser delibe-
rado em assembleia geral.

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar a totalidade do ca-
pital social depositado, a fim de custear as despesas de constituição e
registo da sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede
social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis, imóveis ou direi-
tos, mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a sociedade todos
os actos praticados pela gerência, nesse período, logo que definitiva-
mente matriculada.

12 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Rogélia Isabel
S. Zambujo Rosa. 2005361844

J. GARCIAS � OBRAS E PINTURAS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 03182/
20040103; identificação de pessoa colectiva n.º 507142039; ins-
crição n.º 01; número e data da apresentação: 01/20041103.

Certifico que se encontra depositado na pasta respectiva fotocópia
da escritura lavrada em 27 de Outubro de 2004, a fl. 16 do livro
n.º 175-A, no Cartório Notarial do Centro de Formalidades das Em-
presas de Loulé, pela qual foi constituída a sociedade em epígrafe e
que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma J. Garcias � Obras e Pinturas,
Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede nos Apartamentos Falésia,
bloco B3, 114, Pinhal do Concelho, freguesia de Olhos de Água, con-
celho de Albufeira.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser desloca-
da, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo
ainda criar sucursais, filia agências ou outras formas locais de repre-
sentação, no território nacional ou no estrangeiro.
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ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em obras, pinturas, remodelações,
manutenção e limpeza em imóveis; construção e manutenção de jar-
dins e piscinas; construção civil. Administração de condomínios.
Comércio de equipamentos e materiais de construção, mobiliário e
artigos de decoração e de iluminação.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado em di-
nheiro, é de cinco mil euros, representado por uma quota de igual
valor nominal, pertencente ao sócio único.

2 � O sócio poderá efectuar prestações suplementares de capital
até dez vezes o capital social.

3 � Depende de deliberação do sócio a celebração de contratos de
suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade, pertencem ao só-
cio único ou a não sócios, com ou sem remuneração, conforme aque-
le decidir.

2 � Para obrigar a sociedade é suficiente a intervenção de um
gerente.

3 � 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, nós termos per-
mitidos por lei, mesmo que o objecto desses agrupamentos comple-
mentares e ou empresas não coincida no todo ou em parte com aque-
le que a sociedade está exercendo.

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar a totalidade do ca-
pital social depositado, a fim de custear as despesas de constituição e
registo da sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede
social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis, imóveis ou direi-
tos, mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a sociedade todos
os actos praticados pela gerência, nesse período, logo que definitiva-
mente matriculada.

15 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Rogélia Isabel
S. Zambujo Rosa. 2003736980

GARBIQUEQUE, ARTESANATO E PASTELARIA
REGIONAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 01490/
950207; inscrição n.º 04; número e data da apresentação: 02/
20041027.

Certifico que se encontra depositada na pasta respectiva, fotocó-
pia da escritura lavrada em 28 de Setembro de 2004, a fl. 2 do livro
n.º 178-E, do Cartório Notarial de Albufeira, pela qual foi feita a dis-
solução e encerramento da liquidação da sociedade em epígrafe, não
havendo activo nem passivo a liquidar.

Data da aprovação das contas: 28 de Setembro de 2004.

11 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Rogélia Isabel
S. Zambujo Rosa. 2003736956

ALBUDOCE � COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO
DE PRODUTOS ALIMENTARES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 02105/
20000204; inscrição n.º 03; número e data da apresentação: 01/
20041027.

Certifico que se encontra depositada na pasta respectiva fotocópia
da escritura lavrada em 13 de Outubro de 2004, a fl. 41 do livro
n.º 386-A, do 1.º Cartório Notarial de Loulé, pela qual foi feita a
dissolução e encerramento da liquidação da sociedade em epígrafe, não
havendo activo nem passivo a liquidar.

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

11 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Rogélia Isabel
S. Zambujo Rosa. 2003736948

ALJEZUR

JOCALZUR CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Urbanização Vale da Telha, sector G, lote 77,
freguesia e concelho de Aljezur

Capital social: € 5000

Conservatória do Registo Comercial de Aljezur. Matrícula n.º 00309/
041029; identificação de pessoa colectiva n.º P 507005589; ins-
crição n.º 01; número e data da apresentação: 03/20041029.

Certifico que entre José Joaquim de Oliveira Coelho e mulher Ana
Maria Pereira Pires, residentes na Urbanização Vale da Telha, Alje-
zur, foi constituída a sociedade com a denominação em epígrafe, que
se rege pelo seguinte contrato social:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Jocalzur Construções, L.da, e tem
a sua sede na Urbanização Vale da Telha, sector G, lote 77, no lugar,
freguesia e concelho de Aljezur.

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

ARTIGO 2.º

1 � O objecto da sociedade consiste na construção de edifícios.
2 � A sociedade poderá participar em agrupamentos complemen-

tares de empresas, bem como em quaisquer sociedades, inclusive como
sócio de responsabilidade ilimitada, independentemente do respectivo
objecto.

ARTIGO 3.º

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

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

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, bem como a sua representação,
cabem aos gerentes que vierem a ser designados em assembleia geral,
na qual será ainda deliberado se os mesmos auferirão ou não qualquer
remuneração, ficando desde já nomeado gerente o sócio José Joaquim
de Oliveira Coelho.

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

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

4 � Em ampliação dos seus poderes normais, a gerência poderá:
a) Comprar, vender e permutar quaisquer bens móveis e imóveis;
b) Celebrar contratos de locação financeira;
c) Contrair empréstimos ou outro tipo de financiamento e realizar

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

ARTIGO 5.º

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

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

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

ARTIGO 6.º

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

for arremada, adjudicada ou vendida em processo judicial, administra-
tivo ou fiscal;

d) Cessão de quotas sem prévio consentimento da sociedade.

Está conforme o original.

12 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Dulce
Viana Rosa. 2007792362
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FARO

ESCRIL � GEST � IMOBILIÁRIA, S. A.

Sede: Praça da Paz, lote B, Sé, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 4837/
20030114; identificação de pessoa colectiva n.º 506425029; data
da apresentação: 20040630.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2003.

11 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Rute Isabel Lopes
Morgado dos Reis. 2006853503

REBOPINTA � PINTURAS E MANUTENÇÃO
DE EDIFÍCIOS, L.DA

Sede: Praceta de Azedo Gneco, lote G, cave, loja 22, Sé, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 2801/
920317; identificação de pessoa colectiva n.º 502727136; data da
apresentação: 20040629.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2003.

11 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Rute Isabel Lopes
Morgado dos Reis. 2006853481

JOSÉ DORES & FILHOS, L.DA

Sede: Rua do Albergue, 32, Sé, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 3353/
950919; identificação de pessoa colectiva n.º 503485918; data da
apresentação: 20040630.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2003.

11 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Rute Isabel Lopes
Morgado dos Reis. 2006853759

CENTRO MÉDICO E DENTÁRIO R. N., L.DA

Sede: Rua de Castilho, 28, Sé, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 3521/
961007; identificação de pessoa colectiva n.º 503730505; data da
apresentação: 20040629.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2003.

11 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Rute Isabel Lopes
Morgado dos Reis. 2006853678

RETSUL � RECTIFICADORA DE MOTORES DO SUL, L.DA

Sede: Rua de D. Teresa Ramalho Ortigão, 8, Sé, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 1613/
831220; identificação de pessoa colectiva n.º 501435417; data da
apresentação: 20041026.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2003.

11 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Rute Isabel Lopes
Morgado dos Reis. 2006853767

VIRGÍLIO, MARQUES & FONSECA, L.DA

Sede: Rua do Alportel, 32 e 34, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 2060/
880322; identificação de pessoa colectiva n.º 501512888; data da
apresentação: 20040629.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2003.

11 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Rute Isabel Lopes
Morgado dos Reis. 2006853520

SERVISTOI � SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Sede: Rua de Faro, 34, Estoi, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 4268/
20001018; identificação de pessoa colectiva n.º 505193930; data
da apresentação: 20040629.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2003.

11 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Rute Isabel Lopes
Morgado dos Reis. 2006853597

ARTUR F. R. AGOSTINHO � MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Estrada Nacional n.º 125, edifício Oceano, rés-do-chão,
esquerdo, São Pedro, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 4172/
20000530; identificação de pessoa colectiva n.º 505017130; data
da apresentação: 20040629.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2003.

11 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Rute Isabel Lopes
Morgado dos Reis. 2006853600

FILIPE & MANUEL, L.DA

Sede: Rua do Coronel António dos Santos Fonseca, lote 7, 5.º,
direito, São Pedro, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 4082/
20000106; identificação de pessoa colectiva n.º 504802852; data
da apresentação: 20040628.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2003.

11 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Rute Isabel Lopes
Morgado dos Reis. 2006853635

JOEL RIBEIRO DOS SANTOS, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua Projectada à Rua de Antero de Quental, 6, 3.º,
Sé, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 4764/
20020903; identificação de pessoa colectiva n.º 506280390; data
da apresentação: 20040628.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2003.

11 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Rute Isabel Lopes
Morgado dos Reis. 2006853651
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TELMA & VIEGAS, L.DA

Sede: Rua de Aboim Ascensão, 11, São Pedro, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 2014/
871203; identificação de pessoa colectiva n.º 501905545; data da
apresentação: 20040629.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2003.

11 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Rute Isabel Lopes
Morgado dos Reis. 2006853538

VARCRIL GEST � IMOBILIÁRIA, S. A.

Sede: Praça da Paz, A1, Sé, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 4570/
20011226; identificação de pessoa colectiva n.º 505883562; data
da apresentação: 20040630.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2003.

11 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Rute Isabel Lopes
Morgado dos Reis. 2006853546

FREITAS (IRMÃOS), L.DA

Sede: Rua dos Bombeiros Portugueses, 22, rés-do-chão,
Sé, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 901/
770301; identificação de pessoa colectiva n.º 500644861; data da
apresentação: 20040629.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2003.

11 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Rute Isabel Lopes
Morgado dos Reis. 2006853554

SOUSA & FARIAS, L.DA

Sede: Avenida de Olivença, edifício Olivença, sem número,
rés-do-chão, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 1603/
831111; identificação de pessoa colectiva n.º 501473114; data da
apresentação: 20040629.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2003.

11 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Rute Isabel Lopes
Morgado dos Reis. 2006853562

SB BUSINESS � ENGENHARIA E CONSULTORIA, L.DA

Sede: Praceta de Maria Campina, 5, rés-do-chão, direito,
Sé, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 4605/
20020218; identificação de pessoa colectiva n.º 505994224; data
da apresentação: 20040629.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2003.

11 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Rute Isabel Lopes
Morgado dos Reis. 2006853570

ECOLAVANDARIA, L.DA

Sede: Estrada da Penha, 82-84, Sé, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 4209/
20000731; identificação de pessoa colectiva n.º 505094479; data
da apresentação: 20040630.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2003.

11 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Rute Isabel Lopes
Morgado dos Reis. 2006853660

A CASA DA AVÓ � ACTIVIDADES DE TEMPOS
LIVRES, L.DA

Sede: Rua de João de Deus, 24, Sé, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 3512/
960925; identificação de pessoa colectiva n.º 503727962; data da
apresentação: 20040628.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2003.

11 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Rute Isabel Lopes
Morgado dos Reis. 2006853619

CAFÉ ALIANÇA, L.DA

Sede: Praça de D. Francisco Gomes, 26, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 349/
450110; identificação de pessoa colectiva n.º 500517312; data da
apresentação: 20040629.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2003.

11 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Rute Isabel Lopes
Morgado dos Reis. 2006853465

O ACTUAL � SALÃO CABELEIREIROS, L.DA

Sede: Largo do Carmo, edifício O Seu Café, 1.º, E, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 2856/
920605; identificação de pessoa colectiva n.º 502780142; data da
apresentação: 20040629.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2003.

11 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Rute Isabel Lopes
Morgado dos Reis. 2006853473

M. C. H. (ALGARVE) SGPS, S. A.

Sede: Praça da Paz, lote B, Sé, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 4782/
20021028; identificação de pessoa colectiva n.º 506276341; data
da apresentação: 20040630.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2003.

11 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Rute Isabel Lopes
Morgado dos Reis. 2006853511



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 22 � 1 de Fevereiro de 2005 2304-(25)

LAGOA

ELECROSOL � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Sede: Casa Bucolina, Quinta de São Pedro, freguesia
de Estombar, concelho de Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa (Algarve). Matrícula
n.º 00221/831124; identificação de pessoa colectiva n.º 501407421;
inscrição n.º 05; número e data da apresentação: 07/281004.

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

Alteração do artigo 3.º do pacto social.
Aditados os n.os 2 e 3.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente subscrito em dinheiro é de
quatrocentos e noventa e oito mil, setecentos e noventa e sete euros
e noventa cêntimos e corresponde à soma de duas quotas iguais no
valor nominal de duzentos e quarenta e nove mil, trezentos e noven-
ta e oito euros e noventa e cinco cêntimos cada, sendo uma de cada
sócio.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao limite de quatro vezes o montante do capital social.

3 � Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que
esta carecer, os quais sempre se considerarão empréstimos, devendo
constar da acta da assembleia geral, os prazos de reembolso e as con-
dições de remuneração.

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

Está conforme o original.

15 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Fernanda
Maria Costa da Silva Gonçalves. 2001552998

CENTRO QUIROPRÁTICO SALTYS, L.DA

Sede: Largo do Município, 1, da vila de Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa (Algarve). Matrícula
n.º 01139/210197; identificação de pessoa colectiva n.º 503816604.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe referente ao exercício do
ano de 2003.

15 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Fernanda
Maria Costa da Silva Gonçalves. 2007636891

SAI � SOCIEDADE DE ACTIVIDADES IMOBILIÁRIAS, L.DA

Sede: Rua do Dr. Manuel Arriaga, 1-A, na vila e freguesia
de Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa (Algarve). Matrícula
n.º 00691/101090; identificação de pessoa colectiva n.º 502425504;
inscrições n.os 04 e 05; números e data das apresentações: 11 e 12/
281004.

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

Nomeação de secretário.
Data da deliberação: 17 de Maio de 2004.
Secretário � Guadalupe Lúcia de Almeida Nunes, casada, Albufeira.
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 25 de Outubro de 2004.

Foi depositado o documento legal.

15 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Fernanda
Maria Costa da Silva Gonçalves. 2001553005

PARCHALALIMENTAR � PRODUTOS ALIMENTARES, S. A.

Sede: Urbanização da Passagem, lote 10, Parchal, freguesia
de Estombar, concelho de Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa (Algarve). Matrícula
n.º 01141/280197; identificação de pessoa colectiva n.º 503817163;
inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 17/281004.

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

Nomeação da administração e fiscalização para o quadriénio de 2004
a 2007.

Data da deliberação: 30 de Março de 2004.
Conselho da administração: presidente � Fernando Jorge Bragan-

ça Ferreira, divorciado, Tomar; vogais � Nuno António Basílio Fer-
reira, solteiro, maior, Tomar; Elcely Infante Gonçalves de Carvalho,
casado, Tomar.

Fiscal único � Sociedade de Revisores Oficiais de Contas Ascen-
ção, Gomes, Cruz & Associados, ROC com o n.º 13, com sede em
Areias, Estoril, e escritório em Lisboa, representada por Manuel Ge-
rardo Ascenção, casado, revisor oficial de contas com o n.º 48, Lis-
boa, como suplente José Manuel d�Ascenção Costa, casado, revisor
oficial de contas n.º 950, Póvoa de Santa Iria.

Foi depositado o documento legal.

15 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Fernanda
Maria Costa da Silva Gonçalves. 2001552700

QUINTA DA PALMEIRA � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Vale Currais, freguesia de Carvoeiro, concelho de Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa (Algarve). Matrícula
n.º 00624/870728; identificação de pessoa colectiva n.º 501863877;
inscrição n.º 15; número e data da apresentação: 18/281004.

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

Nomeação de gerente.
Data da deliberação: 1 de Outubro de 2004.
Gerente: Maria da Conceição Pedro Firmino, viúva, Portimão.

Foi depositado o documento legal.

15 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Fernanda
Maria Costa da Silva Gonçalves. 2001552726

LOULÉ

I-REAL, ARTES PLÁSTICAS E DESIGN, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 04879/
20010313; identificação de pessoa colectiva n.º 505386186; ins-
crições n.os 02 e 03; números e data das apresentações: 13 e 14/
20040922.

Certifico que João Miguel Fernandes Neta foi nomeado para o cargo
de secretário da sociedade em epígrafe.

Data: 18 de Junho de 2004.
Mais certifica que foi efectuado o registo de dissolução e encerra-

mento da liquidação da sociedade em epígrafe.
Data da aprovação das contas: 17 de Junho de 2004.

30 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 2004740000

SAM � EMPREITADAS NA CONSTRUÇÃO CIVIL,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 05406/
20020211; identificação de pessoa colectiva n.º 505950200; ins-
crição n.º 02; número e data da apresentação: 26/20040923.

Certifico que foi efectuado o registo de dissolução e encerramento
da liquidação da sociedade em epígrafe.

Data da aprovação das contas: 15 de Setembro de 2004.

30 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 2004738170

JOHN MULLINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 05518/
20020208; identificação de pessoa colectiva n.º 505903881; ins-
crição n.º 02; número e data da apresentação: 25/20040923.
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Certifico que foi efectuado o registo de dissolução e encerramento
da liquidação da sociedade em epígrafe.

Data da aprovação das contas: 15 de Setembro de 2004.

30 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 2004738162

GIBRALHABIT � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 06290/
20040929; inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 35/
20040929.

Certifico que, por T & T Nominees Limited, foi constituída a socie-
dade em epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:

CLÁUSULA 1.A

1 � A sociedade adopta a firma GIBRALHABIT � Sociedade
Imobiliária Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede social em Dunas Douradas, sítio
do Garrão, apartado 3164, freguesia de Almancil, concelho de Loulé.

3 � Por simples deliberação da gerência e encontrando-se preen-
chidos os requisitos legais, a sede poderá ser transferida para outro
local dentro do mesmo concelho ou concelho limítrofe e qualquer
subsidiária, sucursal, filial, escritório ou qualquer outra forma de re-
presentação, poderá ser criada em território português ou no estran-
geiro.

CLÁUSULA 2.A

A sociedade tem por objecto a gestão de empreendimentos turísti-
cos e imobiliários, construção, arrendamento e compra e venda de
imóveis.

CLÁUSULA 3.A

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de cinco mil euros e está representado por uma quota, pertencente à
sócia T & T Nominees Limited.

CLÁUSULA 4.A

A sociedade poderá exigir aos sócios prestações suplementares de
capital até ao montante máximo de dez vezes o montante global do
capital social.

CLÁUSULA 5.A

1 � A sociedade pode amortizar quotas dos sócios nos seguintes
casos:

a) Acordo do sócio;
b) Declaração de falência, ou dissolução, quando o sócio for uma

sociedade;
c) Declaração de falência, interdição ou exclusão do sócio, quando

o sócio da sociedade for uma pessoa singular;
d) Arresto, penhora ou sujeição da quota a qualquer medida legal

ou administrativa que suprima ou reduza os poderes do sócio sobre a
quota.

2 � No caso da alínea a) do número anterior, o preço da amorti-
zação e respectiva forma de pagamento são estabelecidos por acordo;
nos restantes casos, o preço corresponderá ao valor nominal e será
pago, em prestações iguais, semestralmente.

CLÁUSULA 6.A

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.

CLÁUSULA 7.A

1 � A gerência da sociedade e a sua representação em juízo e fora
dele, compete a um ou mais gerentes, conforme vier a ser decidido
pelo sócio único.

2 � Poderão ser nomeados gerentes qualquer pessoa singular, que
poderá ser ou não sócia da sociedade.

3 � A gerência poderá reunir mediante convocação de qualquer um
dos seus membros.

4 � A gerência poderá nomear procuradores e outorgar procura-
ção a não gerentes, com o propósito de executar determinados actos
ou categorias de actos, sendo a referida procuração livremente revo-
gável.

CLÁUSULA 8.A

1 � A sociedade obriga-se:
a) Pela assinatura de um gerente;

b) A assinatura de um procurador com poderes para os actos, sen-
do tais actos expressamente concedidos por procuração.

2 � Os gerentes poderão ser remunerados ou não, conforme for
deliberado pelo sócio único.

CLÁUSULA 9.A

O sócio e a sociedade podem celebrar entre si quaisquer negócios
jurídicos, que sirvam a prossecução do objecto da sociedade.

CLÁUSULA 10.A

O exercício anual da sociedade terá o seu início em um de Janeiro
e terminará em 31 de Dezembro.

CLÁUSULA 11.A

1 � A dissolução e liquidação da sociedade reger-se-á pelas dispo-
sições da lei, dos estatutos e ainda por decisão do sócio único.

2 � Salvo decisão em contrário do sócio único, serão liquidatários
os gerentes em exercício.

Está conforme o original.

30 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 2004719362

INVESGARRÃO � EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 06291/
20040929; inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 36/
20040929.

Certifico que, por T & T Nominees Limited, foi constituída a socie-
dade em epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:

CLÁUSULA 1.A

1 � A sociedade adopta a firma INVESGARRÃO � Empreendi-
mentos Imobiliários, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede social em Dunas Douradas, sítio
do Garrão, apartado 3164, freguesia de Almancil, concelho de Loulé.

3 � Por simples decisão da gerência e encontrando-se preenchi-
dos os requisitos legais, a sede poderá ser transferida para outro local
dentro do mesmo concelho ou concelho limítrofe e qualquer subsi-
diária, sucursal, filial, escritório ou qualquer outra forma de represen-
tação, poderá ser criada em território português ou no estrangeiro.

CLÁUSULA 2.A

A sociedade tem por objecto a gestão de empreendimentos turísti-
cos e imobiliários, construção, arrendamento e a compra e venda de
imóveis.

CLÁUSULA 3.A

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de cinco mil euros e está representado por uma quota, de igual valor
nominal, pertencente à sócia T & T Nominees Limited.

CLÁUSULA 4.A

A sociedade poderá exigir aos sócios prestações suplementares de
capital até ao montante máximo de dez vezes o montante global do
capital social.

CLÁUSULA 5.A

1 � A sociedade pode amortizar quotas dos sócios nos seguintes
casos:

a) Acordo do sócio;
b) Declaração de falência, ou dissolução, quando o sócio for uma

sociedade;
c) Declaração de falência, interdição ou exclusão do sócio, quando

o sócio da sociedade for uma pessoa singular;
d) Arresto, penhora ou sujeição da quota a qualquer medida legal

ou administrativa que suprima ou reduza os poderes do sócio sobre a
quota.

2 � No caso da alínea a) do número anterior, o preço da amorti-
zação e respectiva forma de pagamento são estabelecidos por acordo;
nos restantes casos, o preço corresponderá ao valor nominal e será
pago, em prestações iguais, semestralmente.

CLÁUSULA 6.A

A sociedade poderá participar no capital de outras sociedades,
mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades reguladas por
leis especiais ou em agrupamentares de empresas.
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CLÁUSULA 7.A

1 � A gerência da sociedade e a sua representação em juízo e fora
dele, compete a um ou mais gerentes, conforme vier a ser decidido
pelo sócio único.

2 � Poderão ser nomeados gerentes qualquer pessoa singular, que
poderá ser ou não sócia da sociedade.

3 � A gerência poderá reunir mediante convocação de qualquer um
dos seus membros.

4 � A sociedade poderá nomear procuradores e outorgar procura-
ção a não gerentes, com o propósito de executar determinados actos
ou categorias de actos, sendo a referida procuração livremente revo-
gável.

CLÁUSULA 8.A

1 � A sociedade obriga-se:
a) Pela assinatura de um gerente;
b) A assinatura de um procurador com poderes para os actos, sen-

do tais actos expressamente concedidos por procuração.
2 � Os gerentes poderão ser remunerados ou não, conforme for

decidido pelo sócio único.

CLÁUSULA 9.A

O sócio e a sociedade podem celebrar entre si quaisquer negócios
jurídicos, que sirvam a prossecução do objecto da sociedade.

CLÁUSULA 10.A

O exercício anual da sociedade terá o seu in]icio em 1 de Janeiro e
terminará em 31 de Dezembro.

CLÁUSULA 11.A

1 � A dissolução e liquidação da sociedade reger-se-á pelas dispo-
sições da lei, dos estatutos e ainda por decisão do sócio único.

2 � Salvo decisão em contrário do sócio único, serão liquidatários
os gerentes em exercício.

Está conforme o original.

30 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 2004719370

IMOCRESTA � EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 06294/
20040929; inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 39/
20040929.

Certifico que, por T & T Nominees Limited, foi constituída a socie-
dade em epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:

CLÁUSULA 1.A

1 � A sociedade adopta a firma IMOCRESTA � Empreendimen-
tos Imobiliários, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede social em Dunas Douradas, sítio
do Garrão, apartado 3164, freguesia de Almancil, concelho de Loulé.

3 � Por simples decisão da gerência e encontrando-se preenchi-
dos os requisitos legais, a sede poderá ser transferida para outro local
dentro do mesmo concelho ou concelho limítrofe e qualquer subsidi-
ária, sucursal, filial, escritório ou qualquer outra forma de representa-
ção, poderá ser criada em território português ou no estrangeiro.

CLÁUSULA 2.A

A sociedade tem por objecto a gestão de empreendimentos turísti-
cos e imobiliários, construção, arrendamento, e a compra e venda de
imóveis.

CLÁUSULA 3.A

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de cinco mil euros e está representado por uma quota, de igual valor
nominal, pertencente à sócia T & T Nominees Limited.

CLÁUSULA 4.A

A sociedade poderá exigir aos sócios prestações suplementares de
capital até ao montante máximo de dez vezes o montante global do
capital social.

CLÁUSULA 5.A

1 � A sociedade pode amortizar quotas dos sócios nos seguintes
casos:

a) Acordo do sócio;

b) Declaração de falência, ou dissolução, quando o sócio for uma
sociedade;

c) Declaração de falência, interdição ou exclusão do sócio, quando
o sócio da sociedade for uma pessoa singular;

d) Arresto, penhora ou sujeição da quota a qualquer medida legal
ou administrativa que suprima ou reduza os poderes do sócio sobre a
quota.

2 � No caso da alínea a) do número anterior, o preço da amorti-
zação e respectiva forma de pagamento são estabelecidos por acordo;
nos restantes casos, o preço corresponderá ao valor nominal e será
pago, em prestações iguais, semestralmente.

CLÁUSULA 6.A

A sociedade poderá participar no capital de outras sociedades,
mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades reguladas por
leis especiais ou em agrupamentares de empresas.

CLÁUSULA 7.A

1 � A gerência da sociedade e a sua representação em juízo e fora
dele, compete a um ou mais gerentes, conforme vier a ser decidido
pelo sócio único.

2 � Poderão ser nomeados gerentes qualquer pessoa singular, que
poderá ser ou não sócia da sociedade.

3 � A gerência poderá reunir mediante convocação de qualquer um
dos seus membros.

4 � A sociedade poderá nomear procuradores e outorgar procura-
ção a não gerentes, com o propósito de executar determinados actos
ou categorias de actos, sendo a referida procuração livremente revo-
gável.

CLÁUSULA 8.A

1 � A sociedade obriga-se:
a) Pela assinatura de um gerente;
b) A assinatura de um procurador com poderes para os actos, sen-

do tais actos expressamente concedidos por procuração.
2 � Os gerentes poderão ser remunerados ou não, conforme for

decidido pelo sócio único.

CLÁUSULA 9.A

O sócio e a sociedade podem celebrar entre si quaisquer negócios
jurídicos, que sirvam a prossecução do objecto da sociedade.

CLÁUSULA 10.A

O exercício anual da sociedade terá o seu inicio em 1 de Janeiro e
terminará em 31 de Dezembro.

CLÁUSULA 11.A

1 � A dissolução e liquidação da sociedade reger-se-á pelas dispo-
sições da lei, dos estatutos e ainda por decisão do sócio único.

2 � Salvo decisão em contrário do sócio único, serão liquidatários
os gerentes em exercício.

Está conforme o original.

30 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 2004736518

OLHÃO

HUBGESTE � GESTÃO, CONSULTORIA
E CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 01944/
950517; identificação de pessoa colectiva n.º 503416681; data do
depósito: 29062004.

Certifico que, a sociedade em epígrafe, procedeu ao depósito dos
documentos relativos às contas do ano de exercício de 2003.

10 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Cristina
Vaz Marçal. 2008145646

PANVI � SOCIEDADE INDUSTRIAL DE COMÉRCIO
E DISTRIBUIÇÃO ALIMENTAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 01593/
970113; identificação de pessoa colectiva n.º 503814377; data do
depósito: 29062004.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 22 � 1 de Fevereiro de 20052304-(28)

Certifico que, a sociedade em epígrafe, procedeu ao depósito dos
documentos relativos às contas do ano de exercício de 2003.

5 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria do Rosário
Correia Pacheco Lopes. 2008128490

CARPINTARIAS RODRIGUES & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 01873/
001010; identificação de pessoa colectiva n.º 505155184; data do
depósito: 30062004.

Certifico que, a sociedade em epígrafe, procedeu ao depósito dos
documentos relativos às contas do ano de exercício de 2003.

5 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria do Rosário
Correia Pacheco Lopes. 2008128660

JÚLIO GODINHO & LEONEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 00935/
840921; identificação de pessoa colectiva n.º 501461876; data do
depósito: 29062004.

Certifico que, a sociedade em epígrafe, procedeu ao depósito dos
documentos relativos às contas do ano de exercício de 2003.

5 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria do Rosário
Correia Pacheco Lopes. 2008128520

DOMINGOS & MATOS � COMÉRCIO DE VESTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 01067/
870731; identificação de pessoa colectiva n.º 501858334; data do
depósito: 30062004.

Certifico que, a sociedade em epígrafe, procedeu ao depósito dos
documentos relativos às contas do ano de exercício de 2003.

10 de Novembro de 2004. � A Conservadora, Maria Efigénia
Andrade Esteves Marques Leitão. 2008129055

SOLDAMUNDO � SOCIEDADE DE SOLDADURAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 02113/
20020924; identificação de pessoa colectiva n.º 506214427; data
do depósito: 30062004.

Certifico que, a sociedade em epígrafe, procedeu ao depósito dos
documentos relativos às contas do ano de exercício de 2003.

10 de Novembro de 2004. � A Conservadora, Maria Efigénia
Andrade Esteves Marques Leitão. 2008128989

AMADEU, SANTOS & SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 00834/
820607; identificação de pessoa colectiva n.º 501275649; data do
depósito: 30062004.

Certifico que, a sociedade em epígrafe, procedeu ao depósito dos
documentos relativos às contas do ano de exercício de 2003.

5 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria do Rosário
Correia Pacheco Lopes. 2008128393

JOÃO RICARDO FAUSTINO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 00941/
841204; data do depósito: 30062004.

Certifico que, a sociedade em epígrafe, procedeu ao depósito dos
documentos relativos às contas do ano de exercício de 2003.

5 de Novembro de 2004. � A Conservadora, Maria Efigénia
Andrade Esteves Marques Leitão. 2008129012

AMÂNDIO GONÇALVES MARTINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 01059/
871020; data do depósito: 30062004.

Certifico que, a sociedade em epígrafe, procedeu ao depósito dos
documentos relativos às contas do ano de exercício de 2003.

10 de Novembro de 2004. � A Conservadora, Maria Efigénia
Andrade Esteves Marques Leitão. 2008129047

PORTIMÃO

HOLDIGEST � GABINETE DE GESTÃO E CONSULTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 2341/
911113; identificação de pessoa colectiva n.º 500956847;
averbamento n.º 01 à inscrição E-16 e inscrição E-19; números e
data das apresentações: 27 e 28/040803.

Certifico que António Moreira de Sousa Braga cessou funções de
gerente por renúncia em 23 de Julho de 2004.

Mais certifico que António Paes de Sousa Alvim, casado, foi no-
meado para funções de gerente em 23 de Julho de 2004.

Está conforme o original.

3 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo do Nascimento Vieira Cândido. 2005580392

IMODIRECT � MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 3718/
010220; identificação de pessoa colectiva n.º 505325187;
averbamento n.º 05 à inscrição E-1; número e data da apresenta-
ção: 12/040812.

Certifico que Maria da Graça Frias Soeiro Borges foi destituída das
funções de gerente em 30 de Julho de 2004.

Está conforme o original.

3 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo do Nascimento Vieira Cândido. 2005586773

IMODIRECT � MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 3718/
010220; identificação de pessoa colectiva n.º 505325187;
averbamento n.º 4 à inscrição E-1 e inscrição E-5; números e data
das apresentações: 24 e 25/040528.

Certifico que a sociedade em epígrafe deslocou a sua sede para Quinta
dos Morais, lote 8, loja A, rés-do-chão, freguesia e concelho de Por-
timão.

Mais certifico que Nuno Gonçalo Soeiro Borges, casado, foi nome-
ado para funções de gerente da sociedade em epígrafe, em 26 de Maio
de 2004.

Está conforme o original.

3 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo do Nascimento Vieira Cândido. 2005570141

LUÍS PEREIRA & ROMEU BARRETO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 2003/
891024; identificação de pessoa colectiva n.º 502241209; inscri-
ção E-3; número e data da apresentação: 09/040802.

Certifico que foi efectuada a dissolução e encerramento da liquida-
ção da sociedade em epígrafe.

As contas foram aprovadas em 23 de Julho de 2004.

Está conforme o original.

28 de Outubro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
do Nascimento Vieira Cândido. 2005581860
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CONSTRUÇÕES VASCO DA GAMA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 1879/
750213; identificação de pessoa colectiva n.º 500335036; inscri-
ção E-3; número e data da apresentação: 06/040122.

Certifico que foi efectuada a dissolução da sociedade em epígrafe,
sendo a data da aprovação das contas até Dezembro de 2004.

Está conforme o original.

3 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo do Nascimento Vieira Cândido. 2003106030

LOPES & CORREIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 968/
810617; identificação de pessoa colectiva n.º 501157140; inscri-
ção E-8; número e data da apresentação: 17/040922.

Certifico que foi efectuada a dissolução e encerramento da liquida-
ção da sociedade em epígrafe.

As contas foram aprovadas em 25 de Junho de 2004.

Está conforme o original.

28 de Outubro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
do Nascimento Vieira Cândido. 2005575780

SOCIEDADE TURÍSTICA DA PENINA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 1670/
630502; identificação de pessoa colectiva n.º 500269270; inscri-
ção E-26; número e data da apresentação: 10/040715.

Certifico que foi nomeado o presidente do conselho de administra-
ção em substituição do anterior da sociedade em epígrafe, Iain Do-
nald Fergunson, casado.

Data da deliberação: 2 de Junho de 2004.
Prazo: até ao fim do triénio 2003-2005.

Está conforme o original.

3 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo do Nascimento Vieira Cândido. 2005580058

JOÃO DOMINGOS REGO SANTOS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 4298/
030512; identificação de pessoa colectiva n.º 506555089.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva, referente ao ano de 2003.

1 de Julho de 2004. � A Escriturária Superior, Zélia Maria Bica
Neves Silva. 2005582948

ALVORLAR � COMÉRCIO DE MÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 3128/
970702; identificação de pessoa colectiva n.º 503929735; inscri-
ção n.º E-3; número e data da apresentação: 04/040308.

Certifico que foi efectuada a dissolução e encerramento da liquida-
ção da sociedade em epígrafe.

As contas foram aprovadas em 1 de Outubro de 2003.

Está conforme o original.

26 de Maio de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
do Nascimento Vieira Cândido. 2003107045

JPCJ � CONSTRUÇÕES DO SUL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 1568/
870408; identificação de pessoa colectiva n.º 501807420.

Certifico que foi feito o depósito da prestação de contas na pasta
respectiva, referente ao ano de 2003.

15 de Agosto de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
do Nascimento Vieira Cândido. 2005581038

LAVANDARIA PAULIT, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 4157/
020911; identificação de pessoa colectiva n.º 506288552;
averbamento n.º 01 à inscrição E-1; número e data da apresenta-
ção: 25/040802.

Certifico que a sociedade deslocou a sua sede para a Avenida V 3,
edifício Três Castelos, apartamento 2-D, Praia da Rocha, Portimão.

Está conforme o original.

28 de Outubro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
do Nascimento Vieira Cândido. 2005579661

COOPE PORTIMONENSE � COOPERATIVA DE TÁXIS
DE PORTIMÃO, C. R. L.

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 10/
831202; inscrição E-3; número e data da apresentação: 01/040126.

Certifico que foi efectuada a nomeação da direcção e conselho fis-
cal da cooperativa em epígrafe:

Direcção: presidente � José Manuel Aguas Romão Alves, casado;
vice-presidente � José Manuel da Silva Nascimento Gâmboa, casado;
secretário � Nuno Miguel Duarte Nunes, casado; tesoureiro � Jorge
Manuel Martins da Silva, casado; vogal � Jorge Miguel Duarte Cos-
ta, casado.

Conselho fiscal: presidente � Jorge Alberto Martins Rodrigues,
casado; Ana Paula Costa Monteiro Rodrigues, solteira, maior; secre-
tário � António José dos Santos Zeferino, casado.

Data da deliberação: 17 de Janeiro de 2004.
Prazo: 2004.

Está conforme o original.

28 de Outubro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
do Nascimento Vieira Cândido. 2003106111

BURGUNDY CAFÉ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 3394/
990513; identificação de pessoa colectiva n.º 504337416; inscri-
ção E-2; número e data da apresentação: 20/040929.

Certifico que foi efectuada a dissolução e encerramento da liquida-
ção da sociedade em epígrafe.

As contas foram aprovadas em 5 de Julho de 2004.

Está conforme o original.

28 de Outubro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
do Nascimento Vieira Cândido. 2005577774

ELECTROCOM � INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 3465/
991105; identificação de pessoa colectiva n.º 504706594; inscri-
ção E-2; número e data da apresentação: 06/040812.

Certifico que foi efectuada a dissolução e encerramento da liquida-
ção da sociedade em epígrafe.

As contas foram aprovadas em 11 de Junho de 2004.

Está conforme o original.

28 de Outubro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
do Nascimento Vieira Cândido. 2005586765

ADRITINA � RESTAURAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 2903/
951123; identificação de pessoa colectiva n.º 503529737;
averbamento n.º 02 à inscrição E-2; número e data da apresenta-
ção: 10/040813.

Certifico que Renato José Redrigues Leria cessou funções de geren-
te, por renúncia, em 31 de Maio de 2004.

Está conforme o original.

28 de Outubro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
do Nascimento Vieira Cândido. 2005586781
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ASSISPOR � ASSISTÊNCIA E EQUIPAMENTOS
DE ESCRITÓRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 2379/
920305; identificação de pessoa colectiva n.º 502717459;
averbamento n.º 01 à inscrição E-1; número e data da apresenta-
ção: 22/040803.

Certifico que a sociedade deslocou a sua sede para a Urbanização da
Horta de São Pedro, lote 8, 5.º, direito, Portimão.

Está conforme o original.

28 de Outubro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
do Nascimento Vieira Cândido. 2005580643

ALGARMARTI � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 3679/
001219; identificação de pessoa colectiva n.º 505261367; inscri-
ção E-4; número e data da apresentação: 27/040802.

Certifico que foram alterados os artigos 1.º, n.º 2, 3.º e 4.º, n.os 1
e 2, eliminado o n.º 4 do artigo 4.º do contrato social 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 Alexandre Herculano,
34, na cidade, freguesia e concelho de Portimão.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de vinte e
cinco mil euros, e está dividido em duas quotas, uma de valor nominal
de quinze mil euros, pertencente ao sócio Fernando Manuel Portela
Martins e outra de valor de dez mil euros pertencente ao sócio Ricar-
do Filipe Rocha Martins.

ARTIGO 4.º

1 � A administração e a representação da sociedade incumbem ao
sócio Ricardo Filipe Rocha Martins, com ou sem remuneração con-
forme for deliberado em assembleia geral.

2 � A sociedade fica vinculada com a assinatura do gerente.

O texto completo do contrato de sociedade na sua redacção actua-
lizada, ficou depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

28 de Outubro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
do Nascimento Vieira Cândido. 2005580341

LOGOTRATO � AGÊNCIA DE DOCUMENTOS
E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 3323/
981105; identificação de pessoa colectiva n.º 504285351; inscri-
ção E-4; número e data da apresentação: 09/040803.

Certifico que foi efectuada a dissolução e encerramento da liquida-
ção da sociedade em epígrafe.

As contas foram aprovadas em 27 de Maio de 2004.

Está conforme o original.

28 de Outubro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
do Nascimento Vieira Cândido. 2005581941

PITÉUS DE ANGOLA � CHURRASCARIA E PIZARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 2948/
960430; identificação de pessoa colectiva n.º 503651184; inscri-
ção E-7; número e data da apresentação: 01/040802.

Certifico que foi efectuada a dissolução e encerramento da liquida-
ção da sociedade em epígrafe.

As contas foram aprovadas em 19 de Julho de 2004.

Está conforme o original.

28 de Outubro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
do Nascimento Vieira Cândido. 2005581852

CORREIA & CRISTINA, ARQUITECTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 3462/
991025; identificação de pessoa colectiva n.º 504694596;
averbamento n.º 01 à inscrição E-1; número e data da apresenta-
ção: 24/040802.

Certifico que a sociedade deslocou a sua sede para a Rua do
Dr. Montalvão Marques, lote 2, 6.º, direito, Portimão.

Está conforme o original.

28 de Outubro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
do Nascimento Vieira Cândido. 2005579688

GARBECAR � COMÉRCIO DE AUTOMOVEIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 2732/
940701; identificação de pessoa colectiva n.º 503253430;
averbamento n.º 01 à inscrição E-11 e inscrição E-12; números e
data das apresentações: 05 e 06/040811.

Certifico que os membros do conselho de administração cessaram
funções de gerente, por renúncia, em 23 de Abril de 2004.

Mais certifico que foi efectuada a nomeação do conselho de admi-
nistração da sociedade em epígrafe:

Conselho de adminstração: presidente � José Maria Acácio Reis,
casado; vogais � José Manuel Meira Afonso, casado; Pedro José de
Carvalho Matos Cruz, casado; Marcos Joaquim Duro de Almeida Dias,
casado; António Jorge de Almeida Alves, solteiro, maior; Pedro Mi-
guel de Sousa Nunes da Silva Pedreira, solteiro, maior, e José João
Cadalso Simões, casado.

Data da deliberação: 23 de Abril de 2004.
Prazo: até ao fim do triénio de 2004-2006.

Está conforme o original.

28 de Outubro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
do Nascimento Vieira Cândido. 2002110808

SIMÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 1014/
811119; identificação de pessoa colectiva n.º 501175768;
inscrição E-23; número e data da apresentação: 18/040817.

Certifico que, foi nomeada gerente da sociedade em epígrafe, Ma-
ria Rosa Pereira Simões, viúva.

Data da deliberação: 28 de Julho de 2004.

Está conforme o original.

28 de Outubro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
do Nascimento Vieira Cândido. 2005580511

PRAIA DO VAU � REPRESENTAÇÕES, EXPORTAÇÕES
E IMPORTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 538/
730404; identificação de pessoa colectiva n.º 500398259;
averbamento n.º 01 à inscrição E-1; número e data da apresenta-
ção: 07/040804.

Certifico que a sociedade deslocou a sua sede para a Pensão-
-Residêncial Praia do Vau, Portimão.

Está conforme o original.

28 de Outubro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
do Nascimento Vieira Cândido. 2005580511

MINIBUS DO CARVOEIRO � AGÊNCIA
DE VIAGENS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 3420/
110595; identificação de pessoa colectiva n.º 503416533;
averbamento n.º 04 à inscrição E-12; número e data da apresenta-
ção: 16/040805.
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Certifico que a sociedade deslocou a sua sede para a Rua de Santa
Isabel, 30, 1.º, direito, Portimão.

Está conforme o original.

28 de Outubro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
do Nascimento Vieira Cândido. 2005582000

PORTIZUR � RESTAURANTE, CAFETARIA
E SNACK-BAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 4152/
020905; identificação de pessoa colectiva n.º 506286215;
averbamento n.º 02 à inscrição E-2; número e data da apresenta-
ção: 34/040805.

Certifico que Rui Jorge Figueiredo da Costa cessou funções de ge-
rente por renúncia em 30 de Junho de 2004.

Está conforme o original.

28 de Outubro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
do Nascimento Vieira Cândido. 2005580414

HOSPITAL PARTICULAR DO ALGARVE, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 2026/
891219; identificação de pessoa colectiva n.º 502271043;
inscrição E-17; número e data da apresentação: 23/040802.

Certifico que foi efectuada a nomeação da conselho de administra-
ção e conselho fiscal da sociedade em epígrafe:

Conselho de administração: presidente � João Silvério Fernandes
Bacalhau, casado; Artur Fernando Bacalhau, casado; José Luís Teixei-
ra Ferreira, divorciado; Manuel Dias Lucas, casado; e Feliciano Ma-
nuel Leitão Antunes, casado.

Conselho fiscal � Lampreia & Viçoso, SROC; Carlos Alberto Si-
mões Vilela, casado; e Mateus Fernandes Correia, casado; suplente �
 Donato João Lourenço Viçoso, casado, ROC.

Data da deliberação: 26 de Abril de 2004.
Prazo: quadriénio 2004-2007.

Está conforme o original.

28 de Outubro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
do Nascimento Vieira Cândido. 2005581879

IBEROTEL � HOTELARIA E TURISMO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 2879/
890313; identificação de pessoa colectiva n.º 502124253;
inscrição E-14; número e data da apresentação: 22/040804.

Certifico que, foi nomeado vogal do conselho de administração da
sociedade em epígrafe, Tiago Vagaroso da Costa Monteiro, solteiro,
maior.

Data da deliberação: 4 de Março de 2004.
Prazo: até ao fim do quadriénio 2001-2004.

Está conforme o original.

3 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo do Nascimento Vieira Cândido. 2005581976

GRECENTRO � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 4544/
860910; identificação de pessoa colectiva n.º 501710248;
inscrição E-9; número e data da apresentação: 13/040811.

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

Alteração ao contrato social dando ao n.º 1 do artigo 1.º e ao n.º 1
do artigo 2.º

1 � Aumentar o capital social para € 340 000, sendo este aumento
de € 90 000, realizado em dinheiro, subscrito por ambos os sócios,
na proporção e em reforço das suas quotas, e alteração do contrato,

tendo sido alterado o n.º 1 do artigo 3.º, o qual passa a ter a seguinte
redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma GRECENTRO � Investimentos
Imobiliários, L.da, e tem a sua sede no Edifício Praia-Mar, rés-do-chão,
Três Castelos, freguesia e concelho de Portimão.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem por objecto as seguintes actividades: explo-
ração turística, hoteleira e similares; a administração, e exploração
de bens imóveis próprios ou alheios, incluindo locados por contrato
de locação financeira; e a compra e venda de bens imóveis rústicos
ou urbanos é revenda dos adquiridos para esse fim.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
trezentos e quarenta mil euros e está dividido em duas quotas de valor
de cento e setenta mil euros cada, pertencendo uma a cada sócio Vir-
gílio Silvestre Dinis e Maria Isabel Laranjeira Mendes Dinis, que de-
claram, sob sua responsabilidade, que as referidas entradas já se en-
contram realizadas, não sendo exigida a realização de outras;

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

Está conforme o original.

28 de Outubro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
do Nascimento Vieira Cândido. 2005586757

SILVES

MEDEAL � MEDICINA DENTÁRIA DO ALGARVE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Silves. Matrícula n.º 01387/
971215; identificação de pessoa colectiva n.º 504016105;
averbamento n.º 01 à inscrição n.º 01, inscrição n.º 03 e inscrição
n.º 04; números e data das apresentações: 07, 08 e 09/20041105.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva a escritura de 1
de Outubro de 2002, a fl.70 do livro n.º 102-A do Cartório Notarial
do Centro de Formalidades das Empresas de Loulé, com a cessação
das funções do gerente António José de Sousa Lopes, por destituição,
em 1 de Outubro de 2002.

Nomeação de Carla Filomena Mendonça Ferreira Lopes, para o
cargo de gerente.

Data da deliberação: 1 de Outubro de 2002.
E a alteração do contrato da sociedade em epígrafe, tendo em

consequência o artigo 4.º 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 iguais, uma de
cada sócio.

Está conforme o original.

15 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Cristina
Cardoso Guerreiro. 2007122090

RESTXELB � RESTAURAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Silves. Matrícula n.º 01956/
20040109; identificação de pessoa colectiva n.º 506791815;
averbamento n.º 01 à inscrição n.º 01; número e data da apresen-
tação: 06/20041104.

Certifico que ficou depositado na pasta respectiva a acta n.º 3 de
29 de Setembro de 2004 com a cessação das funções de gerente de
Arlindo Jorge Lucas Ribeiro, por renúncia, em 30 de Setembro de
2004.

Está conforme o original.

15 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Cristina
Cardoso Guerreiro. 2007122111
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SOUTO ACTIVIDADES HOTELEIRAS E SIMILARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Silves. Matrícula n.º 01161/
931102; identificação de pessoa colectiva n.º 503082937; data da
apresentação: 15112004.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de 2003, da sociedade
em epígrafe.

15 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Cristina
Cardoso Guerreiro. 2007122049

GUARDA
AGUIAR DA BEIRA

JOSÉ MANUEL ALMEIDA PINTO � INSTALAÇÕES
ELÉCTRICAS E EQUIPAMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aguiar da Beira. Matrícula
n.º 00158/030307; identificação de pessoa colectiva n.º 506435776;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 01/040624.

Certifico com referência à firma em epígrafe que foi registado o
aumento do capital social para vinte e sete mil euros e a alteração do
contrato quanto aos artigos 3.º e 4.º, os quais passaram e ter a seguin-
te redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de vinte e sete mil euros, encontra-se integral-
mente realizado em dinheiro e corresponde à soma de três quotas:
uma no valor nominal de dezassete mil e setecentos euros, perten-
cente ao sócio José Manuel Almeida Pinto; outra no valor nominal
de oito mil e cem euros, pertencente à sócia Maria Aurélia Fonseca
Tavares Pinto e a outra no valor nominal de mil e duzentos euros,
pertencente ao sócio Fábio Rafael Tavares Pinto.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade pertence aos sócios ou a estranhos a
designar em sociedade, ficando desde já designada gerente a sócia Maria
Aurélia Fonseca Tavares Pinto e mantendo-se na gerência José Ma-
nuel de Almeida Pinto.

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e con-
tratos é necessária a intervenção de um gerente.

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

Conferida. Está conforme.

30 de Junho de 2004. � O Segundo-Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2001413769

AVIÁRIOS DO CADOUÇO � INDÚSTRIA AVÍCOLA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aguiar da Beira. Matrícula
n.º 00128/010328; identificação de pessoa colectiva n.º 505408040;
inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 01/041110.

Certifico com referência à firma em epígrafe que foi registada a
designação de gerente do sócio Aristides Morgado da Cruz, por deli-
beração em 29 de Outubro de 2004.

Conferida. Está conforme.

11 de Novembro de 2004. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2007730677

JOSÉ HERDEIRO BALTAZAR � TRANSPORTES
DE PASSAGEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aguiar da Beira. Matrícula
n.º 00117/000727; identificação de pessoa colectiva n.º 504947389;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 04/20041022.

Certifico que, por mútuo acordo dos sócios foi dissolvida a socie-
dade com a firma em epígrafe, tendo as contas sido aprovadas em 18

de Outubro de 2004, tendo sido dada como liquidada não havendo
lugar a partilha.

Está conforme o original.

25 de Outubro de 2004. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2007730626

ALMEIDA

ALDEIAS E CONDOMÍNIOS SUSTENTÁVEIS
AGRICULTURA E CONSTRUÇÃO, C. R. L.

Conservatória do Registo Comercial de Almeida. Matrícula n.º 3/
20041025; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 05/
20041025.

Certifico que foi constituída a cooperativa em epígrafe, que fica a
reger-se pelos estatutos seguintes:

CAPÍTULO I

Denominação, ramo, objecto, duração e sede

ARTIGO 1.º

Denominação

É constituída a cooperativa de responsabilidade limitada Aldeias e
Condomínios Sustentáveis � Agricultura e Construção, C. R. L, a qual
será regida pelo Código Cooperativo, pelos estatutos, pelo regulamento
interno e demais legislação aplicável.

ARTIGO 2.º

Ramo

Esta cooperativa multissectorial opta pelo ramo agrícola para fei-
tos da sua integração no sector cooperativo.

ARTIGO 3.º

Objecto

O objecto social da sua actividade é:
a) A agricultura biológica, agro-farmácia, pecuária e transforma-

ção dos produtos das actividades agrícola e pecuária, com excepção
da agro-farmácia;

b) A construção (ou a sua promoção) e aquisição de fogos para
habitação dos seus membros, bem como a reparação e manutenção,
podendo complementarmente organizar outras actividades de interesse
para os cooperadores, tais como programas de investimento e de
poupança, crédito e a promoção e gestão de equipamento social;

c) Fabrico de móveis e de materiais de construção;
d) Produção de artigos regionais;
e) Turismo rural e organização de eventos;
f) Apoio a idosos, deficientes e outros carenciados;
g) Gestão de condomínios habitacionais e não habitacionais.

ARTIGO 4.º

Duração

A duração da cooperativa é por tempo indeterminado a partir da
data da sua constituição.

ARTIGO 5.º

Sede

A cooperativa tem a sua sede social em Vale de Munhão, freguesia
e concelho de Almeida.

CAPÍTULO II

Capital social

ARTIGO 6.º

Capital social da cooperativa

1 � O capital social da cooperativa é variável e ilimitado.
2 � O montante mínimo inicial do capital social da cooperativa é

de 5000 euros.
3 � O capital social é representado por títulos de capital de 5 euros

cada um ou seus múltiplos.
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4 � Os títulos são nominativos e devem conter as seguintes men-
ções:

a) Denominação da cooperativa;
b) Número de registo da mesma;
c) Valor;
d) Data de emissão;
e) Número em série contínua;
f) Assinatura de dois membros da direcção;
g) Nome e assinatura do cooperador titular.

ARTIGO 7.º

Entrada mínima a subscrever por cada cooperador

A entrada mínima de capital de cada cooperador não pode ser in-
ferior a 20 títulos de capital.

ARTIGO 8.º

Realização do capital

1 � Cada título subscrito deverá ser realizado, em dinheiro, em,
pelo menos, 50 % do seu valor no acto da inscrição.

2 � A parte restante poderá ser realizada em dinheiro, ou em bens
ou em direitos de qualquer natureza, em duas prestações, mediante
deliberação da direcção, pela forma e prazos que ela estabelecer, de-
vendo estar integralmente realizada no prazo máximo de dois anos a
partir da data de subscrição de cada título.

ARTIGO 9.º

Transmissibilidade dos títulos de capital

1 � Os títulos de capital são transmissíveis, mediante autorização
da Direcção, sob a condição de o adquirente ou o sucessor já ser co-
operador ou reunir as condições de admissão exigidas.

2 � A transmissão opera-se por endosso do título a transmitir,
assinado pelo vendedor, e averbamento no livro de registo, assinado
por dois membros da direcção e pelo adquirente.

ARTIGO 10.º

Aquisição de títulos de capital pela cooperativa

A cooperativa não pode adquirir títulos representativos do seu
próprio capital, a não ser a título gratuito.

ARTIGO 11.º

Títulos de investimento

1 � A cooperativa pode emitir títulos de investimento, desde que
haja deliberação da assembleia geral nesse sentido, que fixará a taxa
de juro e demais condições de emissão.

2 � Os títulos de investimento são nominativos e transmissíveis,
nos termos da lei, e obedecem aos requisitos previstos no número 4
do artigo 6.º dos presentes estatutos.

3 � Quando a assembleia geral o deliberar, os títulos de investi-
mento podem ser subscritos por pessoas que não sejam membros da
cooperativa, mas não concedem a qualidade de membro da coopera-
tiva a quem a não tiver, embora os seus titulares possam participar
nas assembleias gerais, sem direito a voto.

4 � O produto destes títulos será escriturado em conta própria,
que será utilizada pela direcção para os fins e nas condições fixadas
na assembleia geral.

ARTIGO 12.º

Jóia

1 � Aos cooperadores admitidos posteriormente à constituição da
cooperativa poderá ser exigida uma jóia de montante a fixar, nos
termos legais, pela assembleia geral.

2 � A forma de pagamento será determinada pela assembleia geral.
3 � O montante das jóias reverte para uma ou várias reservas

obrigatórias previstas nestes estatutos.

CAPÍTULO III

Admissão, direitos, deveres, demissão e exclusão
de cooperadores

ARTIGO 13.º

Admissão

1 � Podem ser cooperadores todas as pessoas que, preenchendo
os requisitos e previstos na lei e nos estatutos da cooperativa, requei-
ram à direcção que as admita.

2 � A deliberação da direcção sobre o requerimento de admissão é
passível de recurso para a primeira assembleia geral subsequente.

3 � Têm legitimidade para recorrer os membros da cooperativa e
o candidato, que assistir a essa assembleia geral e participar na discus-
são desse ponto da ordem os, sem direito a voto.

ARTIGO 14.º

Direitos dos cooperadores

1 � Os cooperadores têm direito, nomeadamente a:
a) Tomar parte na assembleia geral, apresentando propostas, dis-

cutindo e votando os pontos constantes da ordem de trabalhos;
b) Eleger e ser eleito para os órgãos da cooperativa;
c) Requerer informações aos órgãos competentes da cooperativa e

examinar a escrita e as contas da cooperativa, no período de 15 dias
anteriores à sua apresentação em assembleia geral, de cuja matéria
cabe recurso para a assembleia geral;

d) Requerer a convocação da assembleia geral nos termos definidos
nos Estatutos e, quando esta não seja convocada, requerer a sua con-
vocação nos termos da lei;

e) Apresentar a sua demissão.
2 � Os cooperadores têm direito, para além do que se deixa refe-

rido, a:
a) Reclamar perante a assembleia geral contra as infracções das

disposições legais e estatutárias que forem cometidas, quer pelos ór-
gãos da cooperativa, quer por algum dos seus membros ou por algum
cooperador;

b) Reclamar para a direcção qualquer acto irregular cometido pelos
serviços da cooperativa;

c) Haver parte nos excedentes, com observância do que for delibe-
rado na assembleia geral e com respeito pelos estatutos.

ARTIGO 15.º

Deveres dos cooperadores

1 � Os cooperadores devem observar os princípios cooperativos
e respeitar as leis, os estatutos da cooperativa e os respectivos regu-
lamentos internos.

2 � Os cooperadores devem ainda:
a) Tomar parte nas assembleias gerais;
b) Aceitar e exercer os cargos sociais para os quais tenham sido

eleitos, salvo motivo justificado de escusa;
c) Participar, em geral, nas actividades da cooperativa e prestar o

trabalho ou serviço que lhes competir;
d) Efectuar os pagamentos previstos no Código Cooperativo e nos

presentes estatutos.
ARTIGO 16.º

Demissão

1 � Os cooperadores podem solicitar a demissão por meio de car-
ta dirigida à direcção no fim de cada exercício social com pré-aviso
de 90 dias, sem prejuízo pelo cumprimento das suas obrigações como
membro da cooperativa.

2 � A assembleia geral poderá estabelecer condicionamentos para
a efectivação da demissão em correspondência com a execução, res-
peito, e cumprimento de compromissos.

3 � Ao cooperador cuja demissão foi aceite será restituído, no prazo
de um ano, o valor dos títulos de capital realizado e demais reembol-
sos a que tiver direito, nos termos da lei, relativamente ao último
exercício social até ao momento da demissão.

ARTIGO 17.º

Exclusão

1 � Os cooperadores podem ser excluídos por deliberação da as-
sembeia geral.

2 � A exclusão terá que ser fundada em violação grave e culposa
do Código Cooperativo, da legislação complementar aplicável, dos
estatutos da cooperativa ou dos seus regulamentos internos.

3 � A exclusão terá que ser precedida de processo escrito donde
constem a indicação das infracções, a sua qualificação, a prova pro-
duzida, a defesa do arguido e a proposta de aplicação da medida de
exclusão.

4 � O processo referido no número anterior não se aplica quando
a causa da exclusão consistir no atraso de pagamento de encargos, tal
como estiver fixado nos estatutos, sendo, porém, obrigatório o aviso
prévio, a enviar para o domicílio do infractor, sob registo, com indi-
cação do período em que poderá regularizar a sua situação.
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CAPÍTULO IV

Dos órgãos sociais

SECÇÃO I

Princípios gerais

ARTIGO 18.º

Órgãos sociais

1 � São órgãos sociais da cooperativa: a assembleia geral, a direc-
ção e o conselho fiscal.

2 � Os membros dos órgãos sociais são eleitos de entre os coope-
radores por um período de quatro anos.

3 � Nenhum cooperador pode ser simultaneamente membro da
mesa da assembleia geral, da direcção ou do conselho fiscal.

ARTIGO 19.º

Funcionamento dos órgãos

1 � Em todos os órgãos da cooperativa, o respectivo presidente
terá voto de qualidade.

2 � As deliberações dos órgãos electivos da cooperativa são to-
madas por maioria simples com a presença de mais de metade dos
seus membros efectivos.

3 � As votações respeitantes a eleições dos órgãos da cooperativa
ou a assuntos de incidência pessoal dos cooperadores realizar-se-ão
por escrutínio secreto.

4 � Será sempre lavrada acta das reuniões de qualquer órgão da
cooperativa, a qual é obrigatoriamente assinada por quem exercer as
funções de presidente.

5 � A assembleia geral poderá fixar a remuneração dos membros
dos órgãos da cooperativa.

6 � Das deliberações da assembleia geral cabe recurso para os tri-
bunais.

SECÇÃO II

Da assembleia geral

ARTIGO 20.º

Definição e composição da assembleia geral

1 � A assembleia geral é o órgão supremo da cooperativa, nela
participando todos os cooperadores no pleno uso dos seus direi-
tos.

2 � As deliberações da assembleia geral, tomadas nos termos le-
gais e estatutários, são obrigatórias para os restantes órgãos da coo-
perativa e para todos os seus membros.

ARTIGO 21.º

Competência exclusiva da assembleia geral

É da competência exclusiva da assembleia geral:
a) Eleger e destituir os membros dos órgãos da cooperativa;
b) Apreciar e votar anualmente o relatório de gestão e as contas

do exercício, bem como o parecer do conselho fiscal;
c) Apreciar a certificação legal de contas, quando a houver;
d) Apreciar e votar o orçamento e o plano de actividades para o

ano seguinte;
e) Fixar as taxas de juros a pagar aos membros da cooperativa;
f) Aprovar a forma de distribuição dos excedentes;
g) Alterar os estatutos, bem como aprovar e alterar os regulamen-

tos internos;
h) Aprovar a fusão e a cisão da cooperativa;
i) Aprovar a dissolução voluntária da cooperativa;
j) Aprovar a filiação da cooperativa em uniões, federações e con-

federações;
k) Deliberar sobre a exclusão de cooperadores e sobre a perda de

mandato dos órgãos sociais, e ainda funcionar como instância de re-
curso, quer quanto à admissão ou recusa de novos membros, quer em
relação às sanções aplicadas pela direcção;

l) Fixar a remuneração dos membros dos órgãos sociais da coope-
rativa;

m) Decidir do exercício do direito da acção civil ou penal, nos
termos do artigo 68.º do Código Cooperativo;

n) Apreciar e votar as matérias especialmente previstas no Có-
digo Cooperativo, na legislação complementar aplicável ou nos es-
tatutos.

ARTIGO 22.º

Sessões ordinárias e extraordinárias da assembleia geral

1 � A assembleia geral reunirá em sessões ordinárias e extraordi-
nárias.

2 � A assembleia geral ordinária reunirá obrigatoriamente duas
vezes por ano: até 31 de Março, para apreciação e votação das ma-
térias referidas nas alíneas b), c) e f) do artigo anterior, até 31 de
Dezembro, para apreciação e votação das matérias referidas na
alínea d) do artigo anterior.

3 � A assembleia geral extraordinária reunirá, quando convocada
pelo seu presidente, por sua iniciativa, a pedido da Direcção ou do
conselho fiscal, ou a requerimento de, pelo menos, cinco por cento
dos membros da cooperativa, num mínimo de quatro.

ARTIGO 23.º

Mesa da assembleia geral

1 � A mesa da assembleia geral é composta por um presidente e
um vice-presidente.

2 � Ao presidente incumbe:
a) Convocar a assembleia geral;
b) Presidir à assembleia geral e dirigir os trabalhos;
c) Verificar as condições de elegibilidade dos candidatos aos órgãos

da cooperativa;
d) Conferir posse aos cooperadores eleitos para os órgãos da coo-

perativa.
3 � Nas suas faltas e impedimentos, o presidente é substituído pelo

vice-presidente.
4 � Na falta de qualquer dos membros da mesa da assembleia ge-

ral, competirá a esta eleger os respectivos substitutos, de entre os
cooperadores presentes, os quais cessarão as suas funções no termo
da reunião.

ARTIGO 24.º

Convocatória da assembleia geral

1 � A assembleia geral é convocada pelo presidente da mesa com,
pelo menos, 15 dias de antecedência.

2 � A convocatória, que deverá conter a ordem de trabalhos da
assembleia, bem como o dia, a hora e o local da reunião, será publi-
cada num diário (ou semanário, na falta do primeiro) do distrito em
que se encontra sediada a cooperativa.

3 � A publicação prevista no número anterior torna-se facultati-
va se a convocatória for enviada a todos os cooperadores por via
postal registada ou entregue pessoalmente por protocolo. O envio ou
entrega acabados de referir são obrigatórios enquanto a cooperativa
tiver menos de cem membros.

4 � A convocatória será sempre afixada na sede da cooperativa.
5 � A convocatória da assembleia geral extraordinária deve ser feita

no prazo de 15 dias após o pedido ou requerimento, previstos no n.º 3
do artigo 22.º, devendo a reunião realizar-se no prazo máximo de
30 dias, contados da data da recepção do pedido ou requerimento.

ARTIGO 25.º

Quórum

1 � A assembleia geral reunirá à hora marcada na convocatória,
se estiver presente mais de metade dos cooperadores com direito de
voto, ou seus representantes devidamente credenciados.

2 � Se, à hora marcada para a reunião, não se verificar o número
de presenças previsto no número anterior, a assembleia reunirá, com
qualquer número de cooperadores, uma hora depois.

3 � No caso de a convocação da assembleia geral ser feita em sessão
extraordinária e a requerimento dos cooperadores, a reunião só se
efectuará se nela estiverem presentes, pelo menos, três quartos dos
requerentes.

ARTIGO 26.º

Deliberações

São nulas todas as deliberações tomadas sobre matérias que não
constam da ordem de trabalhos fixada na convocatória, salvo se, es-
tando presentes ou representados devidamente todos os membros da
cooperativa, no pleno gozo dos seus direitos, concordarem, por una-
nimidade, com a respectiva inclusão, ou se incidir sobre a matéria
constante da alínea m) do artigo 21.º destes estatutos.

ARTIGO 27.º

Votação

1 � Cada cooperador dispõe de um voto, qualquer que seja a sua
participação no capital social.
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2 � É exigida maioria qualificada de, pelo menos, dois terços dos
votos expressos na aprovação das matérias constantes das alíneas g),
h), i), j) e m) do artigo 21.º destes estatutos.

3 � No caso da alínea i) referida no número anterior, a dissolução
não terá lugar se, pelo menos, o número mínimo legal de membros se
declarar disposto a assegurar a permanência da cooperativa, qualquer
que seja o número de votos contra.

4 � É admitido o voto por correspondência e o voto por repre-
sentação nos termos do Código Cooperativo.

SECÇÃO III

Da direcção

ARTIGO 28.º

Composição da Direcção

1 � A Direcção é composta por um presidente.
2 � Se a cooperativa tiver mais de 20 membros, a direcção será

constituída por um presidente, um vice-presidente e um vogal.
3 � O vice-presidente substitui o presidente nas suas faltas ou

impedimentos.
ARTIGO 29.º

Competência da direcção

A direcção é o órgão de administração da cooperativa incumbindo-
-lhe, designadamente:

a) Elaborar anualmente e submeter ao parecer do conselho fiscal e
à apreciação e aprovação da assembleia geral o relatório de gestão e
as contas do exercício, bem como o plano de actividades e o orça-
mento para o ano seguinte;

b) Executar o plano de actividades anual;
c) Atender as solicitações do conselho fiscal e do revisor oficial de

contas ou da sociedade de revisores oficiais de contas nas matérias da
competência destes;

d) Deliberar sobre a admissão de novos membros e sobre a aplica-
ção e sanções previstas no Código Cooperativo, na legislação com-
plementar aplicável aos diversos ramos do sector cooperativo e nos
esta e regulamentos específicos, dentro dos limites da sua competên-
cia;

e) Velar pelo respeito da lei, dos estatutos, dos regulamentos inter-
nos e das deliberações dos órgãos da cooperativa;

f) Contratar e gerir o pessoal necessário às actividades da coopera-
tiva;

g) Representar a cooperativa em juízo e fora dele;
h) Escriturar os livros nos termos da lei;
i) Praticar os actos necessários à defesa dos interesses da coopera-

tiva e dos cooperadores, bem como à salvaguarda dos princípios co-
operativos, em tudo o que não se insira na competência de outros
órgãos.

ARTIGO 30.º

Reuniões da direcção

1 � A direcção reunirá ordinariamente pelo menos uma vez por
mês, convocada pelo presidente.

2 � A direcção reunirá extraordinariamente sempre que o presi-
dente a convoque, por sua iniciativa ou a pedido dos seus membros
efectivos.

3 � A direcção só poderá tomar deliberações com a presença de
mais de metade dos seus membros efectivos.

ARTIGO 31.º

Forma de obrigar a cooperativa

A cooperativa fica obrigada com a assinatura do presidente da di-
recção ou, tendo a cooperativa mais de 20 membros, com as assina-
turas conjuntas de dois membros da direcção, salvo quanto aos actos
de mero expediente, em que basta a assinatura de um deles.

ARTIGO 32.º

Poderes de representação e gestão

A direcção pode delegar poderes de representação e administração
para a prática de certos actos ou de certas categorias de actos, em
qualquer dos seus membros, em gerentes ou noutros mandatários.

SECÇÃO IV

Do conselho fiscal

ARTIGO 33.º

Composição do conselho fiscal

1 � O conselho fiscal é constituído por um presidente.
2 � Se a cooperativa tiver mais de vinte membros, o conselho

fiscal é constituído por um presidente e dois vogais.
3 � O conselho fiscal pode ser assessorado por um revisor oficial

de contas ou por uma sociedade de revisores oficiais de contas.

ARTIGO 34.º

Competência do conselho fiscal

O conselho fiscal é o órgão de controlo e fiscalização da coopera-
tiva, incumbindo-lhe, designadamente:

a) Examinar, sempre que o julgue conveniente, a escrita e toda a
documentação da cooperativa;

b) Verificar, quando o entenda como necessário, o saldo de caixa e
a existência de títulos e valores de qualquer espécie, o que fará cons-
tar das respectivas actas;

c) Elaborar relatório sobre a acção fiscalizadora exercida durante o
ano e emitir parecer sobre o relatório de gestão e as contas do exer-
cício, o plano de actividades e o orçamento para o ano seguinte, em
face do parecer do revisor oficial de contas, no caso do número dois
do artigo anterior;

d) Requerer a convocação extraordinária da assembleia geral, nos
termos do n.º 3 do artigo 5.º destes estatutos;

e) Verificar o cumprimento da lei e dos estatutos.

ARTIGO 35.º

Reuniões

1 � O conselho fiscal reunirá ordinariamente, pelo menos, uma
vez por trimestre, quando o presidente o convocar.

2 � O conselho fiscal reunirá extraordinariamente sempre que o
presidente o convocar, por sua iniciativa ou a pedido da maioria dos
seus membros efectivos.

3 � Os membros do conselho fiscal podem assistir, por direito
próprio, às reuniões da direcção.

ARTIGO 36.º

O conselho fiscal só poderá tomar deliberações com a presença de
mais de metade dos seus membros efectivos.

CAPÍTULO V

Disposições finais e transitórias

ARTIGO 37.º

Foro competente

É escolhido o foro da comarca de Almeida para todas as questões
a dirimir entre os membros da Cooperativa, ou entre aquela relativa-
mente a estes, e com terceiros.

ARTIGO 38.º

Membros eleitos dos órgãos da cooperativa

Os membros dos corpos sociais eleitos para o primeiro mandato de
quatro anos, de 2004 a 2007, são os seguintes:

Mesa da assembleia geral: presidente � José Maria Rico; vice-
-presidente � Armanda Lameiro de Figueiredo Ferreira.

Direcção: presidente � Rosa Maria de Jesus Rico.
Conselho fiscal: presidente � Carlos Manuel de Jesus Rico.

Está conforme o original.

11 de Novembro de 2004. � A Conservadora, (Assinatura ilegível.)
2001330359

GUARDA

ABOL II � MEDIAÇÃO DE SEGUROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Guarda. Matrícula n.º 1573;
identificação de pessoa colectiva n.º 504540777.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi depositada
na pasta respectiva a prestação de contas referente ao ano de 2003.

Conferida, está conforme.

26 de Outubro de 2004. � A Ajudante, Maria do Nascimento
Martins Teixeira. 2008593827

CONSTRUÇÕES SILVÉRIO RIBEIRO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Guarda. Matrícula n.º 1548;
identificação de pessoa colectiva n.º 504766333.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi depositada
na pasta respectiva a prestação de contas referente ao ano de 2003.

Conferida, está conforme.

26 de Outubro de 2004. � A Ajudante, Maria do Nascimento
Martins Teixeira. 2008594513

FINICLASSE 2000 � COMÉRCIO E GESTÃO
AUTOMÓVEL � INTERMERCADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Guarda. Matrícula n.º 1511;
identificação de pessoa colectiva n.º 504601725.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi depositada
na pasta respectiva a prestação de contas referente ao ano de 2003.

Conferida, está conforme.

29 de Outubro de 2004. � A Ajudante, Maria do Nascimento
Martins Teixeira. 2008604446

FILIPE & CELESTINO PERALTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Guarda. Matrícula n.º 1452;
identificação de pessoa colectiva n.º 504294113.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi depositada
na pasta respectiva a prestação de contas referente ao ano de 2003.

Conferida, está conforme.

29 de Outubro de 2004. � A Ajudante, Maria do Nascimento
Martins Teixeira. 2008593010

VIAMOTORS � COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, PEÇAS
E ACESSÓRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Guarda. Matrícula n.º 1854;
identificação de pessoa colectiva n.º 506100375.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi depositada
na pasta respectiva a prestação de contas referente ao ano de 2003.

Conferida, está conforme.

29 de Outubro de 2004. � A Ajudante, Maria do Nascimento
Martins Teixeira. 2008604454

PERALTA & PERALTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Guarda. Matrícula n.º 1889;
identificação de pessoa colectiva n.º 506207420.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi depositada
na pasta respectiva a prestação de contas referente ao ano de 2003.

Conferida, está conforme.

29 de Outubro de 2004. � A Ajudante, Maria do Nascimento
Martins Teixeira. 2008593029

CONSTRUÇÕES MADALENA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Guarda. Matrícula n.º 1123;
identificação de pessoa colectiva n.º 503401536.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi depositada
na pasta respectiva a prestação de contas referente ao ano de 2002.

Conferida, está conforme.

29 de Outubro de 2004. � A Ajudante, Maria do Nascimento
Martins Teixeira. 2008593045

CONSTRUÇÕES MADALENA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Guarda. Matrícula n.º 1123;
identificação de pessoa colectiva n.º 503401536.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi depositada
na pasta respectiva a prestação de contas referente ao ano de 2003.

Conferida, está conforme.

29 de Outubro de 2004. � A Ajudante, Maria do Nascimento
Martins Teixeira. 2008593088

FINIPREDIAL � CONSTRUÇÃO CIVIL E GESTÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Guarda. Matrícula n.º 1453;
identificação de pessoa colectiva n.º 504295560.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi deposita-
da na pasta respectiva a prestação de contas referente ao ano de
2003.

Conferida, está conforme.

29 de Outubro de 2004. � A Ajudante, Maria do Nascimento
Martins Teixeira. 2008604462

MÁRMORES DIONÍSIO � INDÚSTRIA DE MÁRMORES
E GRANITOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Guarda. Matrícula n.º 667;
identificação de pessoa colectiva n.º 502094389.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi deposita-
da na pasta respectiva a prestação de contas referente ao ano de
2003.

Conferida, está conforme.

29 de Outubro de 2004. � A Ajudante, Maria do Nascimento
Martins Teixeira. 2007090597

FERNANDES & GRALHA � SOCIEDADE
DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Guarda. Matrícula n.º 1454;
identificação de pessoa colectiva n.º 504295551.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi deposita-
da na pasta respectiva a prestação de contas referente ao ano de
2003.

Conferida, está conforme.

29 de Outubro de 2004. � A Ajudante, Maria do Nascimento
Martins Teixeira. 2008604470

PASTELARIA A INGLESA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Guarda. Matrícula n.º 814;
identificação de pessoa colectiva n.º 502553081.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi deposita-
da na pasta respectiva a prestação de contas referente ao ano de
2003.

Conferida, está conforme.

29 de Outubro de 2004. � A Ajudante, Maria do Nascimento
Martins Teixeira. 2007090589
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SOVIAUTO 2000 � COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS,
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Guarda. Matrícula n.º 717;
identificação de pessoa colectiva n.º 502377615.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi depositada
na pasta respectiva a prestação de contas referente ao ano de 2003.

Conferida, está conforme.

29 de Outubro de 2004. � A Ajudante, Maria do Nascimento
Martins Teixeira. 2008604489

CASA VÉRITAS � EDITORA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Guarda. Matrícula n.º 627;
identificação de pessoa colectiva n.º 501930469.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi depositada
na pasta respectiva a prestação de contas referente ao ano de 2003.

Conferida, está conforme.

29 de Outubro de 2004. � A Ajudante, Maria do Nascimento
Martins Teixeira. 2008593622

RITUS � MODAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Guarda. Matrícula n.º 807;
identificação de pessoa colectiva n.º 501285008.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi depositada
na pasta respectiva a prestação de contas referente ao ano de 2003.

Conferida, está conforme.

29 de Outubro de 2004. � A Ajudante, Maria do Nascimento
Martins Teixeira. 2008594424

C. F. D. � COMPANHIA FLORESTAL DINÂMICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Guarda. Matrícula n.º 1306;
identificação de pessoa colectiva n.º 503885363.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi depositada
na pasta respectiva a prestação de contas referente ao ano de 2003.

Conferida, está conforme.

29 de Outubro de 2004. � A Ajudante, Maria do Nascimento
Martins Teixeira. 2008594165

MARTINS ALMEIDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Guarda. Matrícula n.º 358;
identificação de pessoa colectiva n.º 500840458.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi depositada
na pasta respectiva a prestação de contas referente ao ano de 2003.

Conferida, está conforme.

29 de Outubro de 2004. � A Ajudante, Maria do Nascimento
Martins Teixeira. 2008594190

QUIOSQUE O MOINHO JORNAIS E REVISTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Guarda. Matrícula n.º 1745;
identificação de pessoa colectiva n.º 505318830.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi depositada
na pasta respectiva a prestação de contas referente ao ano de 2003.

Conferida, está conforme.

29 de Outubro de 2004. � A Ajudante, Maria do Nascimento
Martins Teixeira. 2008594157

TRACTOGAR � TRACTORES DA GUARDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Guarda. Matrícula n.º 237;
identificação de pessoa colectiva n.º 500286620.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi depositada
na pasta respectiva a prestação de contas referente ao ano de 2003.

Conferida, está conforme.

26 de Outubro de 2004. � A Ajudante, Maria do Nascimento
Martins Teixeira. 2007090511

ZULMIRA CARRAINHO � UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Guarda. Matrícula n.º 1719;
identificação de pessoa colectiva n.º 505429349.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi depositada
na pasta respectiva a prestação de contas referente ao ano de 2003.

Conferida, está conforme.

29 de Outubro de 2004. � A Ajudante, Maria do Nascimento
Martins Teixeira. 2008604519

REIS & ANTUNES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Guarda. Matrícula n.º 1491;
identificação de pessoa colectiva n.º 504337157.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi depositada
na pasta respectiva a prestação de contas referente ao ano de 2003.

Conferida, está conforme.

29 de Outubro de 2004. � A Ajudante, Maria do Nascimento
Martins Teixeira. 2008604527

JOSÉ REDUTO & CAMEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Guarda. Matrícula n.º 534;
identificação de pessoa colectiva n.º 501575979.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi deposita-
da na pasta respectiva a prestação de contas referente ao ano de
2003.

Conferida, está conforme.

29 de Outubro de 2004. � A Ajudante, Maria do Nascimento
Martins Teixeira. 2007091011

METALAN � INDÚSTRIA METALÚRGICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Guarda. Matrícula n.º 1341;
identificação de pessoa colectiva n.º 503999024.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi deposita-
da na pasta respectiva a prestação de contas referente ao ano de
2003.

Conferida, está conforme.

29 de Outubro de 2004. � A Ajudante, Maria do Nascimento
Martins Teixeira. 2008594378

AGROGARDEN � MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Guarda. Matrícula n.º 1741;
identificação de pessoa colectiva n.º 505464837.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi deposita-
da na pasta respectiva a prestação de contas referente ao ano de
2003.

Conferida, está conforme.

29 de Outubro de 2004. � A Ajudante, Maria do Nascimento
Martins Teixeira. 2008593231
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ESCOLA DE CONDUÇÃO ESTRELA DA GUARDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Guarda. Matrícula n.º 1429;
identificação de pessoa colectiva n.º 504224522.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi depositada
na pasta respectiva a prestação de contas referente ao ano de 2003.

Conferida, está conforme.

29 de Outubro de 2004. � A Ajudante, Maria do Nascimento
Martins Teixeira. 2008594220

TRAVOBEIRAS � AUTO TRAVÕES DAS BEIRAS,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Guarda. Matrícula n.º 1325;
identificação de pessoa colectiva n.º 503908649.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi depositada
na pasta respectiva a prestação de contas referente ao ano de 2002.

Conferida, está conforme.

29 de Outubro de 2004. � A Ajudante, Maria do Nascimento
Martins Teixeira. 2007090520

EGIANÁLISE � LABORATÓRIO DE ANÁLISES
CLÍNICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Guarda. Matrícula n.º 1138;
identificação de pessoa colectiva n.º 503341851.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi depositada
na pasta respectiva a prestação de contas referente ao ano de 2003.

Conferida, está conforme.

29 de Outubro de 2004. � A Ajudante, Maria do Nascimento
Martins Teixeira. 2008592715

VÍTOR COSTA & CALÇADA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Guarda. Matrícula n.º 1104;
identificação de pessoa colectiva n.º 503341851.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi depositada
na pasta respectiva a prestação de contas referente ao ano de 2003.

Conferida, está conforme.

29 de Outubro de 2004. � A Ajudante, Maria do Nascimento
Martins Teixeira. 2008592529

MÁRIO MORGADO � COMÉRCIO
DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Guarda. Matrícula n.º 1918;
identificação de pessoa colectiva n.º 506308812.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi depositada
na pasta respectiva a prestação de contas referente ao ano de 2003.

Conferida, está conforme.

29 de Outubro de 2004. � A Ajudante, Maria do Nascimento
Martins Teixeira. 2008604942

JOÃO OLIVEIRA PINTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Guarda. Matrícula n.º 429;
identificação de pessoa colectiva n.º 501175202.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi depositada
na pasta respectiva a prestação de contas referente ao ano de 2003.

Conferida, está conforme.

29 de Outubro de 2004. � A Ajudante, Maria do Nascimento
Martins Teixeira. 2008593509

DR. LOURENÇO MOTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Guarda. Matrícula n.º 1868;
identificação de pessoa colectiva n.º 506090264.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi depositada
na pasta respectiva a prestação de contas referente ao ano de 2003.

Conferida, está conforme.

29 de Outubro de 2004. � A Ajudante, Maria do Nascimento
Martins Teixeira. 2008604993

MOTEL POMBEIRA � EMPREENDIMENTOS
TURÍSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Guarda. Matrícula n.º 1995;
identificação de pessoa colectiva n.º 506169065.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi depositada
na pasta respectiva a prestação de contas referente ao ano de 2003.

Conferida, está conforme.

29 de Outubro de 2004. � A Ajudante, Maria do Nascimento
Martins Teixeira. 2008592537

COMOTA � MOTOCICLOS E ACESSÓRIOS
DA GUARDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Guarda. Matrícula n.º 1392;
identificação de pessoa colectiva n.º 504122770.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi depositada
na pasta respectiva a prestação de contas referente ao ano de 2003.

Conferida, está conforme.

29 de Outubro de 2004. � A Ajudante, Maria do Nascimento
Martins Teixeira. 2008604969

MESTRE CÓPIA � CENTRO DE CÓPIAS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Guarda. Matrícula n.º 1539;
identificação de pessoa colectiva n.º 504755064.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi depositada
na pasta respectiva a prestação de contas referente ao ano de 2003.

Conferida, está conforme.

26 de Outubro de 2004. � A Ajudante, Maria do Nascimento
Martins Teixeira. 2008593835

3 EMESTEL � TELECOMUNICAÇÕES, VOZ
E DADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Guarda. Matrícula n.º 1780;
identificação de pessoa colectiva n.º 505601877.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi depositada
na pasta respectiva a prestação de contas referente ao ano de 2003.

Conferida, está conforme.

26 de Outubro de 2004. � A Ajudante, Maria do Nascimento
Martins Teixeira. 2008594327

ANTÓNIO SARAIVA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Guarda. Matrícula n.º 1163;
identificação de pessoa colectiva n.º 500563993.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi depositada
na pasta respectiva a prestação de contas referente ao ano de 2003.

Conferida, está conforme.

26 de Outubro de 2004. � A Ajudante, Maria do Nascimento
Martins Teixeira. 2008593657
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SOCIEDADE TURÍSTICA HISTÓRIA E JARDINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Guarda. Matrícula n.º 1630;
identificação de pessoa colectiva n.º 504947990.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi depositada
na pasta respectiva a prestação de contas referente ao ano de 2003.

Conferida, está conforme.

29 de Outubro de 2004. � A Ajudante, Maria do Nascimento
Martins Teixeira. 2008604420

FIGUEIRA E BRÁS � COMÉRCIO DE CALÇADO
E ACESSÓRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Guarda. Matrícula n.º 2001;
identificação de pessoa colectiva n.º 506586510.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi depositada
na pasta respectiva a prestação de contas referente ao ano de 2003.

Conferida, está conforme.

29 de Outubro de 2004. � A Ajudante, Maria do Nascimento
Martins Teixeira. 2008593070

ELECTRODOMÉSTICOS FRIAGUE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Guarda. Matrícula n.º 1078;
identificação de pessoa colectiva n.º 500093660.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi depositada
na pasta respectiva a prestação de contas referente ao ano de 2003.

Conferida, está conforme.

29 de Outubro de 2004. � A Ajudante, Maria do Nascimento
Martins Teixeira. 2008604438

LILICARI � PÃO QUENTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Guarda. Matrícula n.º 1222;
identificação de pessoa colectiva n.º 503676527.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi depositada
na pasta respectiva a prestação de contas referente ao ano de 2003.

Conferida, está conforme.

29 de Outubro de 2004. � A Ajudante, Maria do Nascimento
Martins Teixeira. 2008604675

ENTRE ARQUITECTOS, EMPRESA
DE ARQUITECTURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Guarda. Matrícula n.º 1533;
identificação de pessoa colectiva n.º 504693387.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi depositada
na pasta respectiva a prestação de contas referente ao ano de 2003.

Conferida, está conforme.

29 de Outubro de 2004. � A Ajudante, Maria do Nascimento
Martins Teixeira. 2008594181

CLÍNICA MÉDICA DENTÁRIA DE CARLOS BAÍA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Guarda. Matrícula n.º 1704;
identificação de pessoa colectiva n.º 505421887.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi depositada
na pasta respectiva a prestação de contas referente ao ano de 2003.

Conferida, está conforme.

29 de Outubro de 2004. � A Ajudante, Maria do Nascimento
Martins Teixeira. 2008593061

CHIPTUNING � TRANSFORMAÇÕES
DE ELECTRÓNICA AUTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Guarda. Matrícula n.º 2004;
identificação de pessoa colectiva n.º 506573060.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi depositada
na pasta respectiva a prestação de contas referente ao ano de 2003.

Conferida, está conforme.

29 de Outubro de 2004. � A Ajudante, Maria do Nascimento
Martins Teixeira. 2008593037

TRÊS MIL ÓPTICAS � COMÉRCIO DE ARTIGOS
DE ÓPTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Guarda. Matrícula n.º 1963;
identificação de pessoa colectiva n.º 505948680.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi depositada
na pasta respectiva a prestação de contas referente ao ano de 2003.

Conferida, está conforme.

29 de Outubro de 2004. � A Ajudante, Maria do Nascimento
Martins Teixeira. 2008593100

SIVEPA � SOCIEDADE IMPORTADORA DE VEÍCULOS
E PEÇAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Guarda. Matrícula n.º 706;
identificação de pessoa colectiva n.º 502227184.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi depositada
na pasta respectiva a prestação de contas referente ao ano de 2003.

Conferida, está conforme.

29 de Outubro de 2004. � A Ajudante, Maria do Nascimento
Martins Teixeira. 2008592995

DO NASCIMENTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Guarda. Matrícula n.º 614;
identificação de pessoa colectiva n.º 501865683.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi depositada
na pasta respectiva a prestação de contas referente ao ano de 2003.

Conferida, está conforme.

29 de Outubro de 2004. � A Ajudante, Maria do Nascimento
Martins Teixeira. 2008594386

PREDIAL DA MONTANHEIRA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Guarda. Matrícula n.º 1547;
identificação de pessoa colectiva n.º 504776037.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi depositada
na pasta respectiva a prestação de contas referente ao ano de 2003.

Conferida, está conforme.

29 de Outubro de 2004. � A Ajudante, Maria do Nascimento
Martins Teixeira. 2008594203

VIFUSO � COMÉRCIO DE MÁQUINAS, FERRAMENTAS
E FERRAGENS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Guarda. Matrícula n.º 1793;
identificação de pessoa colectiva n.º 505702924.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi depositada
na pasta respectiva a prestação de contas referente ao ano de 2003.

Conferida, está conforme.

29 de Outubro de 2004. � A Ajudante, Maria do Nascimento
Martins Teixeira. 2008594076
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RUI COUTINHO � TRANSPORTES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Guarda. Matrícula n.º 2118;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/20041026.

Certifico que Rui Jorge dos Santos Coutinho, constituiu a sociedade
em epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Rui Coutinho � Transportes,
Unipessoal, L.da, com sede na Estrada Nacional n.º 16, freguesia de
Porto da Carne, concelho da Guarda e durará por tempo indetermina-
do a contar desta data.

2 � Por deliberação do sócio, a sociedade poderá transferir a sua
sede para qualquer outro local, podendo, todavia, essa transferência
ser feita pela gerência desde que tenha lugar dentro do mesmo conce-
lho ou para concelho limítrofe.

3 � Poderá também a gerência criar ou encerrar sucursais, agên-
cias ou outras formas locais de representação da sociedade, quer em
Portugal, quer no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

1 � Constitui seu objecto: transporte rodoviário mercadorias por
conta de outrém nacional e internacional.

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

ARTIGO 3.º

O capital social é de cinquenta mil euros, subscrito e realizado em
dinheiro, sendo representado por uma única quota com o valor nomi-
nal de cinquenta mil euros pertencente ao único sócio Rui Jorge dos
Santos Coutinho.

ARTIGO 4.º

Poderão ser exigidas prestações suplementares de capital, prece-
dente deliberação tomada pelo sócio, fixando-se o seu montante glo-
bal no dobro do montante correspondente ao capital social.

ARTIGO 5.º

O sócio poderá celebrar com a sociedade contratos de suprimento
desde que assuma a obrigação de os efectuar.

ARTIGO 6.º

As cessões de quotas e as correspectivas divisões são livremente
permitidas enquanto a sociedade se mantiver unipessoal.

ARTIGO 7.º

A gerência fica afecta ao único sócio Rui Jorge dos Santos Couti-
nho, com capacidade profissional, sendo bastante a sua assinatura para
obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos.

ARTIGO 8.º

A gerência será ou não remunerada conforme for deliberado pelo
único sócio e isenta de caução.

ARTIGO 9.º

A gerência fica com a faculdade de nomear mandatários ou procu-
radores da sociedade para a prática de determinados actos ou catego-
rias de actos, nos termos do n.º 6 do artigo 252.º do Código das Socie-
dades Comerciais.

ARTIGO 10.º

Ao gerente fica vedado o uso da firma em actos e contratos que
aos negócios sociais não disserem directamente respeito, designada-
mente letras de favor, fianças, abonações e outras responsabilidades
similares.

ARTIGO 11.º

Ficam desde já autorizados os negócios jurídicos celebrados entre o
sócio único e a sociedade desde que prossigam o objecto da sociedade.

ARTIGO 12.º

O sócio e gerente fica desde já autorizado a movimentar o mon-
tante do depósito relativo ao capital social.

Conferida, está conforme.

10 de Novembro de 2004. � A Ajudante, Maria do Nascimento
Martins Teixeira. 2007090538

INOCÊNCIO MARQUES � HOTÉIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Guarda. Matrícula n.º 1608;
identificação de pessoa colectiva n.º 504999818; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 01/20040930.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi alterado o
artigo 3.º do contrato, tendo ficado com a seguinte redacção:

3.º

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante global de dois milhões de euros, desde que deliberado por
unanimidade dos sócios que representam a totalidade do capital so-
cial.

Conferida, está conforme.

26 de Outubro de 2004. � A Ajudante, Maria do Nascimento
Martins Teixeira. 2007090449

VILA NOVA DE FOZ CÔA

CONSTRUÇÕES CATALO & FILHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Foz Côa. Matrí-
cula n.º 00198/041020; inscrição n.º 1; número e data da apresen-
tação: 04/041020.

Certifico ainda que entre António do Nascimento Catalo, casado
com Maria Isabel Lameirinhas Paulos Catalo, na comunhão de adqui-
ridos, Maria Isabel Lameirinhas Paulos Catalo, casada com António
do Nascimento Catalo, na comunhão de adquiridos e Tânia Milene
Paulos Catalo, solteira, maior, foi constituída sociedade em epígrafe,
a qual se rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Construções Catalo & Filha, L.da,
e tem a sua sede no Largo da Devesa, na vila e freguesia de Freixo de
Numão, concelho de Vila Nova de Foz Côa.

2 � Por simples deliberação a gerência poderá transferir a sede
social para outro local do mesmo concelho ou concelhos limítrofes,
bem como criar ou encerrar filiais ou qualquer forma de apresentação
social, em território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a construção de edifícios e obras pú-
blicas.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de seis
mil euros, e corresponde à soma de três quotas iguais cada uma no
valor nominal de dois mil euros, pertencente uma a cada um dos só-
cios António do Nascimento Catalo, Maria Isabel Lameirinhas Pau-
los Catalo e Tânia Milene Paulos Catalo.

2 � Os sócios podem deliberar que lhes sejam exigidas prestações
suplementares de capital até ao montante de dez mil euros.

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não, conforme
for deliberado em assembleia geral, compete ao sócio António do
Nascimento Catalo, que desde já fica nomeado gerente.

2 � Para validamente obrigar e representar a sociedade em todos
os actos e contratos, em juízo e fora dele, é suficiente a intervenção
do 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
com objecto diferente do seu e em sociedades reguladas por leis espe-
ciais ou em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 6.º

A divisão e cessão de quotas, no todo ou em parte, é livremente
permitida entre os sócios, ficando dependente de prévia autorização
da sociedade quando feita a estranhos, tendo, neste caso, a sociedade
em primeiro lugar e o sócio ou sócios mio cedentes em segundo lugar,
o direito de preferência.
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ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, quando
esta for objecto de arrolamento, arresto ou penhora, quando for in-
cluída 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, de dois de deduzida a
percentagem para a reserva legal, será dado o destino que vier a ser
deliberado em assembleia-geral.

Disseram ainda os outorgantes que a gerência fica desde já autori-
zada, independentemente do registo definitivo de constituição da socie-
dade, movimentar a totalidade do capital depositado para pagamento
das despesas de constituição, registo da sociedade e instalação, bem
como para aquisição dos bens móveis e imóveis necessários ao início
e desenvolvimento da sua actividade social, assumindo a sociedade todos
os actos praticados pela gerência, nesse período, logo que definitiva-
mente matriculada.

Está conforme o original.

21 de Outubro de 2004. � A Ajudante, Isabel Maria da Silva
Ferreira Pesqueira. 2001761430

LEIRIA
ALCOBAÇA

RESTAURANTE PIZARIA CISTER, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 1692;
inscrição n.º 10; número e data da apresentação: 02/020904.

Certifico que, a sociedade em epígrafe alterou parcialmente o con-
trato no que respeita ao artigo 1.º, que passou a ter a seguinte redac-
ção:

1.º

A sociedade adopta a firma Restaurante Pizaria Cister, L.da

O texto completo do contrato de sociedade na sua redacção actu-
alizada foi depositada na pasta respectiva.

Conferi está conforme o original.

15 de Outubro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Cristina Cunha
Neves Martins Costa Domingues. 2004384573

CALDAS DA RAINHA

INEVITÁVEL � DECORAÇÃO DE INTERIORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial das Caldas da Rainha. Matrícula
n.º 2551; identificação de pessoa colectiva n.º 504109570; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 04/20041103.

Certifico que foi inscrita a dissolução e o encerramento da liquida-
ção da sociedade em epígrafe.

Data da aprovação das contas: 22 de Setembro de 2004

9 de Novembro de 2004. � A Ajudante, Bárbara Pereira Marques.
2007173778

H. CARMO � EQUIPAMENTOS E CLIMATIZAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial das Caldas da Rainha. Matrícula
n.º 1816; identificação de pessoa colectiva n.º 502753226;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 15/20041027.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi inscrita a
deslocação da sede social para a Rua da Dr. Graça, 16, lugar e fregue-
sia de Salir do Porto, concelho das Caldas da Rainha.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada.

Foi conferida e está conforme.

3 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Emília
Gomes Coutinho Rocha. 2007173727

URGENTÍSSIMO � TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial das Caldas da Rainha. Matrícula
n.º 2561; identificação de pessoa colectiva n.º 504111299;
averbamentos n.os 1 e 21 à inscrição n.º 17; números e data das apre-
sentações: of. 03 e 04, 06/20041014.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram efec-
tuados os seguintes actos de registo:

Cessação de funções do gerente Nuno Alexandre Batista dos An-
jos, por renúncia de 8 de Outubro de 2004.

Alteração parcial do contrato, com nomeação de gerentes, tendo
sido alterados os artigos 3.º e 4.º, os quais ficaram com a seguinte
redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de nove
mil novecentos e setenta e cinco euros e noventa e sete cêntimos e
está dividido em três quotas, sendo uma no valor de seis mil oitocen-
tos e oitenta e três euros e dezoito cêntimos e outra de cem euros,
ambas pertencentes ao sócio Alexandre Miguel Lopes Flamino e uma
quota de dois mil novecentos e noventa e dois euros e setenta e nove
cêntimos, pertencente ao sócio Paulo Jorge Lopes Flamino.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade incumbe aos sócios Paulo Jorge Lo-
pes Flamino e Alexandre Miguel Lopes Flamino que desde já, ficam
designados gerentes.

2 � Para obrigar a sociedade são necessárias a assinaturas de um
dos gerentes.

Data da nomeação: 8 de Outubro de 2004.
Do registo da alteração de pacto ficou a constar: em relação à quota

de € 6883,18 do sócio Alexandre Miguel Lopes Flamino e à quota de
€ 2992,79 do sócio Paulo Jorge Lopes Flamino, está reservado a ti-
tularidade por parte de Nuno Alexandre Batista dos Anjos, conforme
clausulas às inscrições n.os 18 e 19, respectivamente.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada.

Foi conferida e está conforme.

18 de Outubro de 2004. � A Ajudante, Bárbara Pereira Marques.
2007156032

A. SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial das Caldas da Rainha. Matrícula
n.º 914; identificação de pessoa colectiva n.º 500765553; inscri-
ção n.º 13; número e data da apresentação: 04/20041028.

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

Nomeação de gerente.
Gerente nomeado: Manuel da Fonseca Aguiar, casado.
Data: 25 de Outubro de 2004.

Foi conferida e está conforme.

4 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Emília
Gomes Coutinho Rocha. 2007173735

AUTO-TÉCNICA DE CALDAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial das Caldas da Rainha. Matrícula
n.º 339; identificação de pessoa colectiva n.º 500038201; data da
apresentação: 20041029.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos referentes à prestação de contas do ano de
exercício de 2003.

Foi conferida e está conforme.

4 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Emília
Gomes Coutinho Rocha. 2006485490

MANJAR DE TORNADA, PRODUÇÃO DE EVENTOS
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial das Caldas da Rainha. Matrícula
n.º 3721; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 13/
20041029.
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Certifico que João Pedro Machado Polónia da Silva Farinha, sol-
teiro, maior, constituíu a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo
contrato constante dos artigos seguintes:

1.º

A Sociedade adopta a firma Manjar de Tornada Produção de Even-
tos � Sociedade, Unipessoal, L.da, e tem sede na Rua do Ameal, 3, na
freguesia de Tornada, concelho das Caldas da Rainha.

2.º

Constitui o objecto da Sociedade o exercício de organização de
festas, eventos, congressos, casamentos, baptizados, cedência de es-
paços para eventos festivos em locais próprios, cedidos ou confiados,
catering, restauração, animação, e apoio aos mesmos.

3.º

O capital social é da quantia de cinco mil euros, integralmente subs-
crito e realizado em dinheiro, pertencente ao sócio João Pedro Ma-
chado Polónia da Silva Farinha.

4.º

A gerência da sociedade fica afecta ao seu único sócio, João Pedro
Machado Polónia da Silva Farinha, sendo bastante a sua assinatura
para obrigar a sociedade em todos os actos e contratos.

Disposição transitória

Desde já a sociedade assume as despesas da sua constituição, po-
dendo a gerência proceder ao levantamento da quantia depositada em
Agência bancária para a realização do seu capital social designados à
aquisição de produtos e materiais afectos à sua actividade e exercício.

Foi conferida e esta conforme.

4 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Emília
Gomes Coutinho Rocha. 2007173743

ELSA & SANDRA HORTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial das Caldas da Rainha. Matrícula
n.º 3404; identificação de pessoa colectiva n.º 506151433; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 19/20041104.

Certifico que, foi inscrita a dissolução e o encerramento da liquida-
ção da sociedade em epígrafe.

Data da aprovação das contas: 10 de Setembro de 2004.

9 de Novembro de 2004. � A Ajudante, Barbara Pereira Marques.
2007173786

VITORINO MATIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial das Caldas da Rainha. Matrícula
n.º 1268; identificação de pessoa colectiva n.º 501738886; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 05/20041029.

Certifico que foi inscrita a dissolução e encerramento da liquidação
da sociedade em epígrafe.

Data da aprovação das contas: 28 de Outubro de 2004.

Foi conferida e está conforme.

5 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Emília
Gomes Coutinho Rocha. 2007173751

LEIRIA

VICENTE & VICENTE, IRMÃOS, L.DA

Sede: Chainça, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 1131/
770622; identificação de pessoa colectiva n.º 500673527; número
e data da apresentação: D-328/22062004.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe, referente ao
exercício de 2003.

5 de Novembro de 2004. � A Ajudante, Gracinda das Neves
Francisco. 2005252964

LUCIANO MENDES & ASSOCIADOS, L.DA

Sede: Rua dos Vajos, lote 1, 10, 2/2, Cruz da Areia, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 5494/
970417; identificação de pessoa colectiva n.º 503859591; número
e data da apresentação: D-332/20040622.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao
ano de exercício de 2003.

Conferida está conforme.

3 de Novembro de 2004. � A Ajudante, Paula Maria Sousa da
Silva Alves. 2002737916

MOLDUNIVER � MOLDER, L.DA

Sede: Rua do Carneirinho, 20, Casal dos Claros, Amor, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 2799;
identificação de pessoa colectiva n.º 501903542; número e data da
apresentação: D-318/21062004.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe, referente ao
exercício de 2003.

4 de Novembro de 2004. � A Ajudante, Gracinda Neves Francisco.
2005516910

CAIADO, S. A.

Sede: Barruivo, freguesia e concelho de Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 913/
740408; identificação de pessoa colectiva n.º 500050341; número
e data da apresentação: D-326/20040622.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao
ano de exercício de 2003.

Conferida está conforme.

5 de Novembro de 2004. � A Ajudante, Graça Maria Cardoso
Carreira. 2005252948

FÁBRICA LEIRIENSE DE PLÁSTICOS, S. A.

Sede: Almoinhas, Marrazes, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 290/
560312; identificação de pessoa colectiva n.º 500106070; número
e data da apresentação: D-320/20040621.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao
ano de exercício de 2003.

Conferida está conforme.

3 de Novembro de 2004. � A Ajudante, Graça Maria Cardoso
Carreira. 2005252131

FRANCISCO ANTÓNIO JÚNIOR & FILHOS, L.DA

Sede: Monte Redondo, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 423/
611107; identificação de pessoa colectiva n.º 500119171;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 4; número e data da apresenta-
ção: 51/20041104.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe, que cessou funções
de gerente Paulo Alexandre Nunes Madeira por ter renunciado em 30
de Agosto de 1996.

5 de Novembro de 2004. � A Ajudante, Gracinda Neves Francisco.
2005223719
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TARGA � CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Rua Principal, 389, Mata, Milagres, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 6976/
20000531; identificação de pessoa colectiva n.º 505007240;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 3; número e data da apresenta-
ção: 17/20041105.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe, que cessou funções
de gerente, Femanda Maria dos Santos de Deus, por ter renunciado
em 29 de Julho de 2001.

Conferida está conforme.

8 de Novembro de 2004. � A Ajudante, Graça Maria Cardoso
Carreira. 2007300125

POPLUX � PRODUÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇOS
AGRO-FLORESTAIS, L.DA

Sede: Quinta da Serrada, Vale do Horto, Azoia, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 4357/
931220; identificação de pessoa colectiva n.º 503073636;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 3 inscrição n.º 6; números e data
das apresentações: 16 e 17/20041108.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe, que cessou funções
de gerente Ana Isabel Gomes Gato Menezes Monteiro, por ter renun-
ciado em 25 de Outubro de 2004 e foi designada gerente, Maria da
Graça Suzete Gomes Gato, por deliberação de 25 de Outubro de 2004.

Conferida está conforme.

12 de Novembro de 2004. � A Ajudante, Graça Maria Cardoso
Carreira. 2007300184

EURO-REP � IMOBILIÁRIA E REPRESENTAÇÕES, L.DA

Sede: Rua dos Parceiros, Parceiros, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 1474/
800115; identificação de pessoa colectiva n.º 501124632; número
e data da apresentação: D-609/20030625.

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

Conferida está conforme.

28 de Outubro de 2004. � A Ajudante, Graça Maria Cardoso
Carreira. 2004491057

TECFIL � TÉCNICA FABRICO DE FIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 5519/
970509; identificação de pessoa colectiva n.º 503883077; inscri-
ção n.º D-347/20040622.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao
ano de exercício de 2003.

Conferida está conforme.

9 de Novembro de 2004. � A Ajudante, Paula Maria da Silva
Alves. 2005253154

AGROSILVA � PRODUTOS AGRO-PECUÁRIOS, L.DA

Sede: Rua do Capitão Mouzinho de Albuquerque, 123, Leiria

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi alterado
o n.º 2 do artigo 4.º do contrato o qual passa a ter a redacção se-
guinte:

ARTIGO 4.º

2 � Para que a sociedade fique validamente obrigada em todos os
seu actos e contratos, são necessárias as assinaturas de dois gerentes,

sendo uma obrigatoriamente a do gerente Joaquim Manuel Barreiro
da Silva.

Cessou funções de gerente, José de Jesus Ricardo, por ter renun-
ciado em 25 de Outubro de 2004;

Foram designados gerentes, Maria Isabel Barreiro da Silva e Antó-
nio Luís Pereira, por deliberação de 25 de Outubro de 2004 e alterado
o artigo 3.º do contrato, o qual passa a ter a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social é de doze mil quatrocentos e setenta euros in-
tegralmente realizado em dinheiro e outros bens constantes da
escrita e representa-se por três quotas de valores nominais e ti-
tulares seguintes: uma de seis mil duzentos e trinta e cinco euros
pertencente ao sócio Joaquim Manuel Barreiro da Silva, uma de
três mil setecentos e quarenta e um euros pertencente à sócia
Maria Isabel Barreiro da Silva e uma de dois mil quatrocentos e
noventa e quatro euros pertencente ao sócio António Luís Pe-
reira.

O pacto actualizado na pasta respectiva.

9 de Novembro de 2004. � A Ajudante, Graça Maria Cardoso
Carreira. 2007300206

TRANSPORTES NELSON OLIVEIRA, L.DA

Sede: Rua Principal, Olivais, Santa Eufémia, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 5694/
971022; identificação de pessoa colectiva n.º 503979040; inscri-
ção n.º 7; número e data da apresentação: 30/20041108.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe, que foi designada
gerente, Deolinda Carreira Santos de Oliveira Roda, casada, por deli-
beração de 29 de Outubro de 2004.

Conferida está conforme.

9 de Novembro de 2004. � A Ajudante, Graça Maria Cardoso
Carreira. 2007300192

JORGE MARQUES PARREIRA, L.DA

Sede: Rua da Vitória, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 312/
580206; identificação de pessoa colectiva n.º 500180598;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: of. 4/20041109.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe, que cessou funções
de gerente, Maria das Dores dos Santos Parreira.

Causa: renúncia.
Data: 28 de Maio de 2004.

Está conforme o original.

10 de Novembro de 2004. � A Ajudante, Maria Goreti Leal de
Oliveiro Moniz. 2007300214

LEIRICONSULTE II � RECURSOS HUMANOS, L.DA

Sede: Rua de Tomar, 77, 2.º, letra B, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 6280/
990203; identificação de pessoa colectiva n.º 504429752; número
e data da apresentação: D-349/20040622.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao
ano de exercício de 2003.

Conferida está conforme.

10 de Novembro de 2004. � A Ajudante, Paula Maria Sousa da
Silva Alves. 2005253170
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SIRPLASTE � SOCIEDADE INDUSTRIAL
DE RECUPERADOS DE PLÁSTICO, L.DA

Sede: Casal da Cortiça, Barreira, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 943/
750103; identificação de pessoa colectiva n.º 500251363; inscri-
ção n.º D-348/20040622.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao
ano de exercício de 2003.

Conferida está conforme.

10 de Novembro de 2004. � A Ajudante, Paula Maria Sousa da
Silva Alves. 2005253162

KMED CENTRO � CONSULTORIA E FORMAÇÃO, L.DA

Sede: Rua de Álvaro Pires de Miranda, lote 42,
na sede de freguesia de Marrazes, concelho de Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 9492/
041103; identificação de pessoa colectiva n.º P 507124057; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 58/20041103.

Certifico que foi constituída a sociedade por quotas em epígrafe,
cujo contrato se segue:

1.º Luís Miguel Camões Jordão, casado sob o regime da comunhão
de adquiridos com Maria Helena André Martins Jordão, natural da
freguesia e concelho do Barreiro, residente na Rua dos Murtórios, 37,
Santa Eufémia, Leiria, contribuinte fiscal n.º 197774288.

2.º António Duarte e mulher Perpétua de Jesus Duarte Femandes e
Duarte, casados sob o regime da comunhão de adquiridos, naturais, ele
da freguesia de Sabacheira, concelho de Tomar, ela da freguesia e
concelho de Góis, residentes na Rua de Cristóvão Colombo, 16, 4.º,
direito, em Odivelas, ele contribuinte fiscal número 145745708.

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma KMED CENTRO � Consultoria e
Formação, L.da

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Álvaro Pires de Miran-
da, lote 42, na sede de freguesia de Marrazes, concelho de Leiria.

2 � Por deliberação da gerência a sede social poderá ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

3 � A gerência poderá 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: consultoria e prestação de serviços
de medicina, higiene e segurança no trabalho, ambiente, ergonomia,
formação, qualidade e comercialização de equipamentos inerentes à
actividade e sua assistência técnica.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de cinquenta mil euros, e corresponde à soma de duas quotas, do valor
nominal de vinte e cinco mil euros, cada, uma de cada sócio.

ARTIGO 5.º

Por deliberação unânime dos sócios poderão ser exigidas presta-
ções suplementares até ao quíntuplo do capital social, desde que na-
quela deliberação sejam fixados os respectivos termos e condições.

ARTIGO 6.º

Poderão ser feitos suprimentos à sociedade desde que, por delibera-
ção unânime dos sócios, sejam fixados os respectivos termos e con-
dições.

ARTIGO 7.º

1 � A administração e gerência da sociedade, sem remuneração,
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

1 � A cessão de quotas, total ou parcial, é livre entre os sócios,
mas a cessão a estranhos carece do consentimento da sociedade, que
goza de direito de preferência, em primeiro lugar e os sócios não
cedentes, em segundo lugar.

2 � Caso mais do que um sócio deseje exercer direito de preferên-
cia, na falta de acordo, as cessões serão feitas na proporção das quo-
tas que cada um dos preferentes já detenha na sociedade, observados
que sejam os condicionalismos legais quanto ao valor das quotas.

3 � Na comunicação quanto à cessão de quotas e ao exercício do
direito de preferência, com as devidas adaptações, observar-se-á o
disposto nos artigos 414.º e seguintes, do Código Civil.

ARTIGO 10.º

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

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Se a quota for cedida a não sócios sem o prévio consentimento

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

apreendida judicial ou administrativamente;
d) Se o sócio praticar actos que violem o pacto social ou as obri-

gações sociais;
e) No caso de morte de sócio a quem não sucedam herdeiros legi-

timários;
f) Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja só-

cio;
g) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
h) Por exoneração ou exclusão de um sócio.
2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no

balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas,
destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou a tercei-
ros.

3 � Salvo acordo em contrário, ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último
Balanço aprovado.

4 � Se por falecimento de um sócio a respectiva quota não for
amortizada no prazo de 90 dias, a contar da data do falecimento, os
herdeiros deverão designar, de entre eles, um representante comum.

ARTIGO 11.º

Sem prejuízo do disposto no artigo 54° do Código das Sociedades,
as assembleias gerais serão convocadas por carta registada, dirigida
aos sócios com pelo menos 20 dias de antecedência.

Está conforme o original.

4 de Novembro de 2004. � A Ajudante, Gracinda das Neves
Francisco. 2005222453

MANUEL MARTINS � SERVIÇOS DE ENGENHARIA, L.DA

Sede: Rua da Mata Nacional, 26, Pousos, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 2677/
881004; identificação de pessoa colectiva n.º 502045710; inscri-
ção n.º 04; número e data da apresentação: 53/20041027.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe, que foram alterados
o n.º 1 do artigo 1.º e n.º 1 do artigo 2.º do contrato, os quais passam
a ter a seguinte redacção:

1.º

1 � A sociedade com a firma Manuel Martins � Serviços de En-
genharia, L.da, passa a ter a sua sede na Rua de José Carlos Afonso,
lote 25, na cidade, freguesia e concelho de Leiria.

2 � ...............................................................................................

2.º

1 � A sociedade passa a ter como objecto: exercício da actividade
de higiene, segurança e saúde no trabalho, bem como a prestação de
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serviços de apoio às empresas nas áreas da qualidade, ambiente e en-
genharia.

2 � ...............................................................................................

O pacto actualizado ficou arquivado na pasta respectiva.

3 de Novembro de 2004. � A Ajudante, Graça Maria Cardoso
Carreira. 2005222810

EXCLUSIARTE � CRIAÇÃO PERSONALIZADA
DE ARTIGOS DECORATIVOS, L.DA

Sede: Estrada da Martingança, lugar de Paio do Meio, Pataias,
Alcobaça

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 9495/
041105; identificação de pessoa colectiva n.º 506674177; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 54/20041105.

Certifico que a sociedade em epígrafe mudou a sede para a Estrada
da Marinha Grande, 7, loja A, norte, lugar de Mangas, freguesia de
Maceira, concelho de Leiria.

Conferida está conforme.

10 de Novembro de 2004. � A Ajudante, Graça Maria Cardoso
Carreira. 2007306115

CARLOS PALMA, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua da Lagoa, Zona Industrial, sem número, lugar de Ponte
da Pedra, freguesia de Regueira de Pontes, concelho de Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 9150/
040128; identificação de pessoa colectiva n.º 506842703; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 31/20041110.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi alterado
totalmente o contrato o qual passa a ter a redacção seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade passa a ter a firma Carlos Palma, L.da, e mantém
a sua sede na Rua da Lagoa, Zona Industrial, sem número, no lugar de
Ponte da Pedra, freguesia de Regueira de Pontes, concelho de Leiria.

2 � Por deliberação da gerência a sede social poderá ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

3 � A gerência poderá criar sucursais, filiais, agências ou outras
formas locais de representação social, onde e quando o julgar conve-
niente.

ARTIGO 2.º

A sociedade mantém como objecto: compra e venda, importação
e exportação de equipamentos e acessórios industriais. Prestação de
serviços na área de consultoria de projectos de engenharia, de manu-
tenção e formação profissional na área dos equipamentos industriais.

ARTIGO 3.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 4.º

1 � A administração e gerência da sociedade, com ou sem remu-
neração, conforme for deliberado, incumbirá a quem vier a ser desig-
nado em assembleia geral.

2 � O sócio Carlos Alberto Sequeira Palma mantém as suas fun-
ções de gerente, ficando desde já nomeada gerente a sócia, Sandrina
Costa de Carvalho.

3 � A sociedade obriga-se validamente, em todo os seus actos e
contratos, com a intervenção conjunta de dois gerentes.

ARTIGO 5.º

1 � Por deliberação unânime dos sócios poderão ser exigidas pres-
tações suplementares até décuplo do capital social, desde que naquela
deliberação sejam fixados os respectivos termos e condições.

2 � Poderão ser feitos suprimentos à sociedade desde que, por
deliberação unânime dos sócios, sejam fixados os respectivos termos
e condições.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas, total ou parcial, é livre entre os sócios, mas a
cessão a estranhos carece do consentimento da sociedade, que goza
do direito de preferência, em primeiro lugar e os sócios não cedentes,
em segundo lugar.

ARTIGO 7.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 8.º

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

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Se a quota for cedida a não sócios sem o prévio consentimento

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

apreendida, judicial ou administrativamente; se o sócio praticar actos
que violem o pacto social ou as obrigações sociais; no caso de morte
de sócio a quem não sucedam herdeiros legitimários;

d) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
e) Por exoneração ou exclusão do sócio.
2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no

balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas,
destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios, ou a tercei-
ros.

3 � Salvo acordo em contrário, ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último ba-
lanço aprovado.

4 � Se por falecimento de um sócio a respectiva quota não for
amortizada no prazo de 90 dias, a contar da data do falecimento, os
herdeiros deverão designar, de entre eles, um representante comum.

Está conforme o original.

11 de Novembro de 2004. � A Ajudante, Graça Maria Cardoso
Carreira. 2007303485

AUTO REPARADORA BIDOEIRENSE, L.DA

Sede: Bidoeira de Cima, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 2256/
870105; identificação de pessoa colectiva n.º 501759620; inscri-
ção n.º 7; número e data da apresentação: 60/20041102.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi reforçado o
capital e alterado o contrato quanto aos artigos 2.º e 3.º, ficando com
a redacção seguinte:

2.º

A sociedade passa a ter por objecto: manutenção, reparação e co-
mércio de veículos automóveis e de peças e acessórios para o mes-
mos.

3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de cem mil euros e corresponde à soma de duas quotas, do valor no-
minal de cinquenta mil euros, cada, uma de cada sócio.

O pacto actualizado fica arquivado na pasta respectiva.

4 de Novembro de 2004. � A Ajudante, Gracinda Neves Francisco.
2005223700

XBYTE � COMÉRCIO DE MATERIAL
INFORMÁTICO, L.DA

Sede: Rua de Machado dos Santos, 8-A, 2.º, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 9498/
20041109; identificação de pessoa colectiva n.º P 507073932;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 65/20041109.

Certifico que foi constituída a sociedade por quotas em epígrafe
cujo contrato se segue, entre:

Luís Miguel Correia Filipe de Aguiar, número de identificação fis-
cal 214922685, solteiro, maior, natural de Coimbra (Sé Nova), con-
celho de Coimbra, residente na Rua de Carlos Seixas, 125, 6.º, esquer-
do, em Coimbra, titular do bilhete de identidade n.º 10528435, de 28
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de Agosto de 2001 emitido em Coimbra nos Serviços de Identifica-
ção Civil;

Luís Filipe Domingues Pinto, número de identificação fiscal
132799030, solteiro, maior, natural de Coimbra (Sé Nova), concelho
de Coimbra, residente na Rua de D. Afonso Henriques, 17, 2.º, em
Leiria, titular do bilhete de identidade n.º 7835267, de 18 de Outubro
de 1999, emitido em Leiria nos Serviços de Identificação Civil;

Nuno José Marto Neves, número de identificação fiscal 206737556,
solteiro, maior, natural da freguesia e concelho de Leiria, residente
na Rua do Município, letra J, 1.º, direito, em Leiria, titular do bilhete
de identidade n.º 10111594, de 20 de Maio de 2004, emitido em Leiria
nos Serviços de Identificação Civil.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma XBYTE � Comércio de Material
Informático, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Machado Santos, 8-A,
2.º, freguesia e concelho de Leiria.

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 de
material informático, vigilância, telecomunicações, protecção, com-
pra e venda de material informático, vigilância, telecomunicações,
protecção, criação de páginas de Internet, design, alojamento de si-
tes, alojamento de e-mails, formação, instalação de material infor-
mático, vigilância, telecomunicações, protecção, manutenção e repa-
ração de material informático, vigilância, telecomunicações, protecção,
comercialização e desenvolvimento de software.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de cinco mil euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de três quotas, uma no
valor nominal de mil e setecentos euros, pertencente ao sócio Luís
Miguel Correia Filipe de Aguiar, outra no valor nominal de mil e
seiscentos e cinquenta euros, pertencente ao sócio Luís Filipe Domin-
gues Pinto, e ainda outra no valor nominal de mil e seiscentos e
cinquenta euros, pertencente ao sócio Nuno José Marto Neves.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de quinze mil euros, desde que a cha-
mada seja deliberada por maioria de dois terços dos votos representa-
tivos de todo o capital social.

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e representação da sociedade compete aos geren-
tes, sócios ou não, a nomear em assembleia geral, a qual poderá não
ser remunerada conforme aí for deliberado.

2 � É atribuído o direito especial à gerência ao sócio Luís Miguel
Correia Filipe de Aguiar que desde já fica nomeado gerente.

3 � a) Para vincular a sociedade é necessária a intervenção de um
gerente;

b) Para a vinculação da sociedade será sempre necessária a inter-
venção do gerente ora nomeado Luís Miguel Correia Filipe de Aguiar,
enquanto este se mantiver no cargo.

4 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou parcial-
mente na participação dos lucros da sociedade.

ARTIGO 5.º

1 � Todas e quaisquer deliberações sociais devem ser tomadas por
maioria de dois terços dos votos correspondentes à totalidade do ca-
pital social, a não ser que a lei ou o contrato de sociedade exijam
maioria mais elevada ou outros requisitos.

2 � Todas as deliberações previstas no artigo 246.º do Código das
Sociedades Comerciais dependem do voto favorável do sócio Luís
Miguel Correia Filipe de Aguiar.

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.

ARTIGO 8.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, quando
esta for sujeita a arrolamento, arresto, penhora, quando for incluída
em massa falida, ou quando, fora dos casos previstos na lei, for cedida
sem consentimento da sociedade.

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.

11 de Novembro de 2004. � A Ajudante, Gracinda Neves
Francisco. 2007306204

QUINTA DO POPEYE � INFANTÁRIO, L.DA

Sede: Rua de Jaime Cabral Azevedo, lote A, Cruz da Areia,
Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 8323/
020422; identificação de pessoa colectiva n.º 505975963;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrições n.os 4 e 5; números
e data das apresentações: 69 e 71/20041109.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado o
contrato quanto aos artigos 1.º, 2.º e 3.º, ficando com a redacção
seguinte:

1.º

A sociedade passa a ter a firma Quinta do Chá � Encontros e
Organização de Eventos, L.da, com sede na Rua de Jaime Cabral Aze-
vedo, lote A, Cruz da Areia, freguesia e concelho de Leiria.

§ único. ..........................................................................................

2.º

A sociedade passa a ter como objecto: casa de chá, exploração de
restaurante; promoção, realização e organização de eventos e encon-
tros.

3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de cinco mil euros e corresponde à soma das seguintes quotas: duas do
valor nominal de dois mil trezentos e setenta e cinco euros, cada,
uma de cada sócio e duas do valor nominal de cento e vinte e
cinco euros, cada, igualmente uma de cada sócio.

Mais certifico que cessou funções de gerente Ana Isabel Moreira
Jorge, por ter renunciado e foi designado gerente Fernando José Ra-
inha da Silva Bacalhau, em 26 de Outubro de 2004.

Está conforme o original.

11 de Novembro de 2004. � A Ajudante, Gracinda Neves
Francisco. 2005223743

NELSIMAR � VALORIZAÇÃO DE MADEIRAS, L.DA

Sede: Rua do Vale do Grou, 555, Zona Industrial das Areias,
freguesia de Colmeias, concelho de Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 9500/
20041109; identificação de pessoa colectiva n.º P 507155858;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 72/20041109.

Certifico que foi constituída a sociedade por quotas em epígrafe,
cujo contrato se segue, entre:

1.º Manuel Menino Marto, casado sob o regime da comunhão de
adquiridos com Maria Fernanda Silva António, natural da freguesia de
Colmeias, concelho de Leiria, onde reside na sede de freguesia, na
Rua da Achada, 75, contribuinte fiscal número 115373101.

2.º Nélson Antunes da Silva, casado sob o regime da comunhão de
adquiridos com Isabel Maria Antunes Pereira, natural da citada fre-
guesia de Colmeias, onde reside na sede de freguesia, na Rua da Cru-
zinha, contribuinte fiscal número 188044299.

3.º António Manuel Menino Marto, divorciado, natural da dita
freguesia de Colmeias, onde reside na sede de freguesia, na Rua Cen-
tral, 2517, contribuinte fiscal número 153032235.
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ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma NELSIMAR � Valorização de Madei-
ras, L.da

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Vale do Grou, 555, na
Zona Industrial das Areias, freguesia de Colmeias, concelho de Leiria.

2 � Por deliberação da gerência a sede social poderá ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

3 � A gerência poderá 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 a tecnologia e valorização da ma-
deira e derivados. Carpintaria mecânica. Importação e exportação de
madeiras.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de trinta e seis mil euros e corresponde à soma de três quotas, do
valor nominal de doze mil euros, cada, uma de cada sócio.

ARTIGO 5.º

Por deliberação unânime dos sócios poderão ser exigidas presta-
ções suplementares até ao dobro do capital social, desde que naquela
deliberação sejam fixados os respectivos termos e condições.

ARTIGO 6.º

Poderão ser feitos suprimentos à sociedade desde que, por delibera-
ção unânime dos sócios, sejam fixados os respectivos termos e con-
dições.

ARTIGO 7.º

1 � A administração e gerência da sociedade, sem remuneração,
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 do gerente Nélson Antunes Silva, con-
juntamente com um dos restantes gerentes.

3 � Ficam, desde já, nomeados gerentes todos 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

1 � A cessão de quotas, total ou parcial, é livre entre os sócios,
mas a cessão a estranhos carece do consentimento da sociedade, que
goza de direito de preferência, em primeiro lugar e os sócios não
cedentes, em segundo lugar.

2 � Caso mais do que um sócio deseje exercer direito de preferên-
cia, na falta de acordo, as cessões serão feitas na proporção das quo-
tas que cada um dos preferentes já detenha na sociedade, observados
que sejam os condicionalismos legais quanto ao valor das quotas.

3 � Na comunicação quanto à cessão de quotas e ao exercício do
direito de preferência, com as devidas adaptações, observar-se-á o
disposto nos artigos 414.º e seguintes, do Código Civil.

ARTIGO 10.º

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

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Se a quota for cedida a não sócios sem o prévio consentimento

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

apreendida judicial ou administrativamente;
d) Se o sócio praticar actos que violem o pacto social ou as obri-

gações sociais;
e) No caso de morte de sócio a quem não sucedam herdeiros legi-

timários;
f) Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja só-

cio;
g) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
h) Por exoneração ou exclusão de um sócio.
2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure

no balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias

quotas, destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios
ou a terceiros.

3 � Salvo acordo em contrário, ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último ba-
lanço aprovado.

4 � Se por falecimento de um sócio a respectiva quota não for
amortizada no prazo de 90 dias, a contar da data do falecimento, os
herdeiros deverão designar, de entre eles, um representante.

ARTIGO 11.º

Sem prejuízo do disposto no artigo 54.º do Código das Sociedades,
as assembleias gerais serão convocadas por carta registada, dirigida
aos sócios, com pelo menos 20 dias de antecedência.

Está conforme o original.

10 de Novembro de 2004. � A Ajudante, Gracinda Neves
Francisco. 2005223727

D�ASCENSÃO, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua do General Humberto Delgado, 13, rés-do-chão,
direito, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 9499/
20041109; identificação de pessoa colectiva n.º P 507046242;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 66/20041109.

Certifico que foi constituída a sociedade unipessoal por quotas em
epígrafe por Nélson António Dâmaso Fernandes d�Ascensão, soltei-
ro, maior, natural da freguesia de Santa Maria dos Olivais, concelho
de Tomar, residente na Rua do General Humberto Delgado, 13, rés-
-do-chão, direito, em Leiria, contribuinte fiscal n.º 221398074, cujo
contrato se segue:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma D�Ascensão, Unipessoal, L.da

ARTIGO 2.º

A sociedade tem a sua sede na Rua do General Humberto Delgado,
13, rés-do-chão, direito, na cidade, freguesia e concelho de Leiria.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem como objecto: promoção e realização de eventos
recreativos, desportivos, científicos e culturais. Fornecimento de re-
cursos humanos especializados ligados à actividade.

ARTIGO 4.º

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

ARTIGO 5.º

1 � A administração e gerência da sociedade, com ou sem remu-
neração, conforme for decidido pelo sócio único, incumbirá a quem
vier a ser nomeado por aquele mesmo sócio único.

2 � Para obrigar a sociedade, em todos os seus actos e contratos,
basta a intervenção de um gerente.

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio único.

ARTIGO 6.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 7.º

Fica desde já autorizada a celebração de quaisquer negócios jurídi-
cos entre a sociedade e o sócio único, contanto que os mesmos sir-
vam para a prossecução do objecto social daquela sociedade.

Está conforme o original.

10 de Novembro de 2004. � A Ajudante, Gracinda Neves
Francisco. 2007306190
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ROTAÇÃO + � COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Urbanização da Quinta da Maligueira, lote 2, 2.º, C,
Gândara dos Olivais, Marrazes, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 9497/
20041109; identificação de pessoa colectiva n.º P 507137914;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 01/20041109.

Certifico que foi constituída a sociedade unipessoal por quotas em
epígrafe por João Francisco Pinto, solteiro, maior, natural da fre-
guesia de Sebadelhe da Serra, concelho de Trancoso, residente na
Quinta da Maligueira, lote 2, 2.º C, em Gândara dos Olivais, Marra-
zes, Leiria, contribuinte fiscal n.º 125928130, cujo contrato se se-
gue:

1.º

A sociedade a adopta a firma Rotação + � Comércio de Automó-
veis, Unipessoal, L.da

2.º

A sociedade tem a sua sede na Urbanização da Quinta da Maliguei-
ra, lote 2, 2.º, C, em Gândara dos Olivais, freguesia de Marrazes, con-
celho de Leiria.

3.º

A sociedade tem como objecto: compra e venda veículos automó-
veis, de mercadorias e de passageiros e máquinas industriais, agrícolas
e de construção civil, sua importação e exportação. Intermediação
na compra e venda de veículos automóveis, importados ou exporta-
dos. Publicação de jornais ou revistas relacionadas com a actividade.

4.º

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

5.º

1 � A administração e gerência da sociedade, com ou sem remu-
neração, conforme for decidido pelo sócio único, incumbirá a quem
vier a ser nomeado por aquele mesmo sócio único.

2 � Para obrigar a sociedade, em todos os seus actos e contratos,
basta a intervenção de um gerente.

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio único.

6.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.

7.º

Fica desde já autorizada a celebração de quaisquer negócios jurídi-
cos entre a sociedade e o sócio único, contanto que os mesmos sir-
vam para a prossecução do objecto social daquela sociedade.

Está conforme o original.

10 de Novembro de 2004. � A Ajudante, Gracinda Neves
Francisco. 2007306182

HORTOSECO � SOCIEDADE AGRÍCOLA, L.DA

Sede: Rua Central, 532, Carvalheiros, Carvide, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 5334/
961203; identificação de pessoa colectiva n.º 503780731; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 56/20041105.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram alte-
rados os artigos 1.º, 2.º, 3.º e 5.º do contrato, os quais passam a ter a
redacção seguinte:

1.º

A sociedade passa a ter a firma Hortoseco � Agricultura e Comér-
cio, L.da

2.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Rua Central, 532, no lugar de
Carvalheiros, freguesia de Carvide, concelho de Leiria.

2 � Por deliberação da gerência a sede social poderá ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

3.º

A sociedade passa a ter como objecto: comércio a retalho de pro-
dutos alimentares, bebidas, tabaco, artigos de papelaria, jornais e re-
vistas. Construção civil e obras públicas e comércio de materiais re-
lacionados com esta actividade. Compra e venda de imóveis e revenda
dos adquiridos para esse fim. Culturas agrícolas.

5.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 mil seiscentos e setenta euros, pertencente
ao sócio Hermínio Seco, e duas do valor nominal de mil seiscentos e
sessenta e cinco euros, cada, uma de cada um dos sócios, Hermínio
Vítor Carreira Seco e Amândio Fernando Carreira Seco.

2 � Por deliberação unânime dos sócios poderão ser exigidas pres-
tações suplementares até ao décuplo do capital social, desde que na-
quela deliberação sejam fixados os respectivos termos e condições.

3 � Poderão ser feitos suprimentos à sociedade desde que, por
deliberação unânime dos sócios, sejam fixados os respectivos termos
e condições.

O pacto actualizado ficou arquivado na pasta respectiva.

10 de Novembro de 2004. � A Ajudante, Graça Maria Cardoso
Carreira. 2007306131

NÃO FAÇA NADA � ADMINISTRAÇÃO
DE CONDOMÍNIOS, L.DA

Sede: Rua do Comandante Almeida Henriques, Edifício Labéria,
14, rés-do-chão, freguesia e concelho de Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 9496/
041105; identificação de pessoa colectiva n.º P 507082540; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 55/20041105.

Certifico que foi constituída a sociedade por quotas em epígrafe,
entre Pedro Nuno Santos Faria Borda e mulher, Maria Gabriela San-
guinheira Silva Damásio Faria Borda, casados sob o regime da comu-
nhão de adquiridos, naturais, ele da freguesia e concelho de Alcobaça,
ela da freguesia de Cela, concelho de Alcobaça, residentes na Rua de
Afonso Albuquerque, 25, 3.º, direito, em Alcobaça, contribuintes fis-
cais n.os respectivamente, 181002647 e 174828799, cujo contrato
se segue:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Não Faça Nada � Administração de
Condomínios, L.da

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Comandante Almeida
Henriques, Edifício Labéria, 14, rés-do-chão, na cidade, freguesia e
concelho de Leiria.

2 � Por deliberação da gerência a sede social poderá ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

3 � A gerência poderá 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: administração de condomínios e
gestão de arrendamento, prestação de serviços de manutenção e lim-
peza para os mesmos.

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, pertencentes uma a cada um
dos sócios.

ARTIGO 5.º

Por deliberação unânime dos sócios poderão ser exigidas presta-
ções suplementares até ao dobro do capital social, desde que naquela
deliberação sejam fixados os respectivos termos e condições.

ARTIGO 6.º

Poderão ser feitos suprimentos à sociedade desde que, por delibera-
ção unânime dos sócios, sejam fixados os respectivos termos e con-
dições.
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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 � Fica desde já nomeado gerente o sócio Pedro Nuno Santos
Faria Borda.

3 � A sociedade obriga-se validamente, em todos os seus actos e
contratos, com a intervenção de um gerente.

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.

Está conforme o original.

10 de Novembro de 2004. � A Ajudante, Graça Maria Cardoso
Carreira. 2007306123

BERNARDO & LUCAS � LAVANDARIA, L.DA

Sede: Centro Comercial D. Dinis, loja 616, freguesia
e concelho de Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 9494/
041104; identificação de pessoa colectiva n.º P 507133137; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 54/20041104.

Certifico que foi constituída a sociedade por quotas em epígrafe,
entre:

1.º Bernardo Amarelo da Silva, divorciado, natural da freguesia e
concelho da Batalha, residente na Estrada de Fátima, 3, na vila da
Batalha, contribuinte fiscal n.º 113903359;

2.º Maria Cândida Lucas Rebelo, divorciada, natural da freguesia de
Tavira, concelho de Tabuaço, residente na Rua do Mestre João Ra-
mos, 4, Vila Facaia, Batalha, contribuinte fiscal n.º 211556351, cujo
contrato se segue:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Bernardo & Lucas � Lavandaria, L.da

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sua sede no Centro Comercial D. Dinis,
loja 616, na cidade, freguesia e concelho de Leiria.

2 � Por deliberação da gerência a sede social poderá ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

3 � A gerência poderá 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: lavandaria.

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

Por deliberação unânime dos sócios poderão ser exigidas presta-
ções suplementares até ao décuplo do capital social, desde que naque-
la deliberação sejam fixados os respectivos termos e condições.

ARTIGO 6.º

Poderão ser feitos suprimentos à sociedade desde que, por delibera-
ção unânime dos sócios, sejam fixados os respectivos termos e con-
dições.

ARTIGO 7.º

1 � A administração e gerência da sociedade, sem remuneração,
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

1 � A cessão de quotas, total ou parcial, é livre entre os sócios,
mas a cessão a estranhos carece do consentimento da sociedade, que
goza de direito de preferência, em primeiro lugar e os sócios não
cedentes, em segundo lugar.

2 � Caso mais do que um sócio deseje exercer direito de preferên-
cia, na falta de acordo, as cessões serão feitas na proporção das quo-
tas que cada um dos preferentes já detenha na sociedade, observados
que sejam os condicionalismos legais quanto ao valor das quotas.

3 � Na comunicação quanto à cessão de quotas e ao exercício do
direito de preferência, com as devidas adaptações, observar-se-á o
disposto nos artigos 414.º e seguintes do Código Civil.

ARTIGO 10.º

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

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Se a quota for cedida a não sócios sem o prévio consentimento

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

apreendida judicial ou administrativamente;
d) Se o sócio praticar actos que violem o pacto social ou as obri-

gações sociais;
e) No caso de morte de sócio a quem não sucedam herdeiros legi-

timários;
f) Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja só-

cio;
g) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
h) Por exoneração ou exclusão de um sócio.
2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no

balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas
destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou a terceiros.

3 � Salvo acordo em contrário, ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último ba-
lanço aprovado.

4 � Se por falecimento de um sócio a respectiva quota não for
amortizada no prazo de 90 dias, a contar da data do falecimento, os
herdeiros deverão designar, de entre eles, um representante comum.

ARTIGO 11.º

Sem prejuízo do disposto no artigo 54.º do Código das Sociedades
Comerciais, as assembleias gerais serão convocadas por carta regista-
da, dirigida aos sócios com pelo menos 20 dias de antecedência.

Está conforme o original.

10 de Novembro de 2004. � A Ajudante, Graça Maria Cardoso
Carreira. 2007306107

ENZOCAR � COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua Nova, Ponte da Pedra, Regueira de Pontes, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 5767/
971223; identificação de pessoa colectiva n.º 504027310; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 01/20041104.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi alterado
o corpo do artigo 2.º do contrato, o qual passa a ter a redacção se-
guinte:

2.º

A sociedade passa a ter como objecto: comércio, importação e
exportação de automóveis, motociclos, velocípedes com e sem mo-



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 22 � 1 de Fevereiro de 20052304-(50)

tor, ciclomotores, embarcações de recreio e acessórios náuticos, ma-
terial informático, software e hardware, reparação de automóveis.

O pacto actualizado ficou arquivado na pasta respectiva.

10 de Novembro de 2004. � A Ajudante, Graça Maria Cardoso
Carreira. 2007306093

SMARTALIMENTAR � COMÉRCIO DE PRODUTOS
ALIMENTARES, L.DA

Sede: Quinta de Santo António, lote 20, rés-do-chão, direito,
freguesia de Marrazes, concelho de Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 9409/
040805; identificação de pessoa colectiva n.º 507009452; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 56/20040805.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, entre:
1.º Vítor Manuel Pereira Borda d�Água, número de identifica-

ção fiscal 163437963, casado com Odete da Conceição Robalo
Borda d�Água, no regime da comunhão de adquiridos, residente
na Rua de 13 de Junho, 17, da freguesia de Pousos, do concelho
de Leiria, e natural da freguesia de Rio de Moinhos, do concelho
de Abrantes, titular do bilhete de identidade n.º 2441438, emiti-
do em 26 de Novembro de 2002 pelos Serviços de Identificação
Civil de Leiria;

2.º Tiago Alexandre Robalo Borda d�Água, número de identifica-
ção fiscal 203807898, solteiro, maior, residente na Rua do Dr. Rui
Hasse Ferreira, lote 5, 3.º, A, na cidade de Leiria, e natural da fregue-
sia de Nossa Senhora de Fátima, do concelho de Lisboa, titular do
bilhete de identidade n.º 10310832, emitido em 17 de Março de 2000
pelos Serviços de Identificação Civil de Leiria; e

3.º Olive Trade Overseas, Limited, incorporada em Belize sob o
n.º 34 591, com sede em 60, Market Square, PO Box 1906, cidade de
Belize, Belize, América;
cujo contrato se segue:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma SMARTALIMENTAR � Comér-
cio de Produtos Alimentares, L.da, e tem a sua sede na Quinta de San-
to António, lote 20, rés-do-chão, direito, da freguesia de Marrazes,
do concelho de Leiria.

2 � A sociedade poderá, por simples deliberação da gerência, trans-
ferir a sua sede para outro local do mesmo concelho ou concelhos
limítrofes.

3 � A gerência poderá livremente criar sucursais, filiais, agências
ou outras formas locais de representação que os negócios justifiquem,
no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a importação, exportação, comércio
e distribuição de óleo e outros produtos alimentares.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
cinco mil euros e está dividido em três quotas, sendo uma no valor
nominal de quatro mil e quinhentos euros, pertencente à sócia Oli-
ve Trade Overseas, Limited, e duas iguais no valor nominal de du-
zentos e cinquenta euros, cada, pertencentes uma a cada um dos só-
cios Vítor Manuel Pereira Borda d�Água e Tiago Alexandre Robalo
Borda d�Água.

2 � Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de
capital até ao triplo do capital social, mediante deliberação da assem-
bleia geral.

3 � Depende da deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

A cessão de quotas a favor de estranhos depende do consentimen-
to da sociedade, gozando esta em primeiro lugar e os sócios não ce-
dentes em segundo lugar do direito de preferência na respectiva aqui-
sição.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral e a sua representação em juízo e fora

dele, activa e passivamente, fica a cargo dos sócios Vítor Manuel
Pereira Borda d�Água e Tiago Alexandre Robalo Borda d�Água, que,
desde já, são nomeados gerentes.

2 � Para obrigar validamente a sociedade em todos os actos e
contratos é suficiente a assinatura de um dos gerentes ou a de um
procurador nomeado para o efeito.

3 � Em ampliação dos seus poderes normais a gerência poderá
comprar e vender viaturas automóveis, assim como tomar de arren-
damento ou trespasse quaisquer locais ou estabelecimentos, bem como
celebrar contratos de locação financeira.

4 � Fica absolutamente interdito à gerência assumir em nome da
sociedade quaisquer actos e contratos alheios ao objecto e interesses
sociais, nomeadamente, em fianças, abonações, avales ou letras de
favor.

5 � 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 de outras sociedades,
mesmo com objecto diferente do seu, e em sociedades reguladas por
leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresa.

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, ou em qualquer
outro processo judicial seja de que natureza for;

c) Quando o sócio praticar actos que violem o pacto social ou as
obrigações sociais;

d) No caso de morte do sócio;
e) Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja

sócio;
f) Por interdição ou inibição permanente ou morte do respectivo

sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio;
h) Quando tiver sido cedida a terceiros sem o prévio consentimen-

to da sociedade, tomada por maioria, em assembleia geral.
2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no

balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas
destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou terceiros.

3 � Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último ba-
lanço aprovado.

4 � Se por falecimento de um sócio a respectiva quota não for
amortizada no prazo de 90 dias, a contar da data do falecimento, os
herdeiros deverão designar, de entre eles, um representante comum.

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a per-
centagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser delibe-
rado em assembleia geral.

ARTIGO 9.º

As assembleias gerais serão convocadas por cartas registadas com
aviso de recepção, dirigidas aos sócios, expedidas com a antecedência
mínima de 15 dias, devendo constar da convocatória a agenda de tra-
balhos devidamente discriminada.

Está conforme o original.

10 de Novembro de 2004. � A Ajudante, Maria Goreti Leal de
Oliveira Moniz. 2005233390

GAGO & SANTOS � MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Rua Principal, 30, Bidoeira de Cima, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 9472/
20041019; identificação de pessoa colectiva n.º 507125606; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 6/20041109.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi designada
gerente Maria Adelaide Caetano Miguinhas dos Santos, casada.

Data da deliberação: 8 de Novembro de 2004.

Conferida, está conforme.

10 de Novembro de 2004. � A Ajudante, Maria Goreti Leal de
Oliveira Moniz. 2007300222
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ZELIMEC � GESTÃO DE IMÓVEIS
E INVESTIMENTOS, S. A.

Sede: Rua dos Camponeses, 390, Zona Industrial
do Vale Sepal, Marrazes, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 2602/
20041109; identificação de pessoa colectiva n.º 502011777; ins-
crição n.º 6; número e data da apresentação: 8/20041109.

Certifico que a sociedade em epígrafe reforçou o capital social e
alterou o contrato em relação ao n.º 1 do artigo 3.º e à alínea a) do
artigo 8.º, que passam a ter seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

Capital social

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado em di-
nheiro, é de quatrocentos e cinquenta mil euros, a que correspondem
noventa mil acções, no valor nominal de cinco euros cada uma, no-
minativas ou ao portador, livremente convertíveis.

ARTIGO 8.º

Representação da sociedade

a) Pelas assinaturas conjuntas dos dois membros do conselho de
administração, António Correia Madeira Machado e Madail Mendes.

A redacção actual do contrato encontra-se arquivada na respectiva pasta.

Está conforme o original.

11 de Novembro de 2004. � A Ajudante, Maria Goreti Leal de
Oliveira Moniz. 2007300230

ARES DE PROVÍNCIA � ALIMENTAR, L.DA

Sede: Rua de 7 de Fevereiro de 1928, 82, Quintas do Sirol,
Santa Eufémia, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 7028/
20000717; identificação de pessoa colectiva n.º 504952820; inscri-
ções n.os 3 e 4; números e data das apresentações: 13 e 14/20041109.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi designado
secretário Luís Francisco Moreira Gaspar, casado, e secretário suplente,
Carlos Manuel Carvalheira Barbeiro, casado, por deliberação de 30 de
Setembro de 2004, e que foi dissolvida a sociedade e efectuado o
encerramento da liquidação, tendo as contas sido aprovadas em 31 de
Outubro de 2004.

Conferida, está conforme.

11 de Novembro de 2004. � A Ajudante, Maria Goreti Leal de
Oliveira Moniz. 2007300249

ÁLVARO VALVERDE � MOLDES, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua do Professor José Pires da Fonseca, 9, lugar de
Gândara dos Olivais, freguesia de Marrazes, concelho de Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 9175/
040212; identificação de pessoa colectiva n.º 506880214; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 14/20041110.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi designada
gerente Maria Graciete Pereira dos Santos, por deliberação de 1 de
Março de 2004.

Conferida, está conforme.

11 de Novembro de 2004. � A Ajudante, Graça Maria Cardoso
Carreira. 2007300311

GASPAR & LOPES � INDÚSTRIA
DE PANIFICAÇÃO, L.DA

Sede: Lugar de Chãs, freguesia de Regueira de Pontes,
concelho de Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 9501/
041110; identificação de pessoa colectiva P 507147111; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 20/20041110.

Certifico que foi constituída a sociedade por quotas em epígrafe,
entre Fernanda Pereira Lopes Gaspar e marido Manuel Luís Martins
Gaspar, casados sob o regime da comunhão de adquiridos, naturais, ela
da freguesia de Marrazes, concelho de Leiria, ele da freguesia de Frei-
xiel, concelho de Vila Flor, residentes na Rua de São Miguel, 150, 2.º,
esquerdo, na cidade de Leiria, contribuintes fiscais, respectivamente
números 197074456 e 135137900, cujo contrato se segue:

ARTIGO 1.º

A sociedade a adopta a firma Gaspar & Lopes � Indústria de
Panificação, L.da

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sua sede no lugar de Chãs, freguesia de
Regueira de Pontes, concelho de Leiria.

2 � Por deliberação da gerência a sede social poderá ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

3 � A gerência poderá 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: indústria de panificação.

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

Por deliberação unânime dos sócios poderão ser exigidas presta-
ções suplementares até décuplo do capital social, desde que naquela
deliberação sejam fixados os respectivos termos e condições.

ARTIGO 6.º

Poderão ser feitos suprimentos à sociedade desde que, por delibera-
ção unânime dos sócios, sejam fixados os respectivos termos e con-
dições.

ARTIGO 7.º

1 � A administração e gerência da sociedade, com ou sem remu-
neração, conforme for deliberado, incumbirá a sócios ou não sócios,
designados em assembleia geral.

2 � A sociedade obriga-se validamente em todos os seus actos e
contratos com a intervenção de um gerente.

3 � Ficam desde já nomeados gerentes ambos os sócios.

ARTIGO 8.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras 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.

Está conforme o original.

11 de Novembro de 2004. � A Ajudante, Graça Maria Cardoso
Carreira. 2007300320

PRELIS � PRÉ-FABRICADOS DO LIS, L.DA

Sede: Alcogulhe de Cima, Maceira, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 1198/
780221; identificação de pessoa colectiva n.º 500737240;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
8/20041110.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, cessaram fun-
ções de gerente Joaquim da Silva Monteiro e Maria Umbelina, ambos
casados.

Causa: renúncia.
Data: 5 de Dezembro de 1980.

Está conforme o original.

4 de Novembro de 2004. � A Ajudante, Maria Goreti Leal de
Oliveira Moniz. 2007309971

TUBOLENA � CANALIZADORA DO LENA, L.DA

Sede: Rua de Barreto Perdigão, 2, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 3369/
19901122; identificação de pessoa colectiva n.º 502450177; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 44/20041103.

Certifico que foi dissolvida a sociedade em epígrafe e foi efectuado
o encerramento da liquidação, tendo as contas sido aprovadas em 24
de Fevereiro de 2003.

Conferida, está conforme.

4 de Novembro de 2004. � A Ajudante, Maria Goreti Leal de
Oliveira Moniz. 2007309998

GESTINLEIRIA � PARQUES EMPRESARIAIS
DE LEIRIA, S. A.

Sede: Instalações do Nerlei, Arrabalde d�Aquém, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 8919/
030627; identificação de pessoa colectiva n.º 505909421; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 41/20041028.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi reforçado o
capital e alterado o contrato quanto ao artigo 4.º, ficando com a re-
dacção seguinte:

ARTIGO 4.º

1 � O capital social integralmente realizado em dinheiro é de qui-
nhentos mil euros, e corresponde à soma de quinhentas mil acções,
do valor nominal de um euro cada.

O pacto actualizado fica arquivado na pasta respectiva.

2 de Novembro de 2004. � A Ajudante, Gracinda Neves Francisco.
2007309769

SOCIEDADE AUTO CENTRAL LEIRIENSE, L.DA

Sede: Estrada Nacional n.º 1, 1493, Azóia, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 415; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 500254273; número e data da
apresentação: D-329/220604.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe referente ao
exercício de 2003.

3 de Novembro de 2004. � A Ajudante, Gracinda Neves Francisco.
2005252972

LISBOA
ARRUDA DOS VINHOS

DIOGAUTOCLÍNICA � CENTRO TÉCNICO
DE SERVIÇOS AUTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arruda dos Vinhos. Matrícula
n.º 00740/040930; identificação de pessoa colectiva n.º 504632205;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 01/20041029.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado o
pacto social, ficando o artigo 1.º com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma DIOGAUTOCLÍNICA � Centro Téc-
nico de Serviços Auto, L.da, e tem a sua sede social na Rua da Escola,
1, A do Barriga, freguesia e concelho de Arruda dos Vinhos.

§ único. (Mantém-se.)

Está conforme o original.

10 de Novembro de 2004. � A Conservadora Interina, Isabel Maria
Brochado de Morais. 2006768190

JARDIM DO ADÓNIS � COMÉRCIO DE FLORES,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arruda dos Vinhos. Matrícula
n.º 00659/030117; identificação de pessoa colectiva n.º 506350525;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação n.º 01/20041028.

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

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 30 de Julho de 2004.

Está conforme o original.

8 de Novembro de 2004. � A Conservadora Interina, Isabel Maria
Brochado de Morais. 2006768174

FRANCISCO LUÍS & MÁRIO LUÍS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arruda dos Vinhos. Matrícula
n.º 00203/911014; identificação de pessoa colectiva n.º 502630124.

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 2003, em 29 de Outubro de 2004.

4 de Novembro de 2004. � A Conservadora Interina, Isabel Maria
Brochado de Morais. 2006157515

TRANSPORTES O ZÉ DA FONTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arruda dos Vinhos. Matrícula
n.º 00199/910703; identificação de pessoa colectiva n.º 502592184.

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 2003, em 29 de Outubro de 2004.

4 de Novembro de 2004. � A Conservadora Interina, Isabel Maria
Brochado de Morais. 2006157540

ALRIGOR � RESTAURO E DECORAÇÃO
DE INTERIORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arruda dos Vinhos. Matrícula
n.º 00456/000302; identificação de pessoa colectiva n.º 504873717.

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 2003, em 29 de Outubro de 2004.

3 de Novembro de 2004. � A Conservadora Interina, Isabel Maria
Brochado de Morais. 2006157558

TRANSPORTES CARLOS MENDONÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arruda dos Vinhos. Matrícula
n.º 00342/970613; identificação de pessoa colectiva n.º 503952133.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, em 29 de Outu-
bro de 2004, foram depositados na pasta respectiva os documentos
referentes à prestação de contas do ano de 2003.

3 de Novembro de 2004. � A Conservadora Interina, Isabel Maria
Brochado de Morais. 2006157590
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GAGEIRO � TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arruda dos Vinhos. Matrícula
n.º 00146/890801; identificação de pessoa colectiva n.º 502202599.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, em 29 de Outu-
bro de 2004, foram depositados na pasta respectiva os documentos
referentes à prestação de contas do ano de 2003.

4 de Novembro de 2004. � A Conservadora Interina, Isabel Maria
Brochado de Morais. 2006157523

A. J. BEXIGA � COMÉRCIO DE FRUTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arruda dos Vinhos. Matrícula
n.º 00277/941207; identificação de pessoa colectiva n.º 503324590.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, em 5 de No-
vembro de 2004, foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2003.

8 de Novembro de 2004. � A Conservadora Interina, Isabel Maria
Brochado de Morais. 2006157582

CARPIMODERNA � CARPINTARIA MECÂNICA,
DE DECORAÇÃO E FERRAGENS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arruda dos Vinhos. Matrícula
n.º 00744/041027; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
01/20041027.

Certifico que, entre Américo Augusto da Silva Pereira Borges, ca-
sado com Ana Cristina Mateus Borges Pereira, comunhão geral e Ana
Cristina Mateus Borges Pereira, casada com o anterior, foi constitu-
ída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma CARPIMODERNA � Carpintaria
Mecânica, de Decoração e Ferragens, L.da, e vai ter a sua sede na Rua
das Camideiras, Vale Domingos, freguesia de Santiago dos Velhos, con-
celho de Arruda dos Vinhos.

§ 1.º A gerência poderá livremente deslocar a sede social dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe, sem necessidade de
consentimento de qualquer órgão social.

§ 2.º Fica também já autorizada a criação de sucursais, agências,
delegações ou outras formas locais de representação, sem necessidade
prévia de deliberação dos sócios.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto carpintaria de limpos, carpintaria
mecânica, fabrico e comércio de móveis de decoração e ferragens.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros e corresponde à soma de duas quotas, sendo uma com o
valor nominal de dois mil e quinhentos euros, pertencente ao sócio
Américo Augusto da Silva Pereira Borges e outra com o valor nomi-
nal de dois mil e quinhentos euros, pertencente à sócia Ana Cristina
Mateus Borges Pereira.

ARTIGO 4.º

A gerência social incumbe a ambos os sócios, que desde já são
nomeados gerentes, com ou sem remuneração, conforme for delibe-
rado em assembleia geral. Para obrigar a sociedade em todos os actos
e contratos, é suficiente a assinatura de um sócio gerente.

ARTIGO 5.º

Os lucros líquidos, depois de retirada a percentagem para reserva
legal, serão destinados a reservas livres, salvo deliberação dos sócios
sobre outra forma de distribuição.

ARTIGO 6.º

A cessão e divisão de quotas é inteiramente livre entre os sócios
ou entre estes e a sociedade. Na cessão total ou parcial de quotas a
favor de terceiros, aos sócios não cedentes é conferido o direito de
preferência.

ARTIGO 7.º

Em caso de falecimento de algum dos sócios, os seus herdeiros
nomearão um de entre si que a todos represente na sociedade enquan-
to a quota se mantiver indivisa, mas, não querendo continuar na mesma,
podem requerer a amortização da respectiva quota.

ARTIGO 8.º

As assembleias gerais serão convocadas por cartas registadas dirigi-
das aos sócios com a antecedência mínima de quinze dias.

Disposição transitória

A gerência fica desde já autorizada a efectuar o levantamento do
capital social depositado para efeitos de aquisição de bens e equipa-
mentos necessários ao início da sua actividade.

28 de Outubro de 2004. � A Conservadora Interina, Isabel Maria
Brochado de Morais. 2006768123

A CONCERTINA � ESCOLA E INSTRUMENTOS
MUSICAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arruda dos Vinhos. Matrícula
n.º 269/940526; identificação de pessoa colectiva n.º 503202380;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 01/20041019.

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

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 30 de Setembro de 2004.

Está conforme o original.

28 de Outubro de 2004. � A Conservadora Interina, Isabel Maria
Brochado de Morais. 2006768115

TRANSPERIQUITO � TRANSPORTES DE CARGA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arruda dos Vinhos. Matrícula
n.º 225/920902; identificação de pessoa colectiva n.º 502831499;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 01/20041026.

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

 Reforço de capital de 49 879,78 euros para 50 000,00 euros e
alteração parcial do contrato, ficando o artigo 3.º com a seguinte
redacção:

3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos
demais valores, é de cinquenta mil euros e corresponde à soma de
duas quotas iguais de vinte e cinco mil euros, uma de cada sócio.

Está conforme.

28 de Outubro de 2004. � A Conservadora Interina, Isabel Maria
Brochado de Morais. 2006768093

PEDRO & NOGUEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arruda dos Vinhos. Matrícula
n.º 00025/850314; identificação de pessoa colectiva n.º 501245146;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 01/20041018.

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

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 31 de Dezembro de 1985.

Está conforme o original.

8 de Novembro de 2004. � A Conservadora Interina, Isabel Maria
Brochado de Morais. 2006768085

J. FRADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arruda dos Vinhos. Matrícula
n.º 00217/920403; identificação de pessoa colectiva n.º 501317597.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, em 3 de No-
vembro de 2004, foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano 2003.

4 de Novembro de 2004. � A Conservadora Interina, Isabel Maria
Brochado de Morais. 2006768140

J. FRADE & H. DIAS � SOCIEDADE MEDIADORA
DE SEGUROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arruda dos Vinhos. Matrícula
n.º 00498/001120; identificação de pessoa colectiva n.º 504770330.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, em 3 de No-
vembro de 2004, foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes às prestações de contas dos anos 2003.

4 de Novembro de 2004. � A Conservadora Interina, Isabel Maria
Brochado de Morais. 2006768166

RESINGEST, GESTÃO, TRATAMENTO E RECICLAGEM
DE RESÍDUOS INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arruda dos Vinhos. Matrícula
n.º 00421/990727; identificação de pessoa colectiva n.º 504562258.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, em 3 de No-
vembro de 2004, foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes às prestações de contas dos anos 2001, 2002 e 2003.

4 de Novembro de 2004. � A Conservadora Interina, Isabel Maria
Brochado de Morais. 2006768158

EVARISTO LUÍS & MATOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arruda dos Vinhos. Matrícula
n.º 80/870224; identificação de pessoa colectiva n.º 501823638;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 01/20041105.

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

Reforço de capital para 250 000 euros, sendo o aumento de
175 180,32 euros, realizado em dinheiro pelos sócios na proporção
das respectivas quotas e alteração parcial do contrato, ficando o ar-
tigo 3.º e 4.º com a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de duzen-
tos e cinquenta mil euros e corresponde à soma de duas quotas iguais
de cento e vinte e cinco mil euros, uma de cada sócio.

4.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capi-
tal, até ao dobro do montante do capital social, quando a sociedade
delas carecer, e nas condições a estabelecer em assembleia geral.

Está conforme

9 de Novembro de 2004. � A Conservadora Interina, Isabel Maria
Brochado de Morais. 2006768182

TRANSPORTES NELSON & LINO � TRANSPORTES
NACIONAIS E INTERNACIONAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arruda dos Vinhos. Matrícula
n.º 468/000428; identificação de pessoa colectiva n.º 504936964;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 01/20041103.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, em 3 de No-
vembro de 2004, foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes às prestações de contas dos anos 2003.

Mais certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi regista-
do o seguinte:

Reforço de capital para 50 000 euros, sendo o aumento de 122,02
euros, realizado em dinheiro pelos sócios na proporção das respecti-

vas quotas e alteração parcial do contrato, ficando o artigo 3.º com a
seguinte redacção:

3.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 sócio.

Está conforme.

9 de Novembro de 2004. � A Conservadora Interina, Isabel Maria
Brochado de Morais. 2006768131

CADAVAL

ELITEBODYLOOK � IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
DE PRODUTOS DIETÉTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Cadaval. Matrícula n.º 589/
030616; identificação de pessoa colectiva n.º 506597440; recebi-
do em: 31082004.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que em relação à sociedade em epígrafe ficou
depositado na pasta respectiva os documentos referentes à prestação
de contas do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

2 de Novembro de 2004. � A Ajudante Destacada, Maria Leonor
Domingos Rodrigues Gabriel Cordeiro. 1000270648

CAFÉ RESTAURANTE A LAGOA CADAVALENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Cadaval. Matrícula n.º 195/
900427; identificação de pessoa colectiva n.º 502467045; recebi-
do em: 05082004.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que em relação à sociedade em epígrafe ficou
depositado na pasta respectiva os documentos referentes à prestação
de contas do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

22 de Outubro de 2004. � A Ajudante Destacada, Maria Leonor
Domingos Rodrigues Gabriel Cordeiro. 1000270647

PASCOAL PINTO CONSTRUÇÕES � CONSTRUÇÃO,
COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Cadaval. Matrícula n.º 336/
960523; identificação de pessoa colectiva n.º 503646113; recebi-
do em: 06082004.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que em relação à sociedade em epígrafe ficou
depositado na pasta respectiva os documentos referentes à prestação
de contas do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

2 de Novembro de 2004. � A Ajudante Destacada, Maria Leonor
Domingos Rodrigues Gabriel Cordeiro. 1000270646

MARCOCRISTI � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Cadaval. Matrícula n.º 593/
030714; identificação de pessoa colectiva n.º 506584615; recebi-
do em: 25062004.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que em relação à sociedade em epígrafe ficou
depositado na pasta respectiva os documentos referentes à prestação
de contas do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

3 de Novembro de 2004. � A Ajudante Destacada, Maria Leonor
Domingos Rodrigues Gabriel Cordeiro. 1000270645
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TOBIAS & FRANCA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Cadaval. Matrícula n.º 127/
820401; identificação de pessoa colectiva n.º 501256326; recebi-
do em: 25062004.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que em relação à sociedade em epígrafe ficou
depositado na pasta respectiva os documentos referentes à prestação
de contas do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

3 de Novembro de 2004. � A Ajudante Destacada, Maria Leonor
Domingos Rodrigues Gabriel Cordeiro. 1000270644

 J. INÁCIO � MÁQUINAS AGRÍCOLAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Cadaval. Matrícula n.º 204/
901116; identificação de pessoa colectiva n.º 502508515; recebi-
do em: 25062004.

Certifico para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código do
Registo Comercial, que em relação à sociedade em epígrafe ficou de-
positado na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

3 de Novembro de 2004. � A Ajudante Destacada, Maria Leonor
Domingos Rodrigues Gabriel Cordeiro. 1000270643

VOZESTUDIUS � PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Cadaval. Matrícula n.º 414/
981119; identificação de pessoa colectiva n.º 504273574; recebi-
do em: 28062004.

Certifico para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código do
Registo Comercial, que em relação à sociedade em epígrafe ficou de-
positado na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

5 de Novembro de 2004. � A Ajudante Destacada, Maria Leonor
Domingos Rodrigues Gabriel Cordeiro. 1000270642

JOCALÇADAS � SOCIEDADE DE CALÇADAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Cadaval. Matrícula n.º 393/
980320; identificação de pessoa colectiva n.º 504107267; recebi-
do em: 29062004.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que em relação à sociedade em epígrafe ficou
depositado na pasta respectiva os documentos referentes à prestação
de contas do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

3 de Novembro de 2004. � A Ajudante Destacada, Maria Leonor
Domingos Rodrigues Gabriel Cordeiro. 1000270641

CASCAIS

OS SERRINHAS � CENTRO DE A. T. L., L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 424
(Sintra); número e data da apresentação: 1803/020618.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe foram efectua-
dos  os seguintes actos em registo:

Foram depositados os documentos de prestação de contas relativo
ao exercício do ano de 2001.

Está conforme o original.

19 de Julho de 2004. � A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus
Moita Baptista. 1000263545

LISBOA � 1.A SECÇÃO

BANCO ESPÍRITO SANTO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 1607; identificação de pessoa colectiva n.º 500852367; data da
inscrição: 04052004.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas individual e consolidada do ano
de 2003.

Está conforme o original.

11 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Irene
Palma. 2006359819

ARTUR ALMEIDA � GRAFISMO E DECORAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 746/890706; identificação de pessoa colectiva n.º 502186160;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 5, números e
data das apresentações: 4, 5 e 06/040123.

Certifico que, foi registado o seguinte:
Cessação de funções do gerente Artur Fernandes de Almeida, por

renúncia em 10 de Dezembro de 2003.
Alteração do contrato, quanto aos artigos 3.º e 4.º
Teor dos artigos alterados:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado é de cinco mil euros e
corresponde à soma de duas quotas nos valores nominais de quatro
mil setecentos e cinquenta euros pertencente à sócia Maria Luísa de
Guimarães Serôdio e de duzentos e cinquenta euros pertencente à sócia
Maria Madalena de Guimarães Serôdio.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, dispensada de caução e com ou sem remu-
neração, conforme for deliberado em assembleia geral, pertence à sócia
Maria Luísa de Guimarães Serôdio, já nomeada gerente, sendo neces-
sária e suficiente, apenas a sua assinatura para obrigar a sociedade.

Ficou depositado na pasta respectiva o teor actualizado dos estatu-
tos.

Está conforme o original.

11 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 2008415929

A CARTA � COMERCIALIZAÇÃO DE MATERIAL
DIDÁCTICO PARA ESCOLAS DE CONDUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 741/890703; identificação de pessoa colectiva n.º 502158867;
inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 31/20040519.

Certifico que, foi registado o seguinte:
Alteração do contrato quanto aos artigos 4.º e 6.º
Capital � 5 000,00 euros.
Teor dos artigos alterados:

ARTIGO 4.º

O capital social é de cinco mil euros e corresponde à soma de duas
quotas sendo uma do valor nominal de quatro mil e quinhentos euros
pertencente ao sócio António Manuel Dias da Costa Guerra e outra
do valor nominal de quinhentos euros pertencente ao sócio Tiago
Rosa Catatau Travassos Coelho.

ARTIGO 6.º

A gerência da sociedade, bem como a sua representação, será exer-
cida por um ou mais gerentes; sócios ou não sócios, a nomear em
assembleia geral.

§ 1.º Fica desde já designado gerente o sócio António Manuel Dias
da Costa Guerra.

§ 2.º A gerência será ou não remunerada conforme vier a ser deli-
berado em assembleia geral.
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§ 3.º A sociedade pode constituir mandatários ou procuradores para
a prática de determinados actos ou categorias de actos, mediante pro-
curação.

§ 4.º A sociedade obriga-se nos seus actos e contratos com a assi-
natura de um gerente.

Ficou depositado na pasta respectiva o teor actualizado dos estatutos.

Está conforme o original.

11 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 2006465597

EUROPCAR FLEET SERVICES � COMÉRCIO E ALUGUER
DE BENS DE EQUIPAMENTO E CONSUMO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 00729/890523; identificação de pessoa colectiva n.º 502163321;
inscrição n.º 22; número e data da apresentação: 29/041014.

Certifico que, foi registado o seguinte:
Alteração do contrato, quanto ao artigo 1.º
Teor do artigo alterado:

ARTIGO 1.º

A sociedade passa a adoptar a firma UNIRENT � Comércio e Alu-
guer de Bens de Equipamento e Consumo, S. A.

Ficou depositado na pasta respectiva o teor actualizado dos estatutos.

Está conforme o original.

11 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 2008457176

DIAGONAL � CORRETORES DE SEGUROS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 00728/801009; identificação de pessoa colectiva n.º 501098020;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 24; número e data da apresenta-
ção: 11 e 12/040212.

Certifico que, foi registado o seguinte:
Cessação de funções dos vogais do conselho de administração,

Miguel Ángel Fernandez Menendez e José Joaquim Figueiredo, por
renúncia em 8 de Janeiro de 2004.

Está conforme o original.

11 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 2004471026

BUGIO � ARQUITECTURA E DECORAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 716/801003; identificação de pessoa colectiva n.º 501067868;
inscrição n.º 9; número e data da apresentação: 01/040426.

Certifico que, foi registado o seguinte:
Dissolução e liquidação.
Data da aprovação das contas: 10 de Março de 2004.

Está conforme o original.

11 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 2006358146

A PALHOTA � COMÉRCIO DE ARTESANATO AFRICANO, L.DA

(em liquidação)

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 691/890616; identificação de pessoa colectiva n.º 502174781;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 14/040213.

Certifico que, foi registado o seguinte:
Dissolução e designação de liquidatário, em 21 de Janeiro de 2004.
Liquidatário: Acácio Soares Custódio.
Prazo para a liquidação: seis meses.

Está conforme o original.

11 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 2008415902

ERMONT � CONSTRUÇÕES MECÂNICAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 674/890608; identificação de pessoa colectiva n.º 502170883;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 23/030805.

Certifico que, foi registado o seguinte:
Deslocação de sede para a Avenida 5 de Outubro, 72, 2.º, sala B,

freguesia de Nossa Senhora de Fátima, Lisboa.

Ficou depositado na pasta respectiva o teor actualizado dos estatu-
tos.

Está conforme o original.

11 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 2008415899

EXCLUSIVO � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 00661/890711; identificação de pessoa colectiva n.º 502191139;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 24; número e data da apresenta-
ção: 13/040512.

Certifico que, foi registado o seguinte:
Recondução dos membros do conselho de administração e do fiscal

único, em 30 de Abril de 2004.
Prazo: ano de 2004.

Está conforme o original.

11 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 2008415880

AKO � DESIGN, DECORAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 647/890623; identificação de pessoa colectiva n.º 502179465;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 18/041001.

Certifico que, foi registado o seguinte:
Dissolução e encerramento de liquidação.
Data da aprovação das contas: 4 de Agosto de 2004.

Está conforme o original.

11 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 2008465390

DATA 4 � INFORMÁTICA E PROCESSAMENTO
DE DADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 617/890621; identificação de pessoa colectiva n.º 502176660;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 9; números e
data das apresentações: 14 e 15/040526.

Certifico que, foi registado o seguinte:
Cessação de funções do gerente Jorge Alexandre dos Santos Couti-

nho de Lucena, por renúncia em 20 de Maio de 2004.
Alteração do contrato, quanto aos artigos 3.º e 4.º
Teor dos artigos alterados:

ARTIGO 3.º

O capital social é de catorze mil novecentos e sessenta e três euros
e noventa e quatro cêntimos, dividido em duas quotas, uma do valor
nominal de treze mil quatrocentos e sessenta e sete euros e cinquenta
e cinco cêntimos, pertencente ao sócio Manuel Pedrosa Fernandes
Rei, outra do valor nominal de mil quatrocentos e noventa e seis euros
e trinta e nove cêntimos, pertencente à sócia Adelaide Maria da Costa
Bártolo Rei.

ARTIGO 4.º

A administração e representação da sociedade fica afecta a Manuel
Pedrosa Fernandes Rei, com cuja assinatura se obriga a sociedade.
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Ficou depositado na pasta respectiva o teor actualizado dos esta-
tutos.

Está conforme o original.

10 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 2008415872

AEMI � ACESSÓRIOS, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO
DE INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 602/890515; identificação de pessoa colectiva n.º 502159960;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 14/040108.

Certifico que, foi registado o seguinte:
Cessação de funções da gerente Rosa Maria Guerreiro Correia de

Alegria Antunes por renúncia em 22 de Maio de 2003, com efeitos a
partir de 1 de Junho de 2003.

Está conforme o original.

10 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 2008415864

AUTO RIBA � COMÉRCIO DE PEÇAS
DE CARROÇARIA E MECÂNICA AUTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 578/19800801; identificação de pessoa colectiva n.º 501116150;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 62/20040209.

Certifico que, foi registado o seguinte:
Dissolução e liquidação.
Data da aprovação das contas: 31 de Dezembro de 2003.

Está conforme o original.

10 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 2008415856

BRISA DO TEJO � COOPERATIVA DE HABITAÇÃO, C. R. L.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 568/010710; identificação de pessoa colectiva n.º 505229668;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 28/041012.

Certifico que, foi registado o seguinte:
Recondução dos membros da direcção e do conselho fiscal, em 14

de Maio de 2004.
Prazo: biénio de 2003-2004.

Está conforme o original.

10 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 2008457540

D. C. R. � DECORAÇÃO, COMÉRCIO
E REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 566/890612; identificação de pessoa colectiva n.º 502172100;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrições n.os 5 e 6; números
e data das apresentações: 32, 33 e 33-Of./20040531.

Certifico que, foi registado o seguinte:
Reforço de capital e alteração do contrato quanto aos artigos 3.º e 5.º
Reforço: 25 060,10 euros, realizado em dinheiro pelos sócios abai-

xo mencionados com a quantia de 25 030,05 euros, e 30,5 euros,
respectivamente.

Nomeação de gerente por deliberação de 31 de Dezembro de
2003 � Paulo Fernando Candeias Cunha Gameiro.

Cessação de funções do gerente, Fernando da Cunha Gameiro, por
ter renunciado em 31 de Dezembro de 2003.

Teor dos artigos alterados:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinquenta
mil euros e corresponde à soma de duas quotas: uma no valor nomi-
nal de trinta e sete mil e quinhentos euros pertencente ao sócio Fer-
nando Cunha Gameiro e uma no valor nominal de doze mil e qui-
nhentos euros, pertencente ao sócio Paulo Fernando Candeias Cunha
Gameiro.

ARTIGO 5.º

A designação de gerentes e as condições do respectivo exercício
serão deliberadas em assembleia geral.

A quota do sócio Paulo Fernando Candeias Cunha Gameiro, é bem
próprio.

Ficou depositado na pasta respectiva o teor actualizado dos estatu-
tos.

Está conforme o original.

10 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 2008415848

EPAR � DESENVOLVIMENTO, ENSINO, FORMAÇÃO
E INSERÇÃO, C. R. L.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 561/000316; identificação de pessoa colectiva n.º 504883526;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 11/20040326.

Certifico que, foi registado o seguinte:
Designação dos órgãos sociais, em 19 de Dezembro de 2003, para

o quadriénio de 2004-2007.
Direcção: presidente � Ana Bela Martins Pereira da Silva.
Conselho fiscal � Mário Santos Parra da Silva, Rua de Andrade

Corvo, 33, 6.º, Lisboa.

Está conforme o original.

10 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 2008415830

AONGYC � RESSEGUROS E CONSULTORES
DE SEGUROS, L.DA

(em liquidação)

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 548/800721; identificação de pessoa colectiva n.º 501063544;
inscrição n.º 18; número e data da apresentação: 35/040601.

Certifico que, foi registado o seguinte:
Dissolução e designação de liquidatário, em 31 de Março de 2004.
Liquidatário � Santiago Gil de Biedma Rodriguez-Salmones, Ave-

nida de Sidónio Pais, 26, 5.º, direito, Lisboa.
Prazo para a liquidação: até 31 de Dezembro de 2004.

Está conforme o original.

10 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 2006548000

AONGYC � RESSEGUROS E CONSULTORES
DE SEGUROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 548/800721; identificação de pessoa colectiva n.º 501063544;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 8, número e data da apresenta-
ção: 06/20040326.

Certifico que, foi registado o seguinte:
Cessação de funções do gerente, Jorge Luís Quarema Henriques, por

renúncia em 21 de Janeiro de 2004.

Está conforme o original.

10 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 2008415821



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 22 � 1 de Fevereiro de 20052304-(58)

AONGYC � RESSEGUROS E CONSULTORES
DE SEGUROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 548/800721; identificação de pessoa colectiva n.º 501063544;
inscrição n.º 17; número e data da apresentação: 27/031117.

Certifico que, foi registado o seguinte:
Designação de gerente, em 15 de Julho de 2003:
Santiago Gil de Biedma Rodriguez-Salmones, Avenida de Sidónio

Pais, 26, 5.º, direito, Lisboa.

Está conforme o original.

10 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 2008415813

A. C. � AMANHÃ O COMÉRCIO � COOPERATIVA
DE ENSINO, ESTUDOS E FORMAÇÃO PROFISSIONAL, C. R. L.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 541/930421; identificação de pessoa colectiva n.º 502974176;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 16/040709.

Certifico que, foi registado o seguinte:
Dissolução e liquidação.
Data da aprovação das contas: 18 de Junho de 2004.

Está conforme o original.

10 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 2002094691

ASEOR � CONSULTORES DE GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 373/890228; identificação de pessoa colectiva n.º 502116765;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 21/20040513.

Certifico que, foi registado o seguinte:
Dissolução e encerramento de liquidação
Data da aprovação das contas: 5 de Maio de 2004.

Está conforme o original.

9 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 2008415767

BBVA LEASIMO � SOCIEDADE DE LOCAÇÃO
FINANCEIRA. S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 370/890217; identificação de pessoa colectiva n.º 502108312;
inscrição n.º 36; número e data da apresentação: 09/040507.

Certifico que, foi registado o seguinte:
Designação do conselho de administração e do fiscal único, em 30

de Janeiro de 2004.
Prazo: quadriénio de 2004/2007.
Conselho de administração: presidente � José Eduardo Vera Cruz

Jardim, com domicílio profissional na Avenida de Duque D´ Ávida,
66, 5.-º, Lisboa; vogais � Guilherme Vitorino Guimarães da Palma
Carlos, com domicílio profissional na Avenida de Duque de Palmela,
2, 6.º, Lisboa e José Joaquim Ponte da Silva, com domicílio profissi-
onal na Avenida da Liberdade, 222, Lisboa.

Fiscal único � Ferreira, Pereira & Associados, Sociedade de Revi-
sores Oficiais de Contas, S. A., Edifício Monumental, Avenida da Praia
da Vitória, 71-A, 11.º, Lisboa.

Suplente � Fernando Manuel Carvalhos Pereira, revisor oficial de
contas, com domicílio profissional no Edifício Monumental, Aveni-
da Praia da Vitória, 71-A, 11.º Lisboa.

Está conforme o original.

9 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 2004158280

A. CRISTIANO � COMÉRCIO DE PRODUTOS FRESCOS,
CONGELADOS E MARISCOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 183/890102; identificação de pessoa colectiva n.º 502084090;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1, inscrição n.º 8 e averbamento
n.º 3 à inscrição n.º 1; números e data das apresentações: 20, 21 e
22/20040602.

Certifico que, foi registado o seguinte:
Cessação de funções do gerente, Aurélio Fernando Rodrigues Fer-

reira Cristiano, por ter renunciado em 23 de Março de 2004.
Alteração do contrato quanto aos artigos 3.º e 4.º
Deslocação de sede para o Largo Marques de Nizza, 5, Xabregas,

Beato, Lisboa.
Teor dos artigos alterados:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de setenta e
cinco mil euros e corresponde à soma de duas quotas com os valores
nominais de duas quotas do valor nominal de três mil novecentos e
noventa euros e trinta e oito cêntimos e setenta e um mil nove euros
e sessenta e dois cêntimos ambas pertencentes ao sócio Armando da
Silva Martins.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade e a sua representação, fica a cargo de
um ou mais gerentes, que poderão ser ou não remunerados, conforme
vier a ser deliberado em assembleia geral.

2 � A. sociedade obriga-se com a assinatura de um gerente.

Ficou depositado na pasta respectiva o teor actualizado dos estatu-
tos.

Está conforme o original.

9 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 2008415759

AMPOL � COOPERATIVA DOS AMARRADORES
DO PORTO DE LISBOA, C. R. L.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 339/851127; identificação de pessoa colectiva n.º 500311447;
inscrição n.º 9; número e data da apresentação: 19/040707.

Certifico que, foi registado o seguinte:
Alteração parcial do contrato, quando ao artigo 3.º

3.º

O objecto ida cooperativa consiste no exercício de actividades re-
lativas a atraques de embarcações, bem como a execução das tarefas
de acostagem, desacostagem, correr ao longo do cais de navios ou
embarcações e outras actividades complementares, enquadrando-se a
sua actividade no ramo de prestação de serviços.

Ficou depositado na pasta respectiva o teor actualizado dos estatu-
tos.

Está conforme o original.

9 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 2008415740

AMPOL � COOPERATIVA DOS AMARRADORES
DO PORTO DE LISBOA, C. R. L.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 339/851127; identificação de pessoa colectiva n.º 500311447;
inscrição n.º 8 e averbamento n.º 1 à inscrição n.º 8; números e
data das apresentações: 27 e  28/20040513.

Certifico que, foi registado o seguinte:
Nomeação da direcção para o mandato 2001/2002, por delibera-

ção de 29 de Março de 2001.
Presidente: Maria Helena dos Santos Serpa Agostinho.
Tesoureiro: António João Rodrigues Lopes.
Vogal: Luís Filipe dos Santos Serpa.
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Recondução da direcção para o mandato 200372004, por delibera-
ção de 27 de Março de 2003.

Está conforme o original.

9 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 2006451197

A. F. � INVESTIMENTOS, FUNDOS MOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 451/890427; identificação de pessoa colectiva n.º 502151889;
inscrições n.os 45 e 46; números e data da apresentação: 1 e 2/
030512.

Certifico que, foi registado o seguinte:
Nomeação do conselho de administração e fiscal para o triénio

2004/2006, por deliberação de 25 de Fevereiro de 2004.
Conselho de administração: presidente � Fernando Jorge Filome-

no de Figueiredo Ribeiro, Rua do Professor Queiroz Valioso, lote F-7,
Telheiras, Lisboa; vogais � Isabel Maria dos Santos Raposo, Manuel
Duarte Emauz de Vasconcelos Guimarães, Rua Eduardo Coelho, 72,
2.º, direito, Lisboa.

Conselho fiscal: presidente � Francisco Manuel Correia Coelho de
Campos, residente na Asa de São Marcai Ribeira da Penha Longa,
Alcabideche; vogais � Eduardo Sebastião Vaz de Oliveira, Largo do
Castelo, casa das Ribas, Santa Maria da Feira; Leopoldo Alves & As-
sociados (SROC), Avenida da República, 48, 1.º, esquerdo, Lisboa.

Suplente � Bernardo & Muralha (SROC), Rua de Tomas Ribeiro,
41, 3.º, Lisboa.

Projecto de fusão por incorporação, mediante a transferência glo-
bal do património da sociedade incorporada AF Investimentos, Fun-
dos Imobiliários, S. A. com sede na Avenida de José Malhoa, lote 1686,
Lisboa, para a sociedade incorporante AF Investimentos, Fundos
Mobiliários, S. A.

Aumento de capital na sociedade incorporante em 875 000 euros
e alteração dos artigos 1.º e 2.º

Rectifica-se: alterações projectadas na sociedade incorporante
Artigo 1.º (Denominação)
Artigo 2.º (Objecto)
Artigo 4.º (capital de 6 720 691 euros).

Está conforme o original.

10 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 2005629413

BUYGEST � INVESTIMENTO E GESTÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 09718/20010115; identificação de pessoa colectiva
n.º 505146193;  data da inscrição: 180702.

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

Está conforme o original.

15 de Setembro de 2004. � A Escriturária Superior, Angelina Maria
Bernardes da Luz Santos. 2008421384

ALDINI � SOCIEDADE DE IMPORTAÇÕES,
EXPORTAÇÕES E REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 446/800619; identificação de pessoa colectiva n.º 500990255;
inscrição n.º 11; número e data da apresentação: 24/040920.

Certifico que, foi registado o seguinte:
Designação de gerentes, em 19 de Maio de 2004, para o prazo de

2004/2005, Albertina Rodrigues Dias de Matos, Francisco António
de Matos e Rui Manuel Dias Pereira de Matos.

Está conforme o original.

10 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 2008429024

ERLIS TRADING � IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 445/890321; identificação de pessoa colectiva n.º 502127341;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 04/040803.

Certifico foi registado o seguinte:
Deslocação de sede para a Rua Projectada à Rua de Salgueiro Maia,

lote 15, 5.º, Lisboa.

Ficou depositada na pasta respectiva o teor actualizado dos estatu-
tos.

Está conforme o original.

10 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 2007504715

AUDER AUDITORES ENERGÉTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 408/890310; identificação de pessoa colectiva n.º 502124083;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 13; números e
data da apresentação: 14 e 15/040618.

Certifico que, foi registado o seguinte:
Cessação das funções do gerente Miguel Perez Neves Águas, por

renúncia em 12 de Maio de 2004.
Designação de gerentes, em 12 de Maio de 2004:
Joaquim Maria Nebreda Pérez, Espanha, Madrid, Rua de Tomás

Redondo, 1, Espanha, e Martin Saitua Iribar, Bilbau, Rua de Cardenal
Gardoqui, 8, Espannha.

Está conforme o original.

9 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 2004257180

AFROTÉCNICA � ASSISTÊNCIA TÉCNICA
E EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 503/800703; identificação de pessoa colectiva n.º 500997934;
averbamento n.º 3 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 11; números e
data das apresentações: 53 e 54/040121.

Certifico que, foi registado o seguinte:
Cessação das funções dos gerentes Álvaro Gomes Leal e José Ro-

drigues Jacinto, por renúncia em 29 de Dezembro de 2003.
Designação de gerentes, em 29 de Dezembro de 2003:
Maria da Encarnação Silva Cruz Leal e Ana Cristina Rebelo de

Carvalho Jacinto.

Está conforme o original.

10 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 2005413380

EVANS � QUÍMICA INDUSTRIAL E COMERCIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 00481/800609; identificação de pessoa colectiva n.º 500863873;
inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 14/040422.

Certifico que, foi registado o seguinte:
Redenominação do capital e alteração do contrato, quanto ao ar-

tigo 3.º
Teor do artigo alterado:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 12 469,94 euros integralmente realizado em
dinheiro e nos diversos valores do activo e corresponde a cinco quo-
tas:

1.ª 6 234,97 euros pertencente a José Porfírio dos Anjos Evange-
lista;

2.ª 1 870,49 euros, pertencente a Maria Goretti da Anunciação
Teixeira Evangelista;

3.ª 1 870,49 euros, pertencente a José João de Jesus Teixeira Evan-
gelista;
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4.ª 1 870, 49, pertencente a Jorge Manuel da Purificação Teixeira
Evangelista;

5.ª 623,50 euros, pertencente a Emílio Quaresma de Almeida.

Ficou depositado na pasta respectiva o teor actualizado dos estatu-
tos,

Está conforme o original.

10 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 2008415791

EVANS � QUÍMICA INDUSTRIAL E COMERCIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 00481/800609; identificação de pessoa colectiva n.º 500863873;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 02/030623.

Certifico que, foi registado o seguinte:
Deslocação de sede para a Rua de Francisco Baía, 6, 1.º, direito,

freguesia de São Domingos de Benfica, Lisboa.

Ficou depositado na pasta respectiva o teor actualizado dos estatu-
tos.

Está conforme o original.

10 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 2008415783

A. F. � INVESTIMENTOS, FUNDOS MOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 451/890427; identificação de pessoa colectiva n.º 502151889;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 46; número e data da apresenta-
ção: 06/040713.

Certifico que, foi registado o seguinte:
Aprovado em 12 de Julho de 2004. (Este averbamento é referente

ao projecto de fusão por incorporação.)

Está conforme o original.

10 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 2008417000

DESPORNÁUTICA � IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 1203/891228; identificação de pessoa colectiva n.º 502262400;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 05/040618.

Certifico que, foi registado o seguinte:
Redenominação do capital e alteração do contrato, quanto ao ar-

tigo 3.º
Teor do artigo alterado:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos valores
que constituem o activo é de quarenta e nove mil oitocentos e seten-
ta e nove euros e setenta e oito cêntimos, e corresponde à soma de
duas quotas iguais de vinte e quatro mil novecentos e trinta e nove
euros e oitenta e nove cêntimos cada, pertencentes, uma a cada um
dos sócios Maria Fernanda Oliveira Garcez Rodrigues e Carlos de
Oliveira Marneffe Garcez.

Ficou depositado na pasta respectiva o teor actualizado dos estatu-
tos.

Está conforme o original.

12 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 2004838230

DIRECTEL � LISTAS TELEFÓNICAS INTERNACIONAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 1176/891219; identificação de pessoa colectiva n.º 502258110;
inscrição n.º 22; número e data da apresentação: 15/040518.

Certifico que, foi registado o seguinte:
Designação do conselho de gerência, em 30 de Março de 2004.
Presidente � Carlos Manuel de Lucena e Vasconcelos Cruz, Ave-

nida de Fontes Pereira de Melo, 40, 11.º, Lisboa; vogais � Gerente-
-delegado Rodrigo Teles da Silva;

Álvaro José Roquette Morais, Rua de Henrique José de Mendonça,
1, 2.º, direito, Cruz Quebrada; José Alberto de Oliveira Saldanha e
Francisco Arlindo da Costa Pereira.

Prazo: triénio de 2004/2006.

Está conforme o original.

12 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 2006465546

ADIPAR � SOCIEDADE DE ADMINISTRAÇÃO
E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 1169/900205; identificação de pessoa colectiva n.º 502285559;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 6; número e data da apresenta-
ção: 33/041006.

Certifico que, foi registado o seguinte:
Deslocação de sede para a Avenida do Engenheiro Duarte Pache-

co, Torre II, 10.º, sala 3, freguesia de Santa Isabel, Lisboa.

Está conforme o original.

12 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 2008453740

ECONOMETER � GABINETE DE ESTUDOS
ECONÓMICOS-FINANCEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 1163/810413; identificação de pessoa colectiva n.º 501169849;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 49/040121.

Certifico que, foi registado o seguinte:
Dissolução e liquidação.
Data da aprovação das contas: 21 de Outubro de 2003.

Está conforme o original.

12 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 2005422711

ALMOURA � GESTÃO IMOBILIÁRIA, S. A.
(em liquidação)

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 1159/19891212; identificação de pessoa colectiva
n.º 502116889; inscrição n.º 21; número e data da apresentação:
27/040219.

Certifico que, foi registado o seguinte:
Dissolução e designação de liquidatários.
Liquidatários: os membros do conselho de administrarão referidos

na inscrição n.º 19.
Prazo para a liquidação: três anos contados a partir de 20 de No-

vembro de 2003.

Está conforme o original.

12 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 2008415988

EMPOI � EMPRESA DE PARTICIPAÇÕES COMERCIAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 1132/891129; identificação de pessoa colectiva n.º 502192763;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 7 e inscrição n.º 8; números e
data das apresentações: 16 e 17/20040311.

Certifico que, foi registado o seguinte:
Cessação de funções do administrador, Daniel Malmgreen de Oli-

veira, por ter renunciado em 2 de Março de 2004.
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Nomeação de gerente por deliberação de 3 de Março de 2004 �
Fernanda Maria Gonçalves da Silva São José de Oliveira, Quinta de
São José, Alto do Gaio. freguesia de Pontével, Cartaxo.

Está conforme o original.

12 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 2006361511

ATELIER ANTÓNIO CÉSAR � DESIGN, ARQUITECTURA
E PLANEAMENTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 1131/810331; identificação de pessoa colectiva n.º 501053603;
inscrições n.os 4 e 6; números e data das apresentações: 10, 12 e
13/040310.

Certifico que, foi registado o seguinte:
Reforço de capital.
Reforço: 2 007,21 euros, realizado em dinheiro e subscrito pelo

sócio António Manuel Gonçalves César.
Capital: 5 000 euros.
Sócios e quotas:
1 � António Manuel Gonçalves César, 4 301,68 euros.
2 � Maria Dulce Costa de Campos Loução, que anteriormente

usava o nome de Maria Dulce Costa de Campos Loução, Rua da Pon-
ta Delgada, 12, rés-do-chão, esquerdo, Lisboa, 698,32 euros.

Alteração do contrato, quanto aos artigos 2.º e 3.º, n.os 1 e 5, do
artigo 8.º, artigo 9.º e designação de gerente.

Teor dos artigos alterados:

ARTIGO 2.º

O seu objecto é o exercício da actividade de design, arquitectura e
planeamento, aquisição de imóveis para .recuperação e posterior venda
e comércio de artigos de decoração.

ARTIGO 3.º

O capitai social é de cinco mil euros, integralmente realizado e
corresponde à soma de duas quotas: uma de quatro mil e quinhentos
euros pertencente ao sócio António Manuel Gonçalves César, e uma
de quinhentos euros pertencente à sócia Maria Dulce Costa de Cam-
pos Loução.

ARTIGO 8.º

1 � A gerência da sociedade e a sua representação em juízo e fora
dele, activa e passivamente, competirá a um gerente e com a retri-
buição que lhe foi fixada em assembleia geral.

5 � Fica nomeado gerente o sócio António Manuel Gonçalves
César.

ARTIGO 9.º

A sociedade obriga-se com a assinatura do seu gerente.

Ficou depositado na pasta respectiva o teor actualizado dos estatu-
tos.

Está conforme o original.

12 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 2006361384

ESAF � ESPÍRITO SANTO, FUNDOS DE PENSÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 1093/891130; identificação de pessoa colectiva n.º 502253169;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 19 e inscrições n.os 22 e 23;
números e data das apresentações: 33 a 35/040121.

Certifico que, foi registado o seguinte:
Cessação das funções do fiscal único Belarmino Martins, Eugénio

Ferreira e Associados, SROC, L.da, e do suplente António da Trindade
Nunes, por renúncioa em 18 de Julho de 2002 e 10 de Maio de 2002.

Designação do fiscal único, em 25 de Julho de 2002 e ratificada
em 6 de Setembro de 2002.

Prazo: triénio em curso 2002/2004.
Fiscal único � João Augusto & Associados, SROC, Edifício Monu-

mental, Avenida Praia da Vitória, 71, 11.º, Lisboa;
Suplente: Jean-Éric Gaign (revisor oficial de contas), Edifício

Monumental, Avenida da Praia da Vitória, 71-A, 11.º, Lisboa.
Alteração do contrato.

Artigo aditado: 22.º, e em  consquência, passa o actual artigo 22.º
a 23.º

Teor do artigo alterado:
ARTIGO 22.º

No decurso do exercício a sociedade poderá distribuir aos seus ac-
cionistas adiantamentos sobre os lucros, uma vez observadas as dis-
posições legais aplicáveis

Ficou depositado na pasta respectiva o teor actualizado dos estatutos.

Está conforme o original.

12 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 2008415970

ESAF � ESPÍRITO SANTO FUNDOS DE PENSÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 1093/891130; identificação de pessoa colectiva n.º 502253169;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 19, inscrição n.º 21 e averbamento
n.º 2 à inscrição n.º 1; data da apresentação: 20030526 (compl.).

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação de funções do administrador, José Vargas Bulcão, por ter

renunciado em 27 de Março de 2003.
Nomeação de um administrador, por deliberação de 31 de Março

de 2003, até final do mandato em curso 2002/2004 � João Carlos
da Piedade Ferreira de Pina Pereira.

Mais certifico o seguinte:
João Carlos da Piedade Ferreira de Pina Pereira casado, Rua To-

más Ribeiro, 65, 1.º, esquerdo, Lisboa.
Deslocação de sede para a Avenida de Álvares Cabral, 41, freguesia

de Santa Isabel, Lisboa.

Ficou depositado na pasta respectiva o teor actualizado dos estatu-
tos.

Está conforme o original.

12 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 2008415961

DOURO FUNDIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 1057/891221; identificação de pessoa colectiva n.º 502248335;
inscrição n.º 25; número e data da apresentação: 08/040723.

Certifico que, foi registado o seguinte:
Nomeação do conselho de administração e fiscal único para o tri-

énio de 200472006, por deliberação de 25 de Março de 2004.
Presidente: José Miguel Saraiva Coutinho Gouveia.
Vogais: Carlos Cândido Aguiar Mascarenhas de Almeida, Luís Pe-

dro Duarte dos Santos, Rua do Maestro Frederico de Freitas, 9, 3.º,
esquerdo, Lisboa.

Fiscal único: Leopoldo Alves & Associados, SROC.
Suplente: José Rita Braz Machado, revisor oficial de contas.

Está conforme o original.

12 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 2007576384

EQUIPACONTAS � GABINETE DE CONTABILIDADE,
CONTENCIOSO E FISCALIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 1053/810227; identificação de pessoa colectiva n.º 501150382;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 9; número e data da apresenta-
ção: 29/20040209.

Certifico que, foi registado o seguinte:
Deslocação de sede para a Rua de Andrade Corvo, 50, 6.º, esquer-

do, freguesia de São Sebastião da Pedreira, Lisboa.

Ficou depositado na pasta respectiva o teor actualizado dos estatutos.

Está conforme o original.

12 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 2008415953



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 22 � 1 de Fevereiro de 20052304-(62)

ARTE 2 � COMUNICAÇÃO GRÁFICA E ARTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 1009/891013; identificação de pessoa colectiva n.º 502233435;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 14/20040510.

Certifico que, foi registado o seguinte:
Dissolução e encerramento de liquidação.
Data da aprovação das contas: 31 de Dezembro de 2003.

Está conforme o original.

12 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 2006467468

BANCO PRIVADO PORTUGUÊS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 963/891113; identificação de pessoa colectiva n.º 502244518;
inscrição n.º 35; número e data da apresentação: 08/040819.

Certifico que, foi registado o seguinte:
Nomeação do conselho de administração e fiscal único para o qua-

driénio de 2004/2007, por deliberação de 19 de Março de 2004.
Conselho de administração: presidente � João Manuel Oliveira

Rendeiro, Avenida da República, 1910, Quinta Patino, lote 81, Alca-
bideche, Cascais; vogais � António Paulo Araújo Portugal de Guichard
Alves, Avenida de Marechal Gomes da Costa, 959, Porto; Diogo Alves
Dinis Vaz Guedes, Luiz Fernando Teuscher de Almeida e Vasconce-
los, Salvador Pizarro de Fezas Vital, Avenida do Infante Santo, 19,
4.º, A Lisboa.

Conselho fiscal: presidente � António Soares Pinto Barbosa; vo-
gais � Miguel Filipe Ferreira Morais, Rua da Cidade de Bolama, lote
15, 6.º, esquerdo, Lisboa; Magalhães, Neves & Associados SROC; su-
plente � Freire, Loureiro & Associados, SROC.

O vogal do conselho fiscal, Magalhães, Neves & Associados, SROC,
e o suplente, Freire, Loureiro & Associados, SROC, passaram a adop-
tar ambos a denominação Deloitte & Associados, SROC, S. A., por
fusão.

Está conforme o original.

12 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 2008392040

AISSELA � SOCIEDADE EUROPEIA DE CONFECÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 945/810119; identificação de pessoa colectiva n.º 501102159;
averbamento n.º 1, à inscrição n.º 5; número e data da apresenta-
ção: 07/040730.

Certifico que foi registado o seguinte:
Recondução do conselho de administração e do fiscal único em 18

de Fevereiro de 2004.
Prazo: triénio de 2003-2005.

Está conforme o original.

12 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 2004817127

DIÁSPORA � IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO
E COMERCIALIZAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 936/890912; identificação de pessoa colectiva n.º 502217405;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 03/040831.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço de capital, redenominação e alteração do contrato quanto

ao artigo 4.º
Reforço: 552 410$, em dinheiro e subscrito quanto a 184 137$,

184 137$ e 184 136$, respectivamente pelos sócios a seguir mencio-
nados:

Teor do artigo alterado:

ARTIGO 4.º

O capital social é de cinco mil euros, integralmente realizado em
dinheiro, composto por três quotas, uma com valor nominal de mil

seiscentos e sessenta e sete euros pertencente ao sócio José Júlio Sil-
va da Costa Pereira, outra com o valor nominal de mil seiscentos e
sessenta e sete euros pertencente ao sócio Alfredo Manuel Fernandez
Martinez e outra com o valor nominal de mil seiscentos e sessenta e
seis euros pertencente ao sócio Hugo Miguel da Encarnação Carva-
lho.

Ficou depositado na pasta respectiva o teor actualizado dos estatutos.

Está conforme o original.

12 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 2008426556

ANTÓNIO AGUIAR DE MATOS � INVESTIMENTOS
E GESTÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 881/890822; identificação de pessoa colectiva n.º 502206691;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 12/20040423.

Certifico que foi registado o seguinte:
Designação dos órgãos sociais em 22 de Março de 2004 para o

quadriénio de 2004-2007.
Conselho de administração: presidente � António Manuel Aguiar

de Matos, residente na Praça de Nuno Rodrigues dos Santos, 1, 5.º,
Lisboa; vogais � Maria Teresa Torres Rodrigues Martins Aguiar de
Matos, residente na morada anterior; Catarina Torres Aguiar de Ma-
tos; fiscal único efectivo � António Barreira, Fernando Vieira, Justi-
no Romão e Associados, SROC; suplente � Fernando Jorge Marques
Vieira, ROC.

Está conforme o original.

12 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 2006381954

ELECTROLINHAS � MONTAGENS ELÉCTRICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 856/890811; identificação de pessoa colectiva n.º 502204010;
inscrição n.º 12; número e data da apresentação: 13/040707.

Certifico que foi registado o seguinte:
Alteração parcial do contrato com aditamento do artigo 8.º (par-

ticipações noutras sociedades).
Teor do artigo alterado:

ARTIGO 8.º

A sociedade pode adquirir participações noutras sociedades, ou as-
sociar-se em agrupamentos complementares de empresas, quer tenham
objecto idêntico ou diferente.

Ficou depositado na pasta respectiva o teor actualizado dos estatutos.

Está conforme o original.

12 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 2004866055

EUROQUEME � QUÍMICA DE MANUTENÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 246/800321; identificação de pessoa colectiva n.º 500945721;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 12, inscrição n.º 15 e inscrição
n.º 16; números e data das apresentações: 41 a 44/040226.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação de funções dos gerentes Glennis Leon Scivally e Thomas

Frederick Hetzer, por renúncia, respectivamente, em 25 de Novem-
bro de 2003 e 17 de Setembro de 2003.

Designação de gerente em 30 de Setembro de 2003, Richard S.
Robinson, com residência em Dallas, Texas, 6014 elub Oaksdrive.

Designação de gerente em 2 de Dezembro de 2003, Stuart Bitting,
com residência em 724 Madison Street, Coppell, Texas, Estados Uni-
dos da América.

Está conforme o original.

9 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 2004356499
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EGESTE, SOCIEDADE COMERCIAL DE EXPORTAÇÃO
E IMPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 201/881206; identificação de pessoa colectiva n.º 502072342;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 02/20040517.

Certifico que foi registado o seguinte:
Dissolução e encerramento de liquidação.
Data da aprovação das contas: 19 de Março de 2004.

Está conforme o original.

9 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 2006475991

AON GIL Y CARVAJAL PORTUGAL � CORRETORES
DE SEGUROS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 192/800305; identificação de pessoa colectiva n.º 500946728;
inscrição n.º 45; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 45; números e
data das apresentações: 16 e 17/040729.

Certifico que foi registado o seguinte:
Designação de administrador em 15 de Julho de 2003: Jorge Luís

Quaresma Henriques.
Prazo: triénio em curso de 2002-2004.
Cessação das funções do administrador Jorge Luís Quaresma Hen-

riques por renúncia em 21 de Janeiro de 2004, com efeitos a partir de
29 de Janeiro de 2004.

Está conforme o original.

9 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 2007504197

D. E. T. � DESENVOLVIMENTO DE EMPREENDIMENTOS
TURÍSTICOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 185/881213; identificação de pessoa colectiva n.º 502077239;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 03/040827.

Certifico que foi registado o seguinte:
Designação dos órgãos sociais em 31 de Março de 2003 para o

triénio de 2003-2005.
Conselho de administração: presidente � António Eduardo; vice-

-presidente � Armando Fernando Costa Fernandes; vogal � Maria
Júlia Mendes Duarte; fiscal único efectivo � João Miguel Pinto Gal-
vão, com domicílio profissional na Rua do General Humberto Delga-
do, 23, Faro, ROC; suplente � Anabela Marques Rodrigues Peres, com
domicílio profissional na morada anterior, ROC.

Está conforme o original.

9 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 2008392732

AQUADUTA � SOLUÇÕES GLOBAIS
DE REABILITAÇÃO DE CONDUTAS, ACE

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 54/041006; identificação de pessoa colectiva n.º 507057899;
inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 06/041006.

Certifico que entre as agrupadas ENGIGÁS � tecnologia Multi-
-Serviços de Engenharia, S. A., e TUBOAMBIENTE � Comércio de
Produtos para Indústria e Construção, L.da, foi constituído o agrupa-
mento complementar de empresas que se rege pelas seguintes cláusu-
las:

ARTIGO 1.º

Denominação, composição e sede

1 � O agrupamento denomina-se AQUADUTA � Soluções Glo-
bais de Reabilitação de Condutas, A. C. E., e é composto pelas se-
guintes agrupadas: ENGIGAS � Tecnologia Multi-Serviços de Enge-
nharia, S. A., pessoa colectiva n.º 502353422, com sede na

Estrada Nacional n.º 10, quilómetro 127, lugar dos Álamos, 2615-
-015 Alverca do Ribatejo, matriculada na Conservatória do Registo
Comercial de Vila Franca de Xira sob o n.º 4804 e com o capital social
de € 2 195 000 e TUBOAMBIENTE � Comércio de Produtos para
Indústria e Construção, L.da, pessoa colectiva n.º 506017370, com
sede na Rua da Zona Industrial Vila Maior, 763, em Canedo, Santa
Maria da Feira, matriculada na 1.ª Conservatória dos Registos Predial
e Comercial de Santa Maria da Feira sob o n.º 07693, com o capital
social de € 150 000.

2 � O agrupamento tem a sua sede na Rua de Amílcar Cabral, 26,
freguesia do Lumiar, 1750-020 Lisboa.

ARTIGO 2.º

Objecto

1 � O agrupamento tem o seguinte objecto: prestação de serviços
de inspecção, manutenção e soluções globais de reabilitação de con-
dutas de sistemas de distribuição de água e saneamento.

2 � O agrupamento tem como finalidade acessória a realização e
partilha de lucros resultantes da sua actividade.

ARTIGO 3.º

Duração

O início do agrupamento conta-se a partir da data da sua constitui-
ção e durará por tempo indeterminado.

ARTIGO 4.º

Capital

1 � O agrupamento não tem capital.
2 � A prossecução do objecto do agrupamento será levada a efei-

to mediante contribuições das agrupadas, nos termos dos artigos se-
guintes.

ARTIGO 5.º

Participações das agrupadas

As agrupadas participam nos encargos e resultados do agrupamen-
to de acordo com as seguintes percentagens:

ENGIGÁS � Tecnologia Multi-Serviços de Engenharia, S. A: 51 %;
TUBOAMBIENTE � Comércio de Produtos para Indústria e Cons-

trução, L.da: 49 %.
ARTIGO 6.º

Contribuições para o agrupamento

Cada agrupada contribuirá para o funcionamento e a prossecução
do objecto do agrupamento mediante a colocação de meios financei-
ros à disposição deste, o fornecimento de materiais ou recursos hu-
manos ou a prestação de serviços, na proporção das respectivas par-
ticipações, de acordo com a deliberação do conselho de administração
ou da assembleia geral, consoante os casos, nos termos do regulamen-
to interno a que se refere o artigo 16.º

ARTIGO 7.º

Responsabilidade por obrigações do agrupamento

As agrupadas respondem solidariamente perante terceiros pelas
obrigações do agrupamento, salvo cláusula em contrário inserida nos
contratos celebrados com credores determinados.

ARTIGO 8.º

Assembleia geral

1 � As agrupadas deliberam em assembleia geral, cuja representa-
ção será assegurada por pessoas singulares por elas credenciadas, dis-
pondo cada uma de um voto.

2 � A assembleia reúne ordinariamente no primeiro trimestre de
cada ano, para apreciar o relatório de gestão e as contas do exercício
correspondentes ao ano civil anterior e, extraordinariamente, a pedi-
do de qualquer das agrupadas.

3 � As reuniões extraordinárias poderão ser convocadas por qual-
quer das agrupadas por meio de carta registada, telefax ou e-mail, ex-
pedidos com a antecedência mínima de oito dias, com menção da
ordem de trabalhos.

ARTIGO 9.º

Competência da assembleia geral

1 � Compete à assembleia geral deliberar sobre as matérias que por
lei lhe estejam reservadas, nomeadamente:

a) A aprovação do relatório de gestão e das contas do exercício;
b) A alteração dos estatutos;
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c) A aprovação e alteração do regulamento interno;
d) A nomeação do fiscal único;
e) A distribuição dos lucros e o tratamento dos prejuízos;
f) A entrada de novos membros para o agrupamento;
g) Exclusão das agrupadas ou redução das suas participações;
h) Cessão de participação entre membros do agrupamento;
i) A dissolução e a liquidação do agrupamento;
j) Montantes dos recursos financeiros a solicitar a cada agrupada e

prazos para a sua efectivação;
l) Obtenção de financiamentos bancários ou similares para o

A. C. E.;
m) Nomeação de mandatários do A. C. E.;
n) Modificação e rescisão de contratos de empreitada em que o

A. C. E. seja parte.
2 � Todas as deliberações da assembleia geral serão tomadas por

unanimidade.
ARTIGO 10.º

Deliberações unânimes e assembleias universais

O disposto nos artigos anteriores não prejudica a possibilidade de
as agrupadas tomarem deliberações unânimes por escrito, e bem as-
sim de se reunirem em assembleia geral sem observância das formali-
dades prévias, desde que todas estejam presentes ou representadas e
todas manifestem a vontade de que a assembleia se constitua e delibe-
re sobre determinados assuntos.

ARTIGO 11.º

Composição do conselho de administração

1 � O agrupamento será administrado e representado por um con-
selho de administração, composto por três membros, sendo um o
presidente, cujo mandato é de três anos, podendo ser reconduzidos.

2 � Compete à agrupada ENGIGÁS eleger o presidente do conse-
lho de administração e um vogal e à agrupada TUBOAMBIENTE
eleger o outro vogal.

3 � Os representantes das agrupadas serão designados e livremen-
te substituíveis por aquelas.

4 � Os membros do conselho de administração não têm direito a
remuneração.

ARTIGO 12.º

Funcionamento do conselho de administração

1 � O conselho de administração reunirá sempre que for convo-
cado por qualquer dos administradores.

2 � As reuniões serão convocadas por escrito, com a antecedên-
cia adequada.

3 � O conselho não pode deliberar sem que esteja presente ou
representada a totalidade dos seus membros.

ARTIGO 13.º

Competência do conselho de administração

1 � Compete ao conselho de administração praticar todos os ac-
tos tendentes à realização do objecto do agrupamento que a lei ou os
estatutos não reservem à assembleia geral, e representá-lo em juízo e
fora dele.

2 � O agrupamento fica obrigado pelas assinaturas de dois admi-
nistradores, sendo um de cada agrupada, ou pelas assinaturas de um
administrador e de um procurador ou ainda pela assinatura de um
procurador constituído pelo agrupamento, nos termos definidos no
respectivo mandato.

ARTIGO 14.º

Fiscal único

A fiscalização do agrupamento competirá a um fiscal único, que
poderá ser um revisor oficial de contas ou uma sociedade de reviso-
res, a nomear pela assembleia geral, sendo o respectivo mandato válido
por três anos.

ARTIGO 15.º

Contabilidade

O agrupamento terá contabilidade própria, elaborada em termos
semelhantes aos das sociedades comerciais.

ARTIGO 16.º

Organização interna do agrupamento

A organização interna do agrupamento e as relações com e entre
as agrupadas reger-se-ão por um regulamento próprio, a aprovar pe-
las agrupadas.

ARTIGO 17.º

Os lucros líquidos eventualmente apurados em cada exercício, de-
pois de deduzidas as quantias que a assembleia geral destinar à forma-
ção ou reforço de reservas ou provisões, terão o destino que lhe for
dado por deliberação da assembleia geral.

ARTIGO 18.º

Saída do agrupamento

1 � Qualquer agrupada pode exonerar-se nos casos previstos na
lei e ainda por acordo unânime de ambas.

2 � A exclusão de qualquer agrupada tem lugar quando se verifique
o incumprimento das suas obrigações e nos demais casos e termos
previstos no artigo 13.º do Decreto-Lei n.º 430/73, de 25 de Agosto.

3 � A exoneração ou exclusão não extinguem as obrigações e res-
ponsabilidades do exonerado ou excluído perante o agrupamento, os
demais membros ou terceiros, resultantes de quaisquer contratos cele-
brados pelo agrupamento antes da data em que a exoneração ou ex-
clusão produzam efeitos.

ARTIGO 19.º

Dissolução do agrupamento

A dissolução e liquidação do agrupamento só poderá ter lugar de-
pois de cumpridas todas as obrigações inerentes ao respectivo objecto.

ARTIGO 20.º

Convenção de arbitragem

1 � Todos os litígios emergentes destes estatutos, nomeadamente
os que resultem da sua interpretação, aplicação ou integração, serão
em primeira instância resolvidos através de conciliador escolhido pelas
agrupadas.

2 � Caso não seja possível chegar a entendimento nos termos do
número anterior, os litígios serão cometidos à decisão de árbitros,
aplicando-se o disposto no Decreto-Lei n.º 31/86, de 29 de Agosto.

3 � Se as agrupadas não nomearem o seu árbitro no prazo de 20
dias a partir da data em que qualquer uma delas for para tanto notifi-
cada pela outra, pode a parte não faltosa recorrer livremente ao tri-
bunal comum da comarca de Lisboa.

ARTIGO 21º

Ficam desde já designados para o triénio 2004-2006 os seguintes
administradores: presidente � Júlio Eurico Morais Pereira, casado,
número de identificação fiscal 152880372, residente no Parque das
Conchas, bloco 6, 5.º, C, Alta de Lisboa, 1750-000 Lisboa; vogais �
Mário Alberto Teixeira Coelho Ferraz, casado, número de identifica-
ção fiscal 136279970, residente na Rua de Santos Pousada, 510, 4.º,
esquerdo, 4430-287 Oliveira do Douro, Manuel Fernando Costa Ri-
beiro, casado, número de identificação fiscal 209494522, residente
na Central da Lomba, 565, habitação I-9, 4440-309 Sobrado.

Está conforme o original.

9 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 2008465608

LIGA PORTUGUESA CONTRA O CANCRO

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 60/850806: identificação de pessoa colectiva n.º 500967768;
inscrição n.º 08; número e data da apresentação: 19/040428.

Certifico que foi registado o seguinte:
Designação da direcção em 13 de Dezembro de 2003.
Período: triénio de 2004-2006.
Direcção: presidente � Maria Manuela do Amaral Junqueiro Ban-

deira de Melo, residente na Avenida da República, 30, 3.º, esquerdo,
Lisboa (Núcleo Reg. do Sul); secretário-geral � Vítor Manuel Veloso
da Silva, residente na Rua de Agostinho de Campos, Porto (Núcleo
Reg. do Norte); tesoureiro � Luís José Cordeiro de Oliveira, residen-
te na Avenida Emília, 161, Estoril (Núcleo Reg. do Sul); vogais �
Bernardo Maria de Sá Godinho de Sá Nogueira, residente na Rua de
Ruben Leitão, 2, 5.º, direito, Lisboa, Zita Simões Rego do Carmo Sousa
Lima, residente na Rua das Salinas, 17, Angra do Heroísmo (Núcleo
Reg. dos Açores), Joaquim Correia dos Santos, residente na Rua do
Picoto, 26, Coimbra (Núcleo Reg. do Centro), Álvaro Perdigão da
Costa, residente na Avenida de Bissaia Barreto, 3, 2.º, direito, Coim-
bra (Núcleo Reg. do Centro), Maria Teresa Chorão Aguiar Vaz Tomé,
residente na Rua do Dr. Gaspar Frutuoso, 53, Funchal (Núcleo Reg.
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da Madeira), Alexandrino Abílio Costa Brochado Oliveira, residente
na Rua Moreira, 271, 1.º, Porto (Núcleo Reg. do Norte).

Está conforme o original.

8 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 2006359193

EUROCOOPE, COOPERATIVA DE TÁXIS DE LISBOA, C. R. L.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 52/820825; identificação de pessoa colectiva n.º 501346864;
inscrição n.º 11; número e data da apresentação: 26/20040409.

Certifico que foi registado o seguinte:
Designação da direcção para o triénio de 2004-2006 por delibera-

ção de 10 de Janeiro de 2004.
Presidente � Adérito Alves Ribeiro, residente na Avenida de

D. Dinis, 15, rés-do-chão, B, Odivelas; vice-presidente � Adérito do
Nascimento Catalão, residente na Estrada Nacional CCI, 2312, Barra
Cheia, Alhos Vedros, Moita; tesoureiro � António José Pimenta da
Gama Palos Ladeiro, residente na Estrada Nacional n.º 10, 74, 1.º,
direito, Póvoa de Santa Iria; suplente � Paulo César Cordeiro Cata-
lão, residente na Rua de Afonso Domingues, 9, 3.º, direito, Moita.

Está conforme o original.

8 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 2008415678

BYGG FAST PORTUGAL � DESENVOLVIMENTO
IMOBILIÁRIO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 00071/881128; identificação de pessoa colectiva n.º 502070196;
averbamento n.º 4 à inscrição n.º 19; número e data da apresenta-
ção: 22/040709.

Certifico que foi registado o seguinte:
Recondução do conselho de administração e do fiscal único em 25

de Março de 2004.
Prazo: ano de 2004.

Está conforme o original.

8 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 2004860570

ANFEMA � SOCIEDADE PRESTADORA DE SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 63/19881026; identificação de pessoa colectiva n.º 502056495;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 5; números e
data das apresentações: 11 e 12/040707.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação de funções do gerente António Manuel Gonçalves Pedro,

por renúncia em 20 de Abril de 2004.
Alteração parcial do contrato quanto ao artigo 3.º
Teor do artigo alterado:

ARTIGO 3.º

O capital social é de cinco mil euros, e corresponde à soma de
quatro quotas, está integralmente realizado em dinheiro, e correspon-
de à soma de quatro quotas: uma de mil seiscentos e sessenta e sete
euros, outra quota de oitocentos e trinta e três euros, ambas do sócio
Fernando Manuel da Costa Pedro e uma quota de mil seiscentos e
sessenta e seis euros e outra quota de oitocentos e trinta e quatro
euros, ambas do sócio Manuel José da Costa Pedro.

Ficou depositado na pasta respectiva o teor actualizado dos estatutos.

Está conforme o original.

8 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 2007595583

ABRANTINA E NECSO ACE

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 42/000508; identificação de pessoa colectiva n.º 504991590;

inscrições n.os 2, 3 e 4; números e data das apresentações: 19, 21
e 22/040525.

Certifico que foi registado o seguinte:
Designação de administradores em 7 de Abril de 2004.
Presidente � Victor Manuel Franco Almeida, em representação da

agrupada Construtora Abrantina, S. A., José Carlos Dinis e Morais,
em representação da agrupada Necso Entrecanales Cubiertas, S. A.

Prazo: biénio de 2002-2003.
Designação de administrador em 7 de Abril de 2004: Fernando das

Neves Lopes, residente na Rua de Tomás da Fonseca, 2, 7.º, direito,
Lisboa, em representação da agrupada Construtora Abrantina, S. A.,
como presidente.

Prazo: biénio de 2002-2003.
Designação de administradores em 7 de Abril de 2004: José Carlos

Dinis e Morais e Fernando das Neves Lopes.
Prazo: biénio de 2004-2005.

Está conforme o original.

5 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 2005450430

BANCO TOTTA & AÇORES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 1/881011; identificação de pessoa colectiva n.º 500766711;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 67 e averbamento n.º 1 à inscri-
ção n.º 68; números e data das apresentações: 12 e 14/041020.

Certifico que foi registado o seguinte:
Aprovado em 15 de Outubro de 2004 (este averbamento é refe-

rente ao projecto de cisão simples).
Aprovado em 15 de Outubro de 2004 (este averbamento é refe-

rente ao projecto de fusão por incorporação).

Está conforme o original.

5 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 2007279983

DATA ESPAÇOS, EDITORES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 12 348/040318; identificação de pessoa colectiva
n.º 504500970; inscrição n.º 08; número e data da apresentação: 05/
040916.

Certifico que foi registado o seguinte:
Designação do conselho de administração e do fiscal único em 3 de

Janeiro de 2004.
Conselho de administração: presidente � Armando Gertrudes Mar-

tins; vogais � Maria da Conceição Tavares Cardoso, residente na Rua
de João Fernandes Labrador, 12, Lisboa, e Acácio Fernando Fortunas
da Silva Pinheiro, residente na Rua do Pólo Sul, lote1.02.12, G, 2.º,
esquerdo, Lisboa; fiscal único � Sousa Santos & Associados, SROC,
Avenida de Guerra Junqueiro, 26, 1.º, esquerdo, Lisboa; suplente �
José Manuel Parada Ramos (ROC), Avenida do Engenheiro Arantes e
Oliveira, 46, 4.º, esquerdo, Lisboa.

Está conforme o original.

5 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 2008428621

A. B. V. & MACHADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 12 289/040209; identificação de pessoa colectiva
n.º 506804488; inscrição n.º 02; número e data da apresentação: 09/
040708.

Certifico que foi registado o seguinte:
Alteração do contrato quanto ao artigo 4.º
Teor do artigo alterado:

ARTIGO 4.º

2 � Para vincular a sociedade é suficiente a assinatura de um ge-
rente.
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Ficou depositado na pasta respectiva o teor actualizado dos esta-
tutos.

Está conforme o original.

5 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 2008431339

ETMED � EQUIPAMENTOS TECNOLOGIA MÉDICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 12 283/040206: identificação de pessoa colectiva n.º 506812669;
inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 08/040206.

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

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma ETMED � Equipamentos Tec-
nologia Médica, L.da, e tem a sua sede na Rua de Américo Durão,
18-F, 1.º, A, freguesia do Alto do Pina, concelho de Lisboa.

2 � A sociedade por simples deliberação da gerência poderá deslo-
car a sua sede dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítro-
fes, assim como criar filiais, sucursais, agências, delegações ou quais-
quer outras formas de representação em Portugal ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem o seguinte objecto social: importação, exporta-
ção e comercialização de equipamentos de medicina técnica, meios
auxiliares de diagnóstico e outros equipamentos de utilização médica
e paramédica e actividades conexas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de sessen-
ta e quatro mil e quinhentos euros, e corresponde à soma de três quotas
iguais, do valor nominal de vinte e um mil e quinhentos euros, cada,
pertencentes uma a cada um dos sócios António Manuel Ribeiro
Marcelino, Helena Cristina Cabral Antunes e Helena Margarida Cor-
reia David de Paiva Gardete Correia.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade incumbe ao sócio António Manuel
Ribeiro Marcelino, que fica desde já designado gerente, com ou sem
remuneração conforme for deliberado em assembleia geral.

2 � A sociedade obriga-se em juízo e fora dele, activa e passiva-
mente com a assinatura de um gerente.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas total ou parcial, entre sócios é livre, mas a
estranhos depende do consentimento da sociedade ficando reservado
à sociedade em primeiro lugar e aos sócios não cedentes em segundo,
o direito de preferência.

ARTIGO 6.º

 Em caso de morte ou interdição de qualquer sócio, os seus herdei-
ros ou representantes, continuarão na sociedade e escolherão um de
entre todos que os represente na sociedade, enquanto a quota se achar
indivisa.

ARTIGO 7.º

A amortização de quotas será permitida:
a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Nos casos de falência ou insolvência do sócio ou por qualquer

motivo sujeita a apreensão ou venda judicial;
c) Nos casos de cessão gratuita, arresto, arrolamento ou penhora

da quota;
d) No caso da quota ser cedida sem prévio consentimento da socie-

dade a favor de terceiro.
ARTIGO 8.º

A sociedade poderá participar no capital de outras sociedades,
mesmo com o objecto diferente do seu, ou reguladas por leis especiais
e em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 9.º

 As assembleias gerais serão convocadas por carta registada dirigi-
da aos sócios com antecedência mínima de 15 dias, salvo se a lei exigir
outras formalidades ou estabelecer prazo mais longo.

Está conforme o original.

5 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 2008415660

ALTERNATIVA ACADÉMICA � APOIO ESCOLAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 12 070/20031103; identificação de pessoa colectiva
n.º 504378333; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 2;
números e data das apresentações: 28 e 29/040910.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação de funções das gerentes Sónia Cláudia Mateus Botelho e

Ana Paula da Costa Ribeiro em 31 de Julho de 2004 por renúncia.
Designação de gerente em 31 de Julho de 2004: Fedra Alexandra

Sá Pereira Santos, residente na Rua de Carlos Mardel, 109, rés-do-
-chão, direito, Lisboa.

Está conforme o original.

5 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 2008453626

ALGÉBRICA � SERVIÇOS DE GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 12 268/040130; identificação de pessoa colectiva
n.º 506630544; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 04/040907.

Certifico que foi registado o seguinte:
Deslocação de sede para a Rua de Alexandre Herculano, 2, 2.º, di-

reito, freguesia de Coração de Jesus, Lisboa.

Ficou depositado na pasta respectiva o teor actualizado dos esta-
tutos.

Está conforme o original.

5 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 2008452247

EXPLORER INVESTMENTS � SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 12 266/040129; identificação de pessoa colectiva
n.º 506632709; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 09/040928.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação de funções do administrador Maria da Ferreira Proença

de Carvalho, por ter renunciado em 15 de Julho de 2004.

Está conforme o original.

5 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 2005793477

AUTOGESTÃO � APLICAÇÕES INFORMÁTICAS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 12 264/040129; identificação de pessoa colectiva
n.º 506736792; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 22/040727.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação das funções do gerente Lluis Molina Soler, por renúncia

em 1 de Junho de 2004, com efeitos a partir de 8 de Junho de 2004.

Está conforme o original.

5 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 2008415651

EDIÇÕES RUMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 842/890804; identificação de pessoa colectiva n.º 502199695;
inscrição n.º 8; números e data das apresentações: 13 e 14/040802.

Certifico que foi registado o seguinte:
Alteração total do contrato.
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Teor da alteração total:
1.º

A sociedade adopta a firma Edições Rumo, Unipessoal L.da, tem a
sua sede em Lisboa, na Rua de Luís Cristino da Silva, 1, cave, Chelas,
freguesia de Marvila, concelho de Lisboa.

§ único. A gerência da sociedade pode, por simples deliberação,
deslocar a sede dentro do mesmo concelho ou para concelhos limí-
trofes.

2.º

A sociedade tem por objecto a edição, comercialização e distribui-
ção de livros.

3.º

O capital social é de quarenta e nove mil oitocentos e setenta e
nove euros e setenta e nove cêntimos, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro, sendo Jorge Antero de Campos Marques Bel-
chior o único sócio e titular da totalidade do capital.

4.º

A gerência da sociedade e a sua representação em juízo ou fora
dele, activa e passivamente, podendo não ser remunerada se tal vier
a ser deliberado em assembleia geral, será exercida pelo único sócio
Jorge Antero de Campos Marques Belchior, já nomeado gerente.

§ único. A sociedade obriga-se em todos os seus actos e contratos
com a assinatura de um gerente.

Está conforme o original.

11 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 2007537923

EDIÇÕES RUMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 842/890804; identificação de pessoa colectiva n.º 502199695;
inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 23/040622.

Certifico que foi registado o seguinte:
Alteração do contrato quanto ao artigo 3.º
Teor do artigo alterado:

ARTIGO 3.º

O capital social é de dez milhões de escudos integralmente realiza-
do, e corresponde à soma das duas seguintes quotas: uma quota no
valor nominal de quatro milhões de escudos e uma quota no valor
nominal de seis milhões de escudos, ambas do sócio Jorge Antero de
Campos Marques Belchior.

Ficou depositado na pasta respectiva o teor actualizado dos estatu-
tos.

Está conforme o original.

11 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 2008474585

A ILUMINAÇÃO DOS OLIVAIS � COMÉRCIO DE
MATERIAL ELÉCTRICO E ILUMINAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 799/890721; identificação de pessoa colectiva n.º 502192658;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 4 e inscrição n.º 6; números e
data das apresentações: 14 e 15/040813.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação de funções do gerente Fernando José Tiago, por ter re-

nunciado em 27 de Julho de 2004.
Transformação em sociedade unipessoal por quotas.
Teor da transformação:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma A Iluminação dos Olivais � Co-
mércio de Material Eléctrico e Iluminação, Sociedade Unipessoal, L.da,
e tem a sua sede na Rua da Cidade de Bolama, Olivais Shopping Cen-
ter, Piso 0, loja 29, freguesia de Santa Maria dos Olivais, concelho de
Lisboa.

2 � Por simples deliberação da gerência a sede social poderá ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem

como criar sucursais, agências, delegações ou outras formas locais de
representação, no território nacional ou no estrangeiro.

2.º

A sociedade tem por objecto o comércio de material eléctrico,
electrónico, electrodomésticos, artigos para automóvel e reparações.

3.º

O capital social é de cinco mil euros, está integralmente realizado
em dinheiro e outros valores, conforme escrituração, representado
por uma quota de igual valor nominal, pertencente ao sócio Vítor
Manuel Martins de Oliveira Correia.

4.º

1 � A gerência da sociedade fica a cargo do sócio Vítor Manuel
Martins de Oliveira Correia, já nomeado gerente, com ou sem remu-
neração, conforme for deliberado em assembleia geral.

2 � Para vincular validamente a sociedade em todos os seus actos
e contratos é suficiente a assinatura de um gerente.

5.º

O sócio e a sociedade podem celebrar entre si quaisquer negócios
jurídicos, que sirvam a prossecução do objecto da sociedade.

Está conforme o original.

11 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 2006355953

EMPRESA DA VAGAROSA � SERVIÇOS COMERCIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 793/801031; identificação de pessoa colectiva n.º 501053662;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 11 e inscrição n.º 16; números e
data das apresentações: 26 e 27/040603.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação das funções da gerente Maria da Glória da Silva Dantas,

por renúncia em 31 de Maio de 2004.
Alteração total do contrato.
Teor total do contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade passa a usar a firma Empresa da Vagarosa � Ser-
viços Comerciais, Unipessoal, L.da, e passa a ter a sua sede na Rua da
Assunção, 23, 2.º, freguesia de São Nicolau, concelho de Lisboa.

2 � Por simples deliberação da gerência poderão ser criadas filiais,
sucursais, agências, delegações ou quaisquer outras formas de repre-
sentação social em Portugal ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços de con-
sulta, avaliação e gestão de empresas, imóveis, condomínios e espa-
ços comerciais comuns, urbanizações, construção de prédios para re-
venda, revenda de prédios adquiridos para este fim, hotelaria, venda
de pronto a comer, edição e distribuição de impressos e livros, agri-
cultura, silvicultura e pecuária.

ARTIGO 3.º

O capital social é de cinco mil euros, está integralmente realizado
em dinheiro e nos demais valores constantes do activo social, e cor-
responde a uma quota de igual montante na titularidade do único só-
cio Manuel Júlio de Faria Alcobia Graça, a qual constitui seu bem
próprio.

ARTIGO 4.º

Ficam desde já autorizados os negócios jurídicos celebrados entre o
sócio único e a sociedade, desde que estes sirvam à prossecução do
objecto da sociedade e obedeçam à forma legalmente prescrita, nos
termos do artigo 270.º-F do Código das Sociedades Comerciais.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade compete a um ou mais gerentes, só-
cio ou não, os quais poderão não ser remunerados se tal vier a ser
deliberado em assembleia geral.

2 � A sociedade vincula-se com a intervenção de um gerente ou
de um mandatário nos termos do respectivo mandato.

3 � É gerente o único sócio Manuel Júlio de Faria Alcobia Graça.
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ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar no capital social de quaisquer outras
sociedades, ainda que com objecto diferente do seu, ou reguladas por
lei especial, por simples deliberação da gerência.

Está conforme o original.

11 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 2006437097

BANIF CRÉDITO � SFAC, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 00771/910705; identificação de pessoa colectiva n.º 502592230;
averbamento n.º 6 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 54/20040115.

Certifico que foi registado o seguinte:
Deslocação da sede para a Avenida de Columbano Bordalo Pinhei-

ro, lote A, 81, 2.º, freguesia de Nossa Senhora de Fátima, Lisboa.

Ficou depositado na pasta respectiva o teor actualizado dos estatutos.

Está conforme o original

11 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 2008415937

LISBOA � 2.A SECÇÃO

JOALHARIA PADRÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 7144/970518; identificação de pessoa colectiva n.º 503887579;
número e data da inscrição: 11/20040714.

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

Está conforme o original.

10 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2006547879

GEPRELIMPA � GESTÃO, MANUTENÇÃO E LIMPEZA
DOS EDIFÍCIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 6545/960905; identificação de pessoa colectiva n.º 503705527;
número e data da inscrição: 11/20040713.

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

Está conforme o original.

10 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2007477904

IBEROTEX � COMÉRCIO DE MÓVEIS
E ELECTRODOMÉSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 6583/960919; identificação de pessoa colectiva n.º 503717746;
número e data da inscrição: 16/20040712.

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

Está conforme o original.

10 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2006380281

LAVANDARIAS RESINA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 5873/951031; identificação de pessoa colectiva n.º 503516120;
número e data da inscrição: 10/20040712.

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

Está conforme o original.

10 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2007511428

FEREXTRA � COMÉRCIO DE FERRAMENTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 6268/960412; identificação de pessoa colectiva n.º 503629634;
número e data da inscrição: 12/20040713.

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

Está conforme o original.

10 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2008475131

J. LOBATO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 3855/930405; identificação de pessoa colectiva n.º 502962992;
número e data da inscrição: 09/20040712.

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

Está conforme o original.

10 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2007511401

G. I. L. � GARE INTERMODAL DE LISBOA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 5099/941114; identificação de pessoa colectiva n.º 503299120;
número e data da inscrição: 24/20040709.

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

Está conforme o original.

10 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2007511410

GEPRE � SOCIEDADE GESTORA DE PRÉDIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 1852/910121; identificação de pessoa colectiva n.º 502482192;
número e data da inscrição: 11/20040713.

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

Está conforme o original.

10 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2007477912

LOPES & PIEDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 2515/820909; identificação de pessoa colectiva n.º 501319190;
número e data da inscrição: 13/20040713.

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

Está conforme o original.

10 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2008416348
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FARMÁCIA ALVES DA GRAÇA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 688/890614; identificação de pessoa colectiva n.º 502173122;
número e data da inscrição: 11/20040709.

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

Está conforme o original.

10 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2002495190

LAVANDARIA SOLAVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 955/891009; identificação de pessoa colectiva n.º 501416455;
número e data da inscrição: 12/20040709.

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

Está conforme o original.

10 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2007511398

J. & P. XIMENES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 8688/981016; identificação de pessoa colectiva n.º 504254424;
número e data da inscrição: 08/20040708.

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

Está conforme o original.

8 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2008575691

HIPERTÉCNICA � CENTRO TÉCNICO
DE ELECTRÓNICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 572/890427; identificação de pessoa colectiva n.º 502150874;
número e data da inscrição: 05/20040713.

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

Está conforme o original.

10 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2005422860

H. SAUNUS � REPRESENTAÇÕES DE MÁQUINAS
INDUSTRIAIS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 12 911/20021213; identificação de pessoa colectiva
n.º 506416119; número e data da inscrição: 03/20040714.

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

Está conforme o original.

10 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2007596423

NUSDECORUS, REMODELAÇÃO E DECORAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 13 293/20030416; identificação de pessoa colectiva
n.º 506445550; número e data da inscrição: 02/20040712.

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

Está conforme o original.

10 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2007477220

INÊS LOBO � ARQUITECTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 12 480/20020703; identificação de pessoa colectiva
n.º 506089177; número e data da inscrição: 03/20040714.

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

Está conforme o original.

10 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2008416690

FRESCURAS DO CAMPO, PRODUTOS HORTÍCOLAS
E FRUTÍCOLAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 12 717/20021010; identificação de pessoa colectiva
n.º 506294781; número e data da inscrição: 05/20040712.

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

Está conforme o original.

10 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2008431975

J. GONÇALVES RIBEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 12 108/280727; identificação de pessoa colectiva
n.º 500145067; número e data da inscrição: 22/20040709.

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

Está conforme o original.

10 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2005528510

GGM � CONTABILIDADE, CONSULTORIA FISCAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 12 453/20020621; identificação de pessoa colectiva
n.º 506054918; número e data da inscrição: 02/20040702.

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

Está conforme o original.

10 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2007511436

FALCÃO DE CAMPOS, ARQUITECTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 11 361/20010618; identificação de pessoa colectiva
n.º 505471035; número e data da inscrição: 03/20040714.

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

Está conforme o original.

10 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2008413543
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F. CAMPOS � CLÍNICA OFTALMOLÓGICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 11 824/20011119; identificação de pessoa colectiva n.º 505788691;
número e data da inscrição: 03/20040712.

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

Está conforme o original.

10 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2002086206

LAURINDA ALVES & ASSOCIADOS � CONSULTORES
DE GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 10 366/20000719; identificação de pessoa colectiva n.º 505069130;
número e data da inscrição: 04/20040714.

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

Está conforme o original.

10 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2005339997

N. BARROSO CAR � COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS
NOVOS E USADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 11 021/20010215; identificação de pessoa colectiva n.º 505262711;
número e data da inscrição: 04/20040714.

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

Está conforme o original.

10 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2008413489

IMOBILIATUS � GESTÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 8658/981001; identificação de pessoa colectiva n.º 504246496;
número e data da inscrição: 13/20040714.

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

Está conforme o original.

10 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2007588390

LEITÃO & IRMÃO � ANTIGOS JOALHEIROS
DA COROA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 6729/961126; identificação de pessoa colectiva n.º 501277609;
número e data da inscrição: 17/20040713.

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

Está conforme o original.

10 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2006558196

LISATLANTA � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 8071/980205; identificação de pessoa colectiva n.º 504066480;
número e data da inscrição: 06/20040714.

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

Está conforme o original.

10 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 1000270678

LISBOA � 3.A SECÇÃO

SOCIEDADE IMOBILIÁRIA DO AZEITÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 03975/930106; identificação de pessoa colectiva n.º 502986107;
inscrição n.º 13; número e data da apresentação: 05/041011.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
seguinte designação:

Designação de fiscal único, em 30 de Março de 2004.
Período: quadriénio de 2004-2007.
Efectivo � A. Gonçalves Monteiro e Associados, SROC, Avenida

de Óscar Monteiro Torres, 18, rés-do-chão, direito, Lisboa; suplen-
te � Moore Stephens & Associados, SROC, Avenida de Frei Miguel
Contreiras, 54, 10.º, Lisboa.

Está conforme o original.

15 de Outubro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 3000161791

LISBOA � 4.A SECÇÃO

PAPO D�ANJO � CONFECÇÕES TÊXTEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 04473; identificação de pessoa colectiva n.º 503444898; ins-
crição n.º 10; número e data da apresentação: 38/040728.

Certifico que foi registada a alteração do contrato quanto ao artigo
3.º e aditado o n.º 3 ao artigo 1.º, da sociedade em epígrafe, os quais
passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 �  ..............................................................................................
2 �  ..............................................................................................
3 � A sociedade poderá adquirir participações sociais em sociedades

comerciais portuguesas ou estrangeiras, mediante prévia deliberação
da assembleia geral.

ARTIGO 3.º

O capital social, é de cento e catorze mil setecentos e vinte e três
euros e cinquenta e dois cêntimos, encontrando-se integralmente subs-
crito e realizado em dinheiro, dividido em três quotas, uma com o
valor nominal de cento e oito mil novecentos e oitenta e sete euros
e trinta e quatro cêntimos, pertencente à Catherine Irlin Connor, e
duas quotas, uma com o valor nominal de três mil oitocentos e qua-
renta euros e setenta e cinco cêntimos, outra com o valor de mil
oitocentos e noventa e cinco euros e quarenta e três cêntimos, ambas
pertencentes à sócia Maria del Carmen Cárrion López-Garma.

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

Está conforme o original.

28 de Outubro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2006574183

CORINNE VILLIN PEREIRA � TRANSPORTES,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 13 561/040825; identificação de pessoa colectiva
n.º 507078020; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 03/
040825.

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

Corinne Madeleine Villin Pereira, casada com António José Perei-
ra, sob o regime de separação de bens, natural de França, de nacio-
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nalidade francesa, residente na Rua de Campolide, 27, 3.º, esquerdo,
em Campolide, Lisboa, contribuinte fiscal n.º 127659195.

Pacto social da sociedade unipessoal por quotas com a firma Co-
rinne Villin Pereira � Transportes, Unipessoal, L.da, elaborado nos
termos do n.º 2 do artigo 64.º do Código do Notariado, composto
pelos seguintes artigos:

1.º

A sociedade adopta a firma Corinne Villin Pereira � Transportes,
Unipessoal, L.da

2.º

A sociedade tem a sua sede na Rua de Campolide, 27, 3.º, esquerdo,
freguesia de Campolide, na cidade e concelho de Lisboa.

3.º

A sociedade tem como objecto: transportes de mercadorias por
conta de outrem, nacionais e internacionais, e logística e comércio
de bens e serviços relacionados com materiais de construção civil.

4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de cinquenta mil euros, e corresponde a uma quota de igual valor
nominal, pertencente à sócia única.

5.º

1 � A administração e gerência da sociedade, com ou sem remu-
neração, conforme for decidido pela sócia única, incumbirá a quem
vier a ser nomeado por aquela mesma sócia única.

2 � Para obrigar a sociedade, em todos os seus actos e contratos,
basta a intervenção de um gerente.

3 � Fica desde já nomeada gerente a sócio e o não sócio, Carlos
Fernando Pereira Santos, casado, residente na Praceta de Gomes Leal,
1, 2.º, direito, em Rio de Mouro, Sintra.

6.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.

7.º

Fica desde já autorizada a celebração de quaisquer negócios jurídi-
cos entre a sociedade e a sócia única, contanto chie os mesmos sir-
vam para a prossecução do objecto social daquela sociedade.

Está conforme o original.

9 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2007264960

CORREIA & S. UVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 00655/890612; identificação de pessoa colectiva n.º 502172070;
inscrições n.os 9 e 10; números e data das apresentações: 09 e 10/
040913.

Certifico que foi registada a alteração do contrato quanto aos arti-
gos 3.º e 6.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 quinhen-
tos e vinte e cinco mil escudos, e corresponde à soma das seguintes
quatro quotas: duas do valor nominal de cento e setenta e cinco mil
escudos, pertencentes uma a cada um dos sócios João Pedro Sennfelt
de Sousa Uva e Lino Manuel Tomé Cerejeira Torres e duas do valor
nominal de oitenta e sete mil e quinhentos escudos pertencentes uma
a cada um dos sócios João Pedro Patrício Pires e Pedro Eduardo Gomes
Soares Correia.

ARTIGO 6.º

1 � A sociedade pode amortizar a quota de qualquer sócio desde
que a mesma seja:

a) Arrestada, arrolada, penhorada ou sujeita a qualquer outro pro-
cedimento cautelar ou administrativo;

b) Cedida com desrespeito do estabelecido no artigo 4.º;
c) Por acordo do titular;

d) Quando por motivo de partilha resultante de divórcio, separa-
ção judicial de pessoas e bens ou ainda por morte do cônjuge, a quota
não ficar na titularidade do sócio.

2 � A contrapartida da amortização, salvo disposição legal em
contrário, será o resultante do último balanço aprovado em assem-
bleia geral ou outro feito especialmente para o efeito e pana em qua-
tro prestações trimestrais, iguais e sucessivas, sem vencimento de
juros, vencendo-se a primeira na data da deliberação.

3 � A quota poderá figurar no balanço como quota amortizada e
pode, em vez de amortizada, ser dividida e criada uma ou várias quo-
tas, destinadas a serem alienadas aos sócios ou a terceiros.

Mais certifica que foi registada a alteração do contrato quanto ao
artigo 3.º, da sociedade em epígrafe, o qual passa a ter a seguinte re-
dacção:

3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros, e corresponde à soma das seguintes quatro quotas: duas do
valor nominal de mil seiscentos e sessenta e seis euros e setenta cên-
timos, pertencentes uma a cada um dos sócios João Pedro Sennjelt de
Sousa Uva e Lino Manuel Tomé Cerejeira Torres e duas do valor
nominal de oitocentos e trinta e três euros e trinta cêntimos perten-
centes uma a cada um dos sócios João Pedro Patrício Pires e Pedro
Eduardo Gomes Soares Correia.

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

Está conforme o original.

9 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 1000270638

CPPC � CONSTRUÇÃO CIVIL, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 8166; identificação de pessoa colectiva n.º 504446100; núme-
ro e data da entrada: 8031/030702.

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

Está conforme o original.

29 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2006572873

C. M. LOPES PEREIRA � FISCALIZAÇÃO E GESTÃO
EM ENGENHARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 9230; identificação de pessoa colectiva n.º 504914456; núme-
ro e data da entrada: 8239/030702.

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

Está conforme o original.

29 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2002369038

MAISONMAX � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 8737; identificação de pessoa colectiva n.º 504429841; núme-
ro e data da entrada: 8737/030702.

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

Está conforme o original.

29 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2003604847
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COPICANOLA � SOCIEDADE DE EQUIPAMENTO
DE ESCRITÓRIO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 52 298; identificação de pessoa colectiva n.º 500757216; nú-
mero e data da entrada: 5234/040622.

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

Está conforme o original.

29 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2006551906

MAGALHÃES, LEAL & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 42 881; identificação de pessoa colectiva n.º 500492344; nú-
mero e data da entrada: 8256/030702.

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

Está conforme o original.

29 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2006572750

MAFRA & MAFRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 32 272; identificação de pessoa colectiva n.º 500724237; nú-
mero e data da entrada: 8244/030702.

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

Está conforme o original.

29 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2002380791

MACEDO & IRMÃ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 3270; identificação de pessoa colectiva n.º 503131547; núme-
ro e data da entrada: 8526/030702.

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

Está conforme o original.

29 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2003583629

MX � PROPRIEDADES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 5934; identificação de pessoa colectiva n.º 503814156; núme-
ro e data da entrada: 8071/030702.

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

Está conforme o original.

29 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2001013191

M. XIMENEZ � SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 5743; identificação de pessoa colectiva n.º 503382515; núme-
ro e data da entrada: 8069/030702.

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

Está conforme o original.

29 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2001013221

M. P. M. G. � REPRESENTAÇÕES E DISTRIBUIÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 10 313; identificação de pessoa colectiva n.º 505256800; nú-
mero e data da entrada: 8220/030702.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

29 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2006572768

M. A. H. R. � ESTUDOS E PROJECTOS
DE ENGENHARIA E ARQUITECTURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 9510; identificação de pessoa colectiva n.º 505145618; núme-
ro e data da entrada: 8034/030702.

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

Está conforme o original.

29 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2006572776

CUNHA & CASTRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 4095; identificação de pessoa colectiva n.º 503359173; núme-
ro e data da entrada: 8316/030702.

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

Está conforme o original.

29 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2002074577

CRIAMIX � COMUNICAÇÃO E IMAGEM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 6699; identificação de pessoa colectiva n.º 504034774; núme-
ro e data da entrada: 8528/030702.

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

Está conforme o original.

29 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2002935017

COSTA & RAPOSO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 41 741; identificação de pessoa colectiva n.º 501065911; nú-
mero e data da entrada: 8309/030702.

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

Está conforme o original.

29 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2002369127
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COSTA & MARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 31 278; identificação de pessoa colectiva n.º 500449180; nú-
mero e data da entrada: 8559/030702.

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

Está conforme o original.

29 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2003583718

COSTA & LOPES LOURO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 53 551; identificação de pessoa colectiva n.º 500842426; nú-
mero e data da entrada: 8399/030702.

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

Está conforme o original.

29 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2006572784

CORREIA & SERPA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 30 935; identificação de pessoa colectiva n.º 500843813; nú-
mero e data da entrada: 8354/030702.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

29 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2001011393

COPITRADE � PARTICIPAÇÃO E GESTÃO
DE EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 1110; identificação de pessoa colectiva n.º 502248556; núme-
ro e data da entrada: 8566/030702.

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

Está conforme o original.

29 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2002473897

COPICANOLA � SOCIEDADE DE EQUIPAMENTO
DE ESCRITÓRIO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º  52 298; identificação de pessoa colectiva n.º 500757216; nú-
mero e data da entrada: 8563/030702.

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

Está conforme o original.

29 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2002473870

CONSTRUPONTE � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 191; identificação de pessoa colectiva n.º 502500077; número
e data da entrada: 8302/030702.

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

Está conforme o original.

29 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2002369119

CONSTRUMARTAS � SOCIEDADE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 6791; identificação de pessoa colectiva n.º 504059122; núme-
ro e data da entrada: 8096/030702.

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

Está conforme o original.

29 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2003204873

CONSTANTINO BARROS � CONTABILIDADE
E FISCALIDADE, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 7571; identificação de pessoa colectiva n.º 504255487; núme-
ro e data da entrada: 8471/030702.

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

Está conforme o original.

29 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2006572792

COMIMPORTE � COMÉRCIO GERAL
DE REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 63 525; identificação de pessoa colectiva n.º 500067430; nú-
mero e data da entrada: 8191/030702.

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

Está conforme o original.

29 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2003579354

PPE � PLANEAMENTO E PROJECTOS
DE ENGENHARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 3804; identificação de pessoa colectiva n.º 503275913; núme-
ro e data da entrada: 8057/030702.

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

Está conforme o original.

28 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2001013167

P. A. N. � PROPRIEDADES, ADMINISTRAÇÃO
E NEGÓCIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 25; identificação de pessoa colectiva n.º 502366591; número e
data da entrada: 8396/030702.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

28 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2006572717

PÉROLA DOS ANJOS � SOCIEDADE DE ACTIVIDADES
HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 2580; identificação de pessoa colectiva n.º 502981636; núme-
ro e data da entrada: 8337/030702.

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

Está conforme o original.

28 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2002391815

PESTANA & COUCEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 52 120; identificação de pessoa colectiva n.º 500396175; nú-
mero e data da entrada: 8501/030702.

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

Está conforme o original.

28 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2006572652

PETIMA � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 8433; identificação de pessoa colectiva n.º 504632280; núme-
ro e data da entrada: 8100/030702.

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

Está conforme o original.

28 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2002361738

PIFOU � COMPUTADORES E ASSISTÊNCIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 3032; identificação de pessoa colectiva n.º 503082856; núme-
ro e data da entrada: 8465/030702.

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

Está conforme o original.

28 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2006572644

PINHEIRO & SOUSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 31 971; identificação de pessoa colectiva n.º 500217548; nú-
mero e data da entrada: 8063/030702.

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

Está conforme o original.

28 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2003507566

MANUEL ALEGRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 38 989; identificação de pessoa colectiva n.º 500540004; nú-
mero e data da entrada: 8218/030702.

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

Está conforme o original.

29 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2003560661

MANUEL CASTANHEIRA MARTINEZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 52 515; identificação de pessoa colectiva n.º 500776199; nú-
mero e data da entrada: 8564/030702.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestaçao de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

28 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2006572741

MARÇAL & MARÇAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 4591; identificação de pessoa colectiva n.º 503474657; núme-
ro e data da entrada: 8148/030702.

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

Está conforme o original.

28 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2003452460

MARCELINO SILVA & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 8304; identificação de pessoa colectiva n.º 504456067; núme-
ro e data da entrada: 8333/030702.

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

Está conforme o original.

28 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2002431272

MARILINDA CHARCUTARIA E MERCEARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 28 963; identificação de pessoa colectiva n.º 500492301; nú-
mero e data da entrada: 8226/030702.

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

Está conforme o original.

28 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2003560645

MÁRIO ILHEU, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 36 293; identificação de pessoa colectiva n.º 500482446; nú-
mero e data da entrada: 8167/030702.

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

Está conforme o original.

28 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2002565872
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MÁRIO PEDROSO � DECORAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 66 838; identificação de pessoa colectiva n.º 501884009; nú-
mero e data da entrada: 8318/030702.

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

Está conforme o original.

28 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2002380821

MARQUES & ROSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 30 341; identificação de pessoa colectiva n.º 500724660; nú-
mero e data da entrada: 8084/030702.

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

Está conforme o original.

28 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2006572733

MARTINS & MENDONÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 8235; identificação de pessoa colectiva n.º 500495114; núme-
ro e data da entrada: 8235/030702.

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

Está conforme o original.

28 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2003560602

MENDES & EULÁLIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 8418; identificação de pessoa colectiva n.º 504630059; núme-
ro e data da entrada: 8240/030702.

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

Está conforme o original.

28 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2003560599

MENDES & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 8719; identificação de pessoa colectiva n.º 504787969; núme-
ro e data da entrada: 8249/030702.

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

Está conforme o original.

28 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2003560580

METALÚRGICA CARPER DE CARDOSO & PERALTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 40 724; identificação de pessoa colectiva n.º 500192014; nú-
mero e data da entrada: 8203/030702.

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

Está conforme o original.

28 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2002065225

MAXIMIANO BAPTISTA & ALEGRIA
SOCIEDADE DE TÁXIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 8730; identificação de pessoa colectiva n.º 504776290; núme-
ro e data da entrada: 8461/030702.

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

Está conforme o original.

28 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2002431256

MIGUEL & FERNANDES, CABELEIREIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 11 377; identificação de pessoa colectiva n.º 506197956; nú-
mero e data da entrada: 8315/030702.

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

Está conforme o original.

28 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2002954305

MINIMUNDO � ORGANIZAÇÃO DE ACTIVIDADES
LÚDICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 6713; identificação de pessoa colectiva n.º 504030302; núme-
ro e data da entrada: 8103/030702.

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

Está conforme o original.

28 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2003604928

MIRCOL � SOCIEDADE COMERCIAL E IMPORTAÇÃO
E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 65 037; identificação de pessoa colectiva n.º 501790152; nú-
mero e data da entrada: 8543/030702.

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

Está conforme o original.

28 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2000991041

MODAS LINA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 28 588; identificação de pessoa colectiva n.º 500503940; nú-
mero e data da entrada: 8320/030702.

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

Está conforme o original.

28 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2002380880

MOLDURA MODERNA DE S. BENTO � VIDROS
E DECORAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 60 045; identificação de pessoa colectiva n.º 501597980; nú-
mero e data da entrada: 8491/030702.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

28 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2006572725

MORATO & OLIVEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 28 087; identificação de pessoa colectiva n.º 500460000; nú-
mero e data da entrada: 8537/030702.

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

Está conforme o original.

28 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2003583742

COOPESCOLA � COOPERATIVA DE ENSINO
DA PENHA DE FRANÇA, C. R. L.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 243/840523; identificação de pessoa colectiva n.º 500336342;
inscrições n.os 05 e 06; números e datas das apresentações: 37/
040227 e 22/040730.

Certifico que foi registado a alteração parcial com remodelação
total dos estatutos, os quais passam a ter a seguinte redacção:

Estatutos

CAPÍTULO I

Denominação, sede, duração e objecto

ARTIGO 1.º

Foi constituída e passará a ser regida pelos presentes estatutos, pelo
Código Cooperativo e pelo Estatuto do Ensino Particular e Coopera-
tivo e pelas demais disposições legais aplicáveis, a cooperativa de ensino
na modalidade de cooperativa de prestação de serviços, sob a forma
de responsabilidade limitada, com a denominação de COOPESCOLA �
Cooperativa de Ensino da Penha de França, C. R. L.

ARTIGO 2.º

1 � A cooperativa tem a sua sede e domicílio em Lisboa, na Tra-
vessa do Calado, 26.

2 � Poderá a cooperativa estabelecer sucursais ou quaisquer outras
instalações fora da sua sede, de acordo com as suas necessidades.

ARTIGO 3.º

A sua duração é por tempo indeterminado, contando-se o seu iní-
cio a partir de hoje.

ARTIGO 4.º

O objecto social é o exercício de actividades relativas ao ensino ou
com este conexas, bem como quaisquer outras que no seu desenvolvi-
mento a cooperativa delibere abarcar.

ARTIGO 5.º

O presente estatuto, de acordo com o Código Cooperativo, poderá
ser alterado por decisão da assembleia geral dos cooperadores, sendo
aprovado por maioria qualificada de pelo menos dois terços dos vo-
tos expressos, não carecendo de escritura pública para a sua publica-
ção.

CAPÍTULO II

Capital e fundos sociais

ARTIGO 6.º

1 � O capital da cooperativa, variável, terá o valor mínimo de
€ 2500, encontrando-se integralmente realizado em dinheiro.

2 � O capital da cooperativa é representado por títulos de € 10
cada um.

3 � A entrada mínima de cada cooperador é de 25 títulos de ca-
pital.

4 � O pagamento da parte ainda não realizada dos títulos subscri-
tos poderá ser efectuado de uma só vez ou num máximo de 10 pres-
tações mensais.

ARTIGO 7.º

Os títulos de capital não poderão ser transmitidos inter vivos nem
mortis causa.

ARTIGO 8.º

A cooperativa só reconhece um proprietário para cada título de
capital, não podendo nenhum ser averbado a mais de uma pessoa.

ARTIGO 9.º

1 � Constituem receitas ordinárias da cooperativa as quantias co-
bradas pelos serviços que prestar.

2 � A cooperativa poderá receber, porém, toda e qualquer receita
eventual, como subsídios, comparticipações, doações, legados ou he-
ranças.

3 � Todas as receitas, quer ordinárias, quer eventuais, bem como
todas as despesas da cooperativa, serão devidamente contabilizadas
para permitirem uma gestão eficiente.

CAPÍTULO III

Dos cooperadores

ARTIGO 10.º

1 � Pode ser admitido como membro da cooperativa, no respeito
pelo disposto no Código Cooperativo, todo o docente, com pelo
menos onze horas semanais curriculares, após dois anos de serviço na
escola, admitido pela direcção, com base em proposta apresentada
pelo próprio. Da decisão poderá haver recurso para a assembleia ge-
ral subsequente.

2 � Esta proposta será acompanhada de parecer do conselho pe-
dagógico que terá em atenção o perfil do docente no cumprimento
dos seus deveres.

ARTIGO 11.º

1 � Serão consideradas duas categorias de cooperadores: os efecti-
vos e os honorários.

2 � Considerar-se-ão efectivos os membros da cooperativa que
prestem efectivamente serviço na cooperativa.

3 � Considerar-se-ão membros honorários da cooperativa as pes-
soas que, ao deixarem de prestar serviço efectivo na cooperativa,
venham a ser julgadas merecedoras dessa distinção pela assembleia
geral, pelos bons serviços prestados à cooperativa no desempenho
das suas funções.

4 � Os membros honorários poderão participar nas reuniões das
assembleias gerais sem direito a voto.

ARTIGO 12.º

1 � Os cooperadores que se encontrem no pleno gozo dos seus
direitos sociais, para além dos constantes na lei, têm os direitos a
seguir indicados:

a) Ser compensados pela actividade útil que exerçam na coopera-
tiva ou pelos serviços que a esta prestem;

b) Tomar parte na assembleia geral, apresentando propostas, dis-
cutindo e votando os pontos constantes da ordem de trabalhos;

c) Eleger e ser eleitos para os órgãos da cooperativa;
d) Examinar a escrita e as contas da cooperativa nas condições

fixadas pela direcção;
e) Solicitar a sua demissão, desde que participem por escrito, com

a antecedência mínima de 30 dias, esta sua vontade à cooperativa e
liquidem as suas dívidas ou responsabilidades para com ela;

f) Ser reembolsados, quando demitidos, do valor dos títulos do ca-
pital realizados.

2 � O reembolso dos valores previstos na alínea f) do n.º 1 será
efectuado no prazo máximo de um ano, por uma só vez ou em pres-
tações, conforme for deliberado pela direcção e nas condições previs-
tas no Código Cooperativo.

ARTIGO 13.º

1 � Os cooperadores deverão respeitar os princípios cooperativos,
as leis, os estatutos da cooperativa e os regulamentos internos.

2 � Os cooperadores deverão ainda:
a) Contribuir para um bom clima relacional na comunidade educa-

tiva;
b) Ser assíduos e pontuais no exercício das suas funções;
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c) Zelar pelo património da cooperativa;
d) Colaborar com os restantes intervenientes no processo educati-

vo, de acordo com as sus funções;
e) Desenvolver com todos os professores, funcionários, alunos e

pais um clima de cordialidade, zelando pelo bom nome da instituição;
f) Participar, em geral, nas actividades da cooperativa e prestar o

trabalho ou serviço que lhes competir;
g) Efectuar os pagamentos previstos nos estatutos e nos regula-

mentos internos.
ARTIGO 14.º

1 � Os cooperadores poderão ser excluídos quando:
a) Não cumprem os deveres estatutários ou regulamentares;
b) Não acatem as deliberações dos corpos sociais;
c) Prejudiquem de algum modo a cooperativa.

CAPÍTULO IV

Dos órgãos sociais

SECÇÃO I

Princípios gerais

ARTIGO 15.º

São órgãos sociais da cooperativa, nos termos do Código Coopera-
tivo:

a) A assembleia geral;
b) A direcção;
c) O conselho fiscal.

ARTIGO 16.º

Os membros dos órgãos sociais serão eleitos de entre os coopera-
dores, apresentando-se em lista e com um programa de acção. As lis-
tas e o programa serão entregues ao presidente da assembleia geral
até cinco dias úteis antes da data das eleições, devendo ser por este
afixados para consulta dos cooperadores, até três dias antes das elei-
ções.

ARTIGO 17.º

A duração dos mandatos da mesa da assembleia geral, da direcção e
do conselho fiscal é de dois anos com início no dia da eleição, sendo
permitida a reeleição por mais de uma vez consecutiva.

ARTIGO 18.º

O regime da responsabilidade dos órgãos sociais da cooperativa é o
que decorre das disposições dos artigos correspondentes do Código
Cooperativo.

SECÇÃO II

Da assembleia geral

ARTIGO 19.º

1 � A definição, composição e constituição da mesa e a compe-
tência da assembleia geral decorrerão do disposto no Código Coope-
rativo.

2 � A convocatória para a assembleia geral será feita nas condi-
ções previstas no Código Cooperativo ou por protocolo em livro
próprio, envio ou entrega, devidamente assinado pelos cooperadores.

3 � A assembleia geral reunirá à hora marcada na convocatória se
estiverem presentes dois terços dos sócios.

4 � Se à hora marcada para a reunião não se verificar o número
de presenças previsto no número anterior, a assembleia reunirá com
qualquer número de cooperadores meia hora depois.

ARTIGO 20.º

1 � A assembleia geral ordinária reunirá obrigatoriamente duas
vezes em cada ano:

a) Até 31 de Março, para apreciação e votação do balanço, do
relatório e contas da direcção e ainda do parecer do conselho fiscal;

b) Até 31 de Dezembro, para apreciação e votação do orçamento
e do plano de actividades para o exercício seguinte.

2 � A assembleia geral ordinária para eleição dos órgãos sociais
deverá realizar-se durante o mês de Julho.

3 � A assembleia geral extraordinária reunirá quando convocada
pelo seu presidente, por sua iniciativa, a pedido da direcção ou do
conselho fiscal ou a requerimento de, pelo menos, 5 % dos membros
da cooperativa, no mínimo de três.

ARTIGO 21.º

As assembleias gerais, além dos membros honorários e dos coope-
radores por direito próprio, poderão ainda assistir e por convite e
sem direito a voto, os pais, encarregados de educação, alunos, outras
pessoas e entidades que a assembleia geral, por proposta da direcção,
eventualmente considere de interesse convidar.

ARTIGO 22.º

1 � O regime de deliberações e votação da assembleia geral é o
decorrente do Código Cooperativo.

2 � E permitido o voto por correspondência e o voto por repre-
sentação nas condições previstas no Código Cooperativo.

SECÇÃO III

Da direcção

ARTIGO 23.º

A direcção é composta por um presidente e dois vogais.

ARTIGO 24.º

Para além da competência mencionada no Código Cooperativo,
compete ainda à direcção:

a) Promover a formação cooperativa, quer dos seus membros, quer
de membros de cooperativas de outros ramos, de acordo com o res-
pectivo plano de actividades;

b) Promover a formação cooperativa dos alunos;
c) Promover a actualização pedagógica dos docentes;
d) Propor a aplicação dos excedentes, de acordo com a lei.

ARTIGO 25.º

Para obrigar a cooperativa são necessárias e suficientes as assina-
turas de dois membros da direcção, salvo quanto a actos de mero
expediente, em que basta a assinatura de um dos membros.

SECÇÃO IV

Do conselho fiscal

ARTIGO 26.º

O conselho fiscal é composto por um único titular, quando a coo-
perativa tiver até vinte cooperadores e por um presidente e dois vogais
se exceder aquele número.

ARTIGO 27.º

A competência, reuniões e quórum do conselho fiscal serão de
acordo com o disposto no Código Cooperativo.

CAPÍTULO V

Dos órgãos académicos

ARTIGO 28.º

A direcção pedagógica da cooperativa é constituída por um ou dois
directores pedagógicos e por um conselho pedagógico.

Os directores pedagógicos serão designados pela direcção e repre-
sentarão a escola junto do Ministério da Educação em todos os assun-
tos de natureza pedagógica.

O conselho pedagógico é composto pelo director pedagógico, por
um elemento da direcção, sendo os restantes membros designados pela
direcção, em cada ano lectivo, de acordo com o regulamento interno
da escola.

ARTIGO 29.º

1 � À direcção pedagógica compete a orientação da acção educa-
tiva da cooperativa, nos termos definidos no Estatuto do Ensino
Particular e Cooperativo bem como a elaboração do regulamento
interno da escola.

2 � O regulamento interno da escola será aprovado em assembleia
geral por maioria qualificada de pelo menos dois terços dos votos
expressos.

CAPÍTULO VI

Das reservas e excedentes

ARTIGO 30.º

1 � A cooperativa constituirá as seguintes reservas, nos termos
do Código Cooperativo:

a) Uma reserva legal destinada a cobrir eventuais perdas de exercício;
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b) Uma reserva para educação cooperativa e formação cultural.
2 � A cooperativa poderá criar outras reservas que a assembleia

geral venha a considerar úteis.

ARTIGO 31.º

Para cada uma das reservas definidas no artigo anterior reverterá
uma percentagem dos excedentes anuais líquidos a definir em cada
ano pela assembleia geral.

ARTIGO 32.º

Poder-se-á proceder à distribuição de excedentes entre os coopera-
dores de acordo com o Código Cooperativo.

CAPÍTULO VII

Da dissolução e liquidação

ARTIGO 33.º

A cooperativa será dissolvida quando ocorrer alguma das causas de
dissolução previstas no Código Cooperativo.

ARTIGO 34.º

A liquidação e partilha dos bens da cooperativa, em caso de disso-
lução, far-se-á nos termos do Código Cooperativo.

CAPÍTULO VIII

Disposições finais

ARTIGO 35.º

Em tudo fica revogado o estatuto anterior, aprovado por escritura
e agora alterado.

ARTIGO 36.º

Nos pontos omissos recorrer-se-á à legislação conveniente e em
vigor para as cooperativas em geral e para as cooperativas de ensino,
em particular.

Mais certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição
acima referida:

05 � Apresentação n.º 32/040227.
Nomeação dos órgãos sociais, por deliberação de 3 de Dezembro

de 2004, para o triénio de 2003-2005.
Direcção: presidente � Liliane Meunier da Silva Araújo Gomes

Simões; vogais � António Domingos Rosa e José Eduardo da Silva
Rosinha, residente no Bairro da Calçada dos Mestres, Rua 7, 8, Lis-
boa.

Conselho fiscal: presidente � Vítor Manuel Carreira Almeida, ca-
sado, residente na Praceta de Augusto Castilho, 7, 2.º, E, Damaia.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva. Está conforme o original.

27 de Outubro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Olívia de
Sousa Rebelo. 2006562584

CÔMPUTOS � INFORMÁTICA, EQUIPAMENTOS
E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 2578/930506; identificação de pessoa colectiva n.º 502981695;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 40/040917.

Certifico que foi registada a dissolução e encerramento da liquida-
ção da sociedade supra. Data da aprovação das contas: 31 de Dezem-
bro de 2002.

Está conforme o original.

10 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria
Margarida Faria Moreira da Silva. 1000270637

CLEAN AND PROTECT � SERVIÇOS DE LIMPEZA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 13 560/040825; identificação de pessoa colectiva n.º 507083733;
inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 02/040825.

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

Elsa Maria Cabrita Calafate, contribuinte fiscal n.º 205945309,
natural de Moçambique, casada com Felisberto Carrilho Pereira sob o
regime da comunhão de adquiridos, residente na Rua de Maria Lamas,
2, 7.º, direito, em Lisboa, portadora do bilhete de identidade
n.º 107763301 emitido em 2 de Fevereiro de 2004 pelos Serviços de
Identificação Civil de Lisboa.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Clean and Protect � Serviços de
Limpeza, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Maria Lamas, 2, 7.º,
direito, em Lisboa, freguesia de Benfica.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser desloca-
da, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços de lim-
peza.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade, pertence aos ge-
rentes, com ou sem remuneração, conforme a sócia deliberar.

2 � Para vincular a sociedade é suficiente a intervenção de um
gerente.

ARTIGO 5.º

A sócia única fica autorizada a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do objecto
social.

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

9 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2007264978

CRIAWEB � SOLUÇÕES INFORMÁTICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 13 557/040824; identificação de pessoa colectiva n.º 507070275;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 01/040824.

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

1.º Nuno Alexandre Gomes da Costa Raposo, natural da freguesia
de Sintra (São Martinho), concelho de Sintra, casado com Patrícia
Alexandra Ferreira Oliveira Raposo sob o regime da comunhão geral
de bens, residente na Praceta da Cruz da Baleia, lote 2, Baleia, Carvo-
eira, Mafra.

2.º Manuel dos Santos Mendes Gonçalves, solteiro, maior, natural
da freguesia de Badim, concelho de Monção, residente na Rua de Gomes
Freire, 142, B, 4.º, Lisboa.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma CRIAWEB � Soluções Informá-
ticas, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida de Miguel Bombarda,
42, 5.º, C, freguesia de Nossa Senhora de Fátima, 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 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 concepção, criação, alojamen-
to e manutenção de páginas de Internet. Serviços de informática e
assistência técnica. Disponibilização da utilização da rede de Internet.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 22 � 1 de Fevereiro de 2005 2304-(79)

Comércio de equipamentos informáticos e acessórios. Serviços de
publicidade e marketing. Design e soluções informáticas.

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 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.

Está conforme o original.

9 de Novembro de 2004. �  A Primeira-Ajudante, Maria
Margarida Faria Moreira da Silva. 2007264986

PROMOPROF � MANUTENÇÃO FÍSICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 13 554/040823; identificação de pessoa colectiva
n.º 507079892; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 02/
040823.

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

Jorge Francisco de Paiva Calado Paim da Câmara, número de iden-
tificação fiscal 188889205, solteiro, maior, natural de Angra, fregue-
sia de São Pedro, concelho de Angra do Heroísmo, residente na Rua
de Abranches Ferrão, 8, 13.º, A, em Lisboa, portador do bilhete de
identidade n.º 8094531, de 9 de Março de 2001, emitido pelos Servi-
ços de Identificação Civil de Lisboa.

José Maria de Lemos Borges de Almeida, número de identificação
fiscal 103466770, natural da freguesia de Campo Grande, concelho
de Lisboa, solteiro, maior, residente na Rua do Professor Simões Raposo,
6, 3.º, A, em Lisboa, portador do bilhete de identidade n.º 4804424,
de 25 de Maio de 2000, emitido pelos Serviços de Identificação Civil
de Lisboa.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma PROMOPROF � Manutenção Fí-
sica, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Professor Bento de Jesus
Caraça, 71, freguesia do Lumiar, concelho de Lisboa.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser desloca-
da, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo
a mesma criar ou encerrar sucursais, filiais, agências ou outras formas
locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em manutenção física.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de cinco mil euros, encontra-se integral-
mente realizado em dinheiro, e corresponde à soma de duas quotas:
uma do valor nominal de mil seiscentos e cinquenta euros pertencen-
te ao sócio Jorge Francisco de Paiva Calado Paim da Câmara e outra
do valor nominal de três mil trezentos e cinquenta euros pertencente
ao sócio José Maria Lemos Borges de Almeida.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de cem mil euros.

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, 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 socie-
dades, 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.

Disposição transitória

1 � Fica desde já nomeado gerente o sócio Jorge Francisco de Paiva
Calado Paim da Câmara.

2 � A gerência fica desde já autorizada a levantar a totalidade do
capital social depositado, a fim de custear as despesas de constituição
e registo da sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede
social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis, imóveis ou direi-
tos, mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a sociedade todos
os actos praticados pela gerência, nesse período, logo que definitiva-
mente matriculada.

Está conforme o original.

9 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2007264994

CARNEIRO & GARCIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 10 855; identificação de pessoa colectiva n.º 503480444; ins-
crição n.º 04; número e data da apresentação: 09/040803.

Certifico que foi registada a dissolução e encerramento da liquida-
ção da sociedade supra. Data da aprovação das contas: 8 de Junho de
2004.

Está conforme o original.

8 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2006567810
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PORTAS DE LISBOA � SOCIEDADE
DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 10 998; identificação de pessoa colectiva n.º 505787105;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 03 e inscrição n.º 05; números e
data das apresentações: 06 e 07/040825.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

03 � Averbamento n.º 2, apresentação n.º 06/040825.
Cessação de funções de administrador de Francisco Collado San-

chez Camacho, por ter renunciado, em 14 de Maio de 2004.
05 � Apresentação n.º 07/040825.
Nomeação de administrador, por deliberação de 2 de Junho de 2004,

para o quadriénio em curso de 2002-2005:
Manuel Eugénio Neves dos Santos, divorciado, residente na Aveni-

da do Brasil, 24, 6.º, esquerdo, Lisboa.

Está conforme o original.

8 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2007271184

PORTAS DE LISBOA DOIS � SOCIEDADE
DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 10 999; identificação de pessoa colectiva n.º 505878585;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 03 e inscrição n.º 05; números e
data das apresentações: 10 e 11/040825.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:, apresentação n.º 10/040825.

Cessação de funções de administrador  de Francisco Collado San-
chez Camacho, por ter renunciado, em 14 de Maio de 2004.

05 � Apresentação n.º 11/040825.
Nomeação de administrador por deliberação de 2 de Junho de 2004,

para o quadriénio em curso de 2002-2005:
Manuel Eugénio Neves dos Santos, divorciado, residente na Aveni-

da do Brasil, 24, 6.º, esquerdo, Lisboa.

Está conforme o original.

8 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2007271192

PORTAS DE LISBOA TRÊS � SOCIEDADE
DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 11 000; identificação de pessoa colectiva n.º 505878577;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 03 e inscrição n.º 05; números e
data das apresentações: 08 e 09/040825.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

03 � averbamento n.º 2, apresentação n.º 08/04082.
Cessação das funções de administrador de Francisco Collado San-

chez Camacho, por ter renunciado, em 14 de Maio de 2004.
05 � Apresentação n.º 09/040825.
Nomeação de administrador, por deliberação de 2 de Junho de 2004

para o quadriénio em curso de 2002-2005:
Manuel Eugénio Neves dos Santos, divorciado, residente na Aveni-

da do Brasil, 24, 6.º, esquerdo, Lisboa.

Está conforme o original.

8 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2007271206

CLININFANTIL � ASSISTÊNCIA MÉDICA PEDIÁTRICA
E CIRÚRGICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 498; identificação de pessoa colectiva n.º 502137851; número
e data da entrada: 8421/030702.

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

Está conforme o original.

29 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2006572806

CLÍNICA EPILAÇÃO DEFINITIVA SALDANHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 7371; identificação de pessoa colectiva n.º 504226002; núme-
ro e data da entrada: 8295/030702.

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

Está conforme o original.

29 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2002369097

CINEMA INTERNATIONAL CORPORATION (SÃO JORGE) & C.A

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 19 111; identificação de pessoa colectiva n.º 500558302; nú-
mero e data da entrada: 8252/030702.

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

Está conforme o original.

29 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2002523045

CHIQUE DAS AVENIDAS � LEITARIA DE GONÇALVES
& IRMÃOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 48 249; identificação de pessoa colectiva n.º 500331669; nú-
mero e data da entrada: 8345/030702.

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

Está conforme o original.

29 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2002958980

CERVEJANÁRIO � RESTAURAÇÃO E HOTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 6864; identificação de pessoa colectiva n.º 504083988; núme-
ro e data da entrada: 8147/030702.

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

Está conforme o original.

29 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2006572814

CERTUSHOTÉIS � HOTELARIA E TURISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 9778; identificação de pessoa colectiva n.º 505103877; núme-
ro e data da entrada: 8099/030702.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestaçao de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

29 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2006572830
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CERRO PRETO � TÁXIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 9958; identificação de pessoa colectiva n.º 505361892; núme-
ro e data da entrada: 8221/030702.

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

Está conforme o original.

29 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2003560653

CENTRO DE ANÁLISES CLÍNICAS L. M., L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 68 615; identificação de pessoa colectiva n.º 501730605; nú-
mero e data da entrada: 8052/030702.

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

Está conforme o original.

29 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2001013124

CELSOL � CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO IMOBILIÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 52 893; identificação de pessoa colectiva n.º 500806225; nú-
mero e data da entrada: 8248/030702.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestaçao de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

29 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2002369054

CASAL DO POTE � EMPREENDIMENTOS AGRÍCOLAS
E PECUÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 6709; identificação de pessoa colectiva n.º 504051431; núme-
ro e data da entrada: 8406/030702.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestaçao de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

29 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2006572822

CASA DOS ENGOMADOS � ENXOVAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 5644; identificação de pessoa colectiva n.º 503739588; núme-
ro e data da entrada: 8290/030702.

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

Está conforme o original.

29 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2002954283

CARVOARIA FIRMEZA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 24 377; identificação de pessoa colectiva n.º 500513392; nú-
mero e data da entrada: 8219/030702.

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

Está conforme o original.

29 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2003560670

CARVALHO & BERNARDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 31 039; identificação de pessoa colectiva n.º 500536465; nú-
mero e data da entrada: 8037/030702.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestaçao de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

29 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2003507540

CARREIRO, SANTOS & BARROSO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 31 125; identificação de pessoa colectiva n.º 500971358; nú-
mero e data da entrada: 8028/030702.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestaçao de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

29 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2003507531

CARDOSO & COUTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 52 215; identificação de pessoa colectiva n.º 500758360; nú-
mero e data da entrada: 8397/030702.

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

Está conforme o original.

29 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2006572849

CARLOS SOARES NUNES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 36 029; identificação de pessoa colectiva n.º 500504067; nú-
mero e data da entrada: 8285/030702.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

29 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2002369046

CAPIOL � SOCIEDADE DE REFEIÇÕES RÁPIDAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 61 097; identificação de pessoa colectiva n.º 501504192; nú-
mero e data da entrada: 8571/030702.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

29 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2006572857
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CAMRO � ACTIVIDADES
TURÍSTICO-HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 9909; identificação de pessoa colectiva n.º 505319047; núme-
ro e data da entrada: 8524/030702.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

29 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2000991491

CÂMARA CLARA � ESTÚDIOS FOTOGRÁFICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 1595; identificação de pessoa colectiva n.º 502752823; núme-
ro e data da entrada: 8551/030702.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

29 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2002935009

CAFETARIA E SNACK-BAR DO MERCADO 31
DE JANEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 5424; identificação de pessoa colectiva n.º 503687600; núme-
ro e data da entrada: 8292/030702.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

29 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2006572865

CAFÉ DO PONTO � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 2842; identificação de pessoa colectiva n.º 503039314; núme-
ro e data da entrada: 8549/030702.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

29 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2002473986

CODEPA � CENTRO DE ORIENTAÇÃO
E DOCUMENTAÇÃO DE ENSINO PARTICULAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 32 116; identificação de pessoa colectiva n.º 500065756;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 13; número e data da apresenta-
ção: 22/040301.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

13 � Averbamento n.º 1, apresentação n.º 22/040301.
Cessação de funções dos gerentes Ana Isabel de Araújo Silva Maria

Amado e Pedro Manuel Morais Reis Mendes, por renúncia em 13 de
Dezembro de 2002.

Está conforme o original.

9 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2004313668

CODEPA � CENTRO DE ORIENTAÇÃO
E DOCUMENTAÇÃO DE ENSINO PARTICULAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 32 116; identificação de pessoa colectiva n.º 500065756; ins-
crição n.º 20; número e data da apresentação: 39/031215.

Certifico que foi registado o reforço do capital de 2 000 000$ para
€ 9976,43 tendo o artigo 4.º ficado com a seguinte redacção:

4.º

O capital social, totalmente realizado em dinheiro é de nove mil
novecentos e setenta e seis euros e quarenta e três cêntimos, e cor-
responde à soma de sete quotas, sendo uma do valor nominal de dois
mil e vinte e cinco euros e doze cêntimos e outra do valor nominal
de quatro mil setecentos e oitenta e oito euros e quarenta e seis cên-
timos, ambas pertencentes à sócia Maria Teresa Araújo da Silva
Amado, outra de mil quatrocentos e noventa e seis euros e trinta e
nove cêntimos e outra do valor nominal de mil cento e noventa e
sete euros e onze cêntimos, ambas pertencentes à sócia Ana Isabel de
Araújo Silva Maria Amado, outra do valor nominal de duzentos e
sessenta e nove euros e trinta e cinco cêntimos, pertencente ao sócio
Duarte Forjaz Pacheco Trigueiros, e duas iguais dos valores nominais
de cem euros, pertencentes uma a cada um dos sócios Henrique José
Barrilaro Fernandes Ruas e Eduardo Silvério Abranches de Soveral.

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

Está conforme o original.

9 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2004339080

CODEPA � CENTRO DE ORIENTAÇÃO E
DOCUMENTAÇÃO DE ENSINO PARTICULAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 32 116; identificação de pessoa colectiva n.º 500065756;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 18, inscrição n.º 18 e inscrição
n.º 19; números e data das apresentações: 05, 06 e 07/030512.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

18 � Apresentação n.º 05/030512.
Nomeação de gerente por deliberação de 6 de Janeiro de 2003,

Filipe Carreira, casado, residente na Avenida do Duque de Loulé, 47,
6.º, frente, Lisboa.

18 � Averbamento n.º 1, apresentação n.º 06/010512.
Cessação de funções do gerente, Filipe Carreira, por ter sido desti-

tuído em 24 de Fevereiro de 2003.
19 � Apresentação n.º 07/030512.
Nomeação de gerente, por deliberação de 24 de Fevereiro de 2003,

Fernando António Martinho Martins, casado, residente na Avenida
do Duque de Loulé, 47, 6.º, frente, Lisboa.

Está conforme o original.

9 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2002367043

PELAS CORTES � ANTIGUIDADES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 30 088; identificação de pessoa colectiva n.º 500960810;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 07,; averbamento n.º 1 à inscri-
ção n.º 08, inscrição n.º 13 e inscrição n.º 16; números e data das
apresentações: 04, 06, 08 e 09/040812.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

07 � Averbamento n.º 1, apresentação n.º 04/040812.
Cessação de funções da gerente Maria Luísa Amaral Anahory Ro-

quette, por destituição em 11 de Agosto de 2004.
08 � Averbamento n.º 1, apresentação n.º 06/040812.
Cessação de funções do gerente Duarte Anahory de Roure Ferreira

Roquette, por destituição em 11 de Agosto de 2004.
13 � Averbamento n.º 1, apresentação n.º 08/040812.
Cessação de funções dos gerentes António José Roque Silva e Rui

Miguel Nunes Pacheco Aurélio, por ter renunciado em 11 de Agosto
de 2004.
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Mais certifica que foi registada a alteração do contrato para socie-
dade unipessoal, da sociedade em epígrafe, o qual passa a ter a seguin-
te redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade passa a usar a firma Daniela Birg � Jóias, Unipes-
soal, L.da, e continua a ter a sua sede no concelho de Lisboa, na Rua
de São Bento, 147, freguesia da Lapa.

2 � Por simples deliberação da gerência poderão ser criadas filiais,
sucursais, agências, delegações ou quaisquer outras formas de repre-
sentação social em Portugal ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste ria compra e venda de antiguida-
des, pinturas, decorações e objectos em segunda mão. Fabrico e co-
mercialização de objectos em ouro, prata e joalharia.

ARTIGO 3.º

O capital social, é de cinco mil euros, está integralmente realizado
em dinheiro, e nos demais valores constantes do activo social e cor-
responde a uma quota de igual montante na titularidade da única só-
cia, Daniela de Saldanha e Albuquerque Birg.

ARTIGO 4.º

Ficam desde autorizados os negócios jurídicos celebrados entre o
sócio único e a sociedade, desde que estes sirvam à prossecução do
objecto da sociedade e obedeçam à forma legalmente prescrita, nos
termos do artigo 270.º-F do Código das Sociedades Comerciais.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade compete a um ou mais gerentes, só-
cio ou não os quais poderão não ser remunerados se tal vier a ser
deliberado em assembleia geral.

2 � A sociedade vincula-se com a intervenção de um gerente ou
de um mandatário nos termos do respectivo mandato.

3 � É gerente a única sócia, Daniela de Saldanha e Albuquerque
Birg.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar no capital social de quaisquer outras
sociedades, ainda que com objecto diferente do seu, ou reguladas por
lei especial, por simples deliberação da gerência.

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

Está conforme o original.

9 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2006310542

COLUMBIA TRISTAR WARNER FILMES
DE PORTUGAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 22 511; identificação de pessoa colectiva n.º 500066884; ins-
crição n.º 13; número e data da apresentação: 06/040819.

Certifico que foi registada a alteração do contrato quanto ao arti-
go 10.º, da sociedade em epígrafe, o qual passa a ter a seguinte redac-
ção:

ARTIGO 10.º

1 � A gerência da sociedade competirá aos gerentes, a nomear em
assembleia geral, com ou sem remuneração, conforme aí for delibe-
rado.

2 � O mandato de gerência será de duração indeterminada.
3 � Os gerentes são dispensados de caução.
4 � A gerência poderá nomear mandatários ou procuradores para

a prática de determinados actos ou categoria de actos.
5 � A sociedade obriga-se pela assinatura de dois gerentes, ou de

um gerente com poderes delegados para a prática de um acto concre-
to ou de determinada categoria de actos, dentro dos limites dos pode-
res delegados, e de um ou mais procuradores, dentro dos poderes que
lhe estejam cometidos.

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

Está conforme o original.

9 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2004266554

COLUMBIA TRISTAR WARNER FILMES
DE PORTUGAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 22 511; identificação de pessoa colectiva n.º 500066884;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 06 e inscrição n.º 12; números e
data das apresentações: 11 e 12/040816.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

06 � Averbamento n.º 1, apresentação n.º 11/040816.
Cessação de funções do gerente António Avelar Gomes, por desti-

tuição em 12 de Agosto de 2004.
12 � Apresentação n.º 12/040816.
Nomeação de gerentes, por deliberação de 12 de Agosto de 2004:
Mark Lewis Zucker, casado, residente em 2218 Careful Avenue,

Agoura, California, Estados Unidos.
Ernesto Barcelo Victoria, casado, residente em Paseo de Las Aca-

cias, 16, Urbanizacion de Alarcón, Madrid, Espanha.
Paul Donald Smith, solteiro, maior, residente em 1250 La Collina

Drive, Beverly Hills, California, Estados Unidos.
Edward Anthony Romano, casado, residente em 14 Toluca Estates

Drive, Toluca Lake, Estados Unidos.
David Ross Brander, casado, residente em Bakers Arms, High Stre-

et Uffington, Oxfordshire, Inglaterra.
Steven William Mertz, solteiro, maior, residente em 64 Lexham

Gardens, Londres, Inglaterra.

Está conforme o original.

9 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2007270226

PORFÍRIO DA SILVA & FILHOS

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 22 211; identificação de pessoa colectiva n.º 500952191;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 3 e inscrição n.º 13; números e
data das apresentações: 10 e 12/040831.

Certifico que foi registada a alteração do contrato quanto aos arti-
gos 2.º e 3.º, da sociedade em epígrafe, o qual passa a ter a seguinte
redacção:

ARTIGO 2.º

O capital social, integralmente realizado, é de quatro mil novecen-
tos e oitenta e sete euros e noventa e oito cêntimos, e corresponde
à soma de duas partes sociais, uma do valor nominal de quatro mil
quatrocentos e noventa e três euros e noventa e nove cêntimos,
pertencente à sócia Maria Inês da Cruz Correia Gardete Mendes de
Almeida, e outra do valor nominal de quatrocentos e noventa e três
erros e noventa e nove cêntimos, pertencente ao sócio Pedro Miguel
da Cruz Correia Gardete.

ARTIGO 3.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, pertence ao não sócio Gonçalo Pe-
dreira Mendes de Almeida, casado com a terceira outorgante e com
ela residente que fica, desde já, nomeado gerente.

§ único. Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contra-
tos é necessária e suficiente a assinatura de um gerente.

Mais certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição
acima referida:

3 � Averbamento n.º 2, apresentação n.º 10/040831.
Cessação de funções de gerente de Sofia Alexandra Silva Duarte,

por renúncia de 5 de Agosto de 2004.

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

Está conforme o original.

9 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2005084123

CAFÉS REUNIDOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 15 134; identificação de pessoa colectiva n.º 500325634;
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averbamento n.º 1 à inscrição n.º 01; número e data da apresenta-
ção: 24/040810.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

01 � Averbamento n.º 1, apresentação n.º 24/040810.
Cessação de funções do gerente Carlos Maria de Almeida Barbosa

de Carvalho, por ter renunciado em 23 de Junho de 2004.

Está conforme o original.

9 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2008431126

COMPANHIA I. B. M. PORTUGUESA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 15 134; identificação de pessoa colectiva n.º 500068801; ins-
crição n.º 45; número e data da apresentação: 07/040811.

Certifico que o texto que se segue e transcrição da inscrição acima
referida:

45 � Apresentação n.º 07/040811.
Nomeação dos órgãos sociais, por deliberação de 31 de Maio de

2004, para o ano de 2004.
Conselho de administração: presidente e administrador-delegado �

José Joaquim de Oliveira, divorciado, residente na Rua de Tomaz da
Fonseca, 26, Edifício 3, 6.º, direito, Lisboa.

Miguel Angel Muñoz Del Castillo.
António Manuel Benito Cerejeira.
Fiscal único: Pricewaterhousecoopers & Associados, SROC, L.da,

com sede na Avenida da Liberdade, 245, 8.º-A, Lisboa; suplente �
Jorge Manuel Santos Costa, casado, residente na Avenida de Barbosa
du Bocage, 107, 3.º-B, Lisboa, revisor oficial de contas.

Está conforme o original.

9 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2007265281

MANUEL ALVAREZ LOURENÇO & ALVAREZ IRMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 33 376; identificação de pessoa colectiva n.º 500177082; ins-
crição n.º 05; número e data da apresentação: 04/040830.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

05 � Apresentação n.º 04/040830.
Dissolução.
Prazo para a liquidação: 6 meses a contar de 12 de Julho de 2004.

Está conforme o original.

9 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2006591207

MANPOWER PORTUGUESA � SERVIÇOS DE RECURSOS
HUMANOS (EMPRESA DE TRABALHO TEMPORÁRIO), S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 33 449; identificação de pessoa colectiva n.º 500492310; ins-
crição n.º 13; número e data da apresentação: 10/040813.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

13 � Apresentação n.º 10/040813.
Nomeação dos órgãos sociais, por deliberação de 30 de Março de

2004, para o quadriénio de 2004-2007.
Conselho de administração: presidente � Manuel Marcelino Peralta

da Pena Costa.
Maria Marcelina Peralta.
Noel Peralta da Pena Costa, divorciado, residente na Rua do Cam-

pinho, 24, Porto.
Fiscal único: Afonso Diz & Santos Silva, SROC; suplente � Rui

Fernando Torrinhas da Cruz, solteiro, maior, residente na Rua de São
José, 35, 3.º-B e C, Lisboa, revisor oficial de contas.

Está conforme o original.

9 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2006394380

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;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 03 e inscrição n.º 12; números e
data das apresentações: 13 e 14/040818.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

03 � Averbamento n.º 1, apresentação n.º 13/040818.
Cessação de funções da gerente Ana Margarida Fernandes Benito

por ter renunciado em 6 de Agosto de 2004.
12 � Apresentação n.º 14/040818.
Nomeação de gerente, por deliberação de 6 de Agosto de 2004,

José Manuel França Ferreira Leão.

Está conforme o original.

9 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2007270587

CAPELA & VICENTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 38 546; identificação de pessoa colectiva n.º 500052697;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 10; número e data da apresenta-
ção: 08/040809.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

10 � Averbamento n.º 1, apresentação n.º 08/040809.
Cessação de funções do gerente, José dos Santos Duarte, por ter

renunciado em 27 de Julho de 2004.

Está conforme o original.

9 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2006562126

MONTECARA � REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 40 834; identificação de pessoa colectiva n.º 500040028; ins-
crição n.º 04; número e data da apresentação: 25/040831.

Certifico que foi registado o reforço do capital de 1 000 000$ para
€ 5000 tendo o artigo 3.º ficado com a seguinte redacção:

3.º

O capital social inteiramente realizado em dinheiro é de cinco mil
euros, e corresponde à soma de três quotas, duas iguais de mil sete-
centos e cinquenta euros, uma de cada um dos sócios, Manuel Fernan-
do Rosa Azeitona e José Alberto da Silva Carvalho e outra de mil e
quinhentos euros da sociedade MONTECARA � Importação e
Exportação, L.da

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

Está conforme o original.

9 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2006563947

PROLIVRO � PROMOÇÃO DO LIVRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 40 910; identificação de pessoa colectiva n.º 500223521; ins-
crições n.os 02 e 03; números e data das apresentações: 46 e 47/
040805.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

02 � Apresentação n.º 46/040805.
Nomeação do secretário da sociedade, por deliberação de 26 de Julho

de 2004:
Fernando Garcia, casado, residente na Rua da Anchieta, 31, 1.º,

Lisboa; suplente � Ana Maria Carvalho, com domicílio na mesma
morada.
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03 � Apresentação n.º 47/040805.
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da atprovação das contas: 26 de Julho de 2004.

Está conforme o original.

9 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2007265303

PT CONTACT � TELEMARKETING E SERVIÇOS
DE INFORMAÇÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 42 702; identificação de pessoa colectiva n.º 500268088;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 33 e inscrição n.º 38; números e
data das apresentações: 29 e 30/040730.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

33 � Averbamento n.º 1, apresentação n.º 29/040730.
Cessação de funções de Sandra Luísa de Azevedo Coutinho Simeão

Fonseca, por ter renunciado em 31 de Março de 2004.
38 � Apresentação n.º 30/040730.
Nomeação do secretário da sociedade, por deliberação de 8 de Abril

de 2004, para o triénio em curso de 2003-2005:
Suplente � Ana Cristina da Silva Bastos, solteira, maior, residente

na Rua de Morais Soares, 43-C, 3.º, direito, Lisboa.

Está conforme o original.

9 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2006554743

PT CONTACT � TELEMARKETING E SERVIÇOS
DE INFORMAÇÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 42 702; identificação de pessoa colectiva n.º 500268088;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 36 e inscrição n.º 37; números e
data das apresentações: 29 e 30/040429.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

36 � Averbamento n.º 1, apresentação n.º 46/040429.
Cessação das funções de Pedro Humberto Monteiro Durão Leitão,

por renúncia em 30 de Janeiro de 2004.
37 � Apresentação n.º 47/040429.
Designação de membros do conselho de administração por delibe-

ração de 2 de Fevereiro de 2004:
Período: até ao final do mandato em curso 2003-2005.
Presidente � José Manuel da Graça Bau, casado, residente na Rua

de Fernão de Magalhães, 13, Lisboa.
Manuel Francisco Rosa da Silva, casado, residente na Rua de São

Domingos à Lapa, 117, 3.º, Lisboa.
José Pedro Faria Pereira da Costa, casado, residente na Rua de José

Guilherme de Oliveira, 8, Oeiras.

Está conforme o original.

9 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2006477064

PT CONTACT � TELEMARKETING E SERVIÇOS
DE INFORMAÇÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 42 702; identificação de pessoa colectiva n.º 500268088;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 34 e inscrição n.º 36; números e
data das apresentações: 26 e 27/040128.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

34 � Averbamento n.º 1, apresentação n.º 26/040128.
Cessação de funções dos administradores, Álvaro José Roquette

Morais e José Pedro Faria Pereira da Costa, por terem renunciado em
10 de Dezembro de 2003.

36 � Apresentação n.º 27/040128.
Nomeação de membros do conselho de administração, por delibe-

ração de 11 de Dezembro de 2003 , para o triénio em curso de 2003-
-2005:

Presidente � Pedro Humberto Monteiro Durão Leitão, casado,
residente na Rua de José Pontes, 7, 7.º, esquerdo, Lisboa.

Vítor Manuel Dias Pereira Gonçalves, casado, residente na Rua de
Gonçalo Velho Cabral, 48, 1.º, esquerdo, Lisboa.

Está conforme o original.

9 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2005474053

COSMOFIL � SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 43 663; identificação de pessoa colectiva n.º 500078106; ins-
crição n.º 13; número e data da apresentação: 01/040827.

Certifico que foi registado o reforço do capital de € 6733,77 para
€ 7980,76 tendo o artigo 3.º ficado com a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos diver-
sos valores que constituem o activo, é de sete mil novecentos e oi-
tenta euros e setenta e seis cêntimos e corresponde à soma das se-
guintes quotas: uma de quatrocentos e noventa e oito euros e oitenta
cêntimos, outra de setecentos e quarenta e oito euros e vinte cênti-
mos e uma de dois mil novecentos e noventa e dois euros e setenta
e nove cêntimos, todas pertencentes à sócia Maria Amélia Henriques
da Trindade Sousa Plácido; e três de mil duzentos e quarenta e seis
euros e noventa e nove cêntimos cada, pertencentes uma ao sócio
António Carlos Henriques da Trindade Sousa Plácido (como bem pró-
prio), outra ao sócio João Alexandre Henriques da Trindade Sousa
Plácido (como bem próprio) e outra ao sócio Pedro Miguel Henri-
ques da Trindade Sousa Plácido.

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

Está conforme o original.

9 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2007271451

PARORLI � SOCIEDADE HOTELEIRA E TURÍSTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 45 674; identificação de pessoa colectiva n.º 500211825;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 01; número e data da apresenta-
ção: 02/040827.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

01 � Averbamento n.º 2, apresentação n.º 02/040827.
Cessação de funções de gerente de Maria João Espírito Santo Bus-

torff Silva, por renúncia em 17 de Maio de 2004.

Está conforme o original.

9 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2007271460

CORREIA & ALMEIDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 51 245; identificação de pessoa colectiva n.º 500691398;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 08 e inscrição n.º 15; números e
data das apresentações: 15 e 16/040811.

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 seguin-
te redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos diver-
sos valores que constituem o activo, é de cinco mil euros e corres-
ponde à soma de duas quotas de dois mil e quinhentos euros cada,
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pertencentes uma à sócia Maria Augusta Valente Magalhães da Silva
e outra à sócia Maria Augusta Ribeiro da Silva Ferreira.

4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme
for deliberado, será exercida pelos gerentes que a assembleia geral vier
a designar, ficando, desde já, nomeadas gerentes ambas as sócias.

2 � Para que a sociedade fique validamente obrigada, em todos os
seus actos e contratos, é necessária a intervenção conjunta de dois
gerentes.

Mais certifica que o texto que se segue, é transcrição da inscrição
acima referida:

08 � Averbamento n.º 1, apresentação n.º 15/040811.
Cessação de funções da gerente Olga Maria de Almeida de Almeida

e Silva Carriço, por ter renunciado em 24 de Maio de 2004.

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

Está conforme o original.

10 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2006591789

PREFABE � SOCIEDADE DE PRÉ-FABRICADOS
DE CIMENTO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 53 839; identificação de pessoa colectiva n.º 500845689;
averbamento n.º 5 à inscrição n.º 01; número e data da apresenta-
ção: 12/040825.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

01 � Averbamento n.º 5, apresentação n.º 12/040825.
Recondução dos órgãos sociais, por deliberação de 31 de Março de

2004, para o triénio 2004-2006.
Conselho de administração: presidente � Daniel André Deffense.
Kathleen Winifred Helen Knowles Deffense.
Gerard Paul Deffense.
Conselho fiscal: presidente � Michelle Andree Lacroix Harter Si-

mões.
Vicente Pereira Marques, revisor oficial de contas.
Marcela Rodrigues de Moura Coutinho Sousa Neves Lopes Domin-

gos.
Suplente � Carlos José Castro Alexandre, revisor oficial de con-

tas.

Está conforme o original.

10 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2007271230

MEXCOR � SOCIEDADE MEDIADORA
DE SEGUROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 56 035; identificação de pessoa colectiva n.º 501164596;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 02, averbamento n.º 4 à inscri-
ção n.º 07, averbamento n.º 1 à inscrição n.º 09, averbamento n.º 1
à inscrição n.º 12, averbamento n.º 1 à inscrição n.º 13, inscrição
n.º 20 e averbamento n.º 1 à inscrição n.º 01; números e data das
apresentações: 27, 28 e 29/040810.

Certifico que o texto que se segue é transcrição das inscrições aci-
ma referidas:

02 � Averbamento n.º 2, apresentação n.º 27/040810.
Cessação de funções do gerente Agostinho Alberto da Silva Abade,

por ter renunciado em 19 de Dezembro de 2001.
07 � Averbamento n.º 4, of. apresentação n.º 27/040810.
Cessação de funções do gerente Caetano José da Silva Xavier, por

ter renunciado em 19 de Dezembro de 2001.
09 � Averbamento n.º 1, of. apresentação n.º 27/040810.
Cessação de funções do gerente Carlos António Sereno, por ter

renunciado em 19 de Dezembro de 2001.
12 � Averbamento n.º 1, of. apresentação n.º 27/040810.
Cessação de funções do gerente João Humberto Deus do Carmo,

por ter renunciado em 19 de Dezembro de 2001.

13 � Averbamento n.º 1, of. apresentação n.º 27/040810.
Cessação de funções do gerente Mark Mccafferty, por ter renunci-

ado em 19 de Dezembro de 2001.
20 � Apresentação n.º 28/040810.
Nomeação de gerentes, por deliberação de 20 de Dezembro de 2001:
António Manuel Vilela da Silva, casado, residente na Avenida de

Sintra, 354, Cascais.
Vasco Manuel Nunes Mendes, casado, residente no Largo de Sa-

muel Diniz, 1, 7.º, esquerdo, Lisboa.
Raul Manuel Nunes, casado, residente na Rua do Engenheiro Mário

Costa, 36, 2.º, direito, Entroncamento.
01 � Averbamento n.º 1, apresentação n.º 29/040810.
Deslocação da sede para a Rua de Julieta Ferrão, 10, 14.º, freguesia

de Nossa Senhora de Fátima, Lisboa.

Está conforme o original.

10 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2006562355

POLIGRUPO � VENDAS E ADMINISTRAÇÃO DE GRUPO
DE BENS DE CONSUMO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 56 336; identificação de pessoa colectiva n.º 501209743;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 16, inscrição n.º 21 e averbamento
n.º 3 à inscrição n.º 16; números e data das apresentações: 18, 19
e 20/040818.

Certifico que foi registada a alteração do contrato quanto aos arti-
gos 5.º, n.º 2, 14.º, n.º 1, e 17.º e título do capítulo V, da sociedade em
epígrafe, os quais passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 5.º

1 � ...............................................................................................
2 � O conselho de administração poderá aumentar o capital soci-

al, por uma ou mais vezes, até ao limite de um milhão duzentos e
cinquenta mil euros, precedendo parecer favorável do fiscal único.

ARTIGO 14.º

1 � O conselho de administração é composto por três membros,
eleitos em assembleia geral, por um período de quatro anos, renová-
vel.

CAPÍTULO V

Fiscalização da sociedade

ARTIGO 17.º

1 � A fiscalização da sociedade compete a um fiscal único, que
terá um suplente, ambos revisores oficiais de contas ou sociedades de
revisores oficiais de contas, eleitos pela assembleia geral, por um
período de quatro anos, renovável.

2 � O fiscal único e respectivo suplente exercerão as funções pre-
vistas na lei.

Mais certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição
acima referida:

16 � Averbamento n.º 1, apresentação n.º 18/040818.
Recondução dos membros dos órgãos sociais, por deliberações de

10 de Abril de 2003, 7 de Maio de 2003 e 15 de Março de 2004, para
o quadriénio de 2003-2006.

Conselho de administração: presidente � Frederico Carvalhosa
Mendes de Almeida.

Carlos Fernando Carvalho Barbosada Cruz.
Luís Armando de Matos Teixeira de Freitas.
Carlos Maria Aliu Presas.
Rita Maria Pinheiro Ferreira.
Conselho fiscal: presidente � Amável Calhau, Justino Romão, J.

M. Ribeiro da Cunha & Associados, S. R. O. C.
Francisco Maria Godinho de Sá Nogueira.
Joaquim Alberto Garrett Lourenço.
Suplente � António Madeira Oliveira, revisor oficial de contas.
16 � Averbamento n.º 3, apresentação n.º 20/040818.
Cessação de funções dos administradores Carlos Maria Aliu Presas

e Luís Armando de Matos Teixeira de Freitas, por terem renunciado
em 31 de Março de 2004, e dos membros do conselho fiscal, Francis-
co Maria Godinho de Sá Nogueira e Joaquim Alberto Garrett Louren-
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ço, por terem renunciado respectivamente em 29 de Abril de 2004 e
18 de Maio de 2004.

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

Está conforme o original.

10 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2007270617

CANAPRI � SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 58 232; identificação de pessoa colectiva n.º 501394087; ins-
crição n.º 22; números e data das apresentações: 04 e 05/040811.

Certifico que o texto que se segue e transcrição da inscrição acima
referida:

22 � Apresentações n.os 04 e 05/040811.
Nomeação dos órgãos sociais, por deliberação de 31 de Maio de

2004, para o triénio de 2004-2006.
Conselho de administração: presidente � Maria João da Silva Ro-

drigues.
José Manuel Carvalho dos Santos.
Luís Gabriel Barbosa Vicente Rodrigues.
Conselho fiscal: presidente � António José Alves da Silva.
Laurinda Maria Viegas Grazina Malta, casada, residente na Rua de

Moçambique, 3, 5.º, direito, Cova da Piedade.
Baptista da Costa e Associados, SROC.
Suplente � Aguiar Mendonça, Carmo Martins e Mesquita Barbas,

SROC, L.da

Secretária da sociedade � Carla Maria Coelho Seabra; suplente �
Jorge Fernando da Silva Gomes dos Santos.

Está conforme o original.

10 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2006562436

CHSV ESTÚDIO DE DESIGN, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 13 553/040823; identificação de pessoa colectiva
n.º 506993850; inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 01/
040823.

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

1.º Catarina Carrilho Pestana, número de identificação fis-
cal 207090297, natural da freguesia de São Sebastião da Pedreira,
concelho de Lisboa, solteira, maior, residente na Rua da Penha de
França, 221, 2.º, esquerdo, em Lisboa, titular do bilhete de identidade
n.º 11729938, emitido em 28 de Dezembro de 2000 pelos Serviços
de Identificação Civil de Lisboa.

2.º Hugo Leão Moniz e Silva, número de identificação fis-
cal 223630519, natural da freguesia das Caldas da Rainha, Nossa Se-
nhora do Pópulo, concelho das Caldas da Rainha, solteiro, maior, re-
sidente na Rua de Ceuta, 40, 2.º, esquerdo, Linda-a-Velha, Oeiras, titular
do bilhete de identidade n.º 11501861, emitido em 6 de Março de
2000 pelos Serviços de Identificação Civil de Lisboa.

3.º Samuel Maria Aguiar Abecasis, número de identificação fis-
cal 231147899, natural do Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do
Norte, solteiro, maior, residente na Rua do Professor Queiroz Velo-
so, 9, em Lisboa, titular do bilhete de identidade n.º 11908837, emi-
tido em 14 de Novembro de 2001 pelos Serviços de Identificação
Civil de Lisboa.

4.º Vasco Manuel Ribeiro Ferraz, número de identificação fiscal
224996541, natural da freguesia de Caparica, concelho de Almada,
solteiro, maior, residente na Rua da Quinta da Várzea, 1, 2.º, esquer-
do, Sobreda, Almada, titular do bilhete de identidade n.º 11796233,
emitido em 20 de Abril de 2001 pelos Serviços de Identificação Civil
de Lisboa.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma CHSV Estúdio de Design, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Praça de Luís de Camões, 36,
3.º, direito, freguesia da Encarnação, concelho de Lisboa.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo ain-

da criar e encerrar sucursais, filiais, agências ou outras formas locais
de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em actividades de preparação e
difusão de publicidade, sua representação e comercialização, edição de
design gráfico, industrial e de interiores, webdesign, fotografia, ilus-
tração e produção de vídeo. Formação.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de cinco mil euros, encontra-se integral-
mente realizado em dinheiro e corresponde à soma de quatro quotas
iguais do valor nominal de mil duzentos e cinquenta euros, cada, titu-
ladas uma por cada um dos sócios.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de cinco mil euros.

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, sócios ou não
sócios, a nomear em assembleia geral, com ou sem remuneração,
conforme aí for deliberado.

2 � Para vincular a sociedade é 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 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 noventa dias, a contar da data do falecimen-
to, os herdeiros deverão designar, de entre eles, um representante
comum.

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a per-
centagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser delibe-
rado em assembleia geral.

Disposição transitória

1 � Fica desde já nomeado gerente o sócio Samuel Maria Aguiar
Abecasis.

2 � A gerência fica, desde já, autorizada a levantar a totalidade do
capital social depositado, a fim de custear as despesas de constituição
e registo da sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede
social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis, imóveis ou direi-
tos, mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a sociedade todos
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os actos praticados pela gerência, nesse período, logo que definitiva-
mente matriculada.

Está conforme o original.

9 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2007265001

LOURINHÃ

MATEUS & JOSÉ MANUEL � INDÚSTRIA
DE PESCA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lourinhã. Matrícula n.º 01029/
16032000; identificação de pessoa colectiva n.º 504746898;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 01 e inscrição n.º 05; números e
data das apresentações: 2 e 3/02112004.

Certifico que foram efectuados os seguintes actos de registo:
Cessação de funções de gerente: José Manuel Ovídio Inácio, ca-

sado.
Causa: renúncia.
Data: 21 de Outubro de 2004.

Alteração parcial do contrato, quanto aos artigos 2.º, 4.º e 5.º, fi-
cando assim o contrato com nova redacção:

ARTIGO 2.º

A sociedade tem a sua sede na Avenida da Liberdade, 46, vila e
freguesia de Ribamar, concelho da Lourinhã, e durará por tempo in-
determinado, a contar da data da sua constituição.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos demais
bens e valores constantes da escrituração, é de dez mil euros e corres-
ponde à soma de duas quotas nos valores respectivamente de seis mil
euros do sócio Mateus Francisco Rato e quatro mil euros do sócio
Filipe Alexandre Rato.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, será exercida por ambos os sócios, o
já gerente Mateus Francisco Rato e o ora nomeado gerente Filipe
Alexandre Rato, sendo necessária para obrigar a sociedade a assinatu-
ra de um gerente.

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

Está conforme o original.

10 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria do Castelo
Peixoto Cerqueira Reis. 2007673959

EUROLI � SOCIEDADE CONSTRUÇÕES E VENDAS
IMOBILIÁRIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lourinhã. Matrícula n.º 00775/
240596; identificação de pessoa colectiva n.º 503647608; inscri-
ção n.º 10; número e data da apresentação: 2/29102004.

Certifico que foi alterado parcialmente o pacto da sociedade em
epígrafe, quanto ao corpo do artigo 2.º, ficando o contrato com nova
redacção:

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade é compra e venda de imóveis, urbaniza-
ções, construção e reparação de edifícios, administração de bens pró-
prios e alheios, comércio de materiais de construção civil, talho,
comércio e reparação de veículos automóveis.

§ único. ..........................................................................................

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

Está conforme o original.

8 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria do Castelo
Peixoto Cerqueira Reis. 2007673932

LEOSIL � COMÉRCIO DE RAÇÕES, ADUBOS,
SEMENTES E PESTICIDAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lourinhã. Matrícula n.º 00362;
identificação de pessoa colectiva n.º 501931600; inscrição n.º 08;
número e data da apresentação: 03/20041027.

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

Alteração parcial do contrato, quanto aos artigos 5.º e 6.º, os quais
ficaram com a seguinte nova redacção:

ARTIGO 5.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro e nos demais
bens e valores constantes da escrituração é de cinco mil euros e cor-
responde à soma de duas quotas, uma no valor nominal de três mil
setecentos e cinquenta euros e um cêntimo, pertencente ao sócio Jo-
aquim João da Silva, e uma no valor nominal de mil duzentos e qua-
renta e nove euros e noventa e nove cêntimos, pertencente à sócia
Maria Irene de Jesus da Silva.

ARTIGO 6.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, pertence a sócios ou não sócios, con-
tinuando nomeado gerente Lionel Miguel de Jesus da Silva, sendo
suficiente a assinatura de um gerente para obrigar a sociedade em todos
os actos e contratos.

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

Está conforme o original.

11 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Esmeralda
Maria Marques da Silva Rodrigues da Costa. 2007662191

VALOURO TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lourinhã. Matrícula n.º 00736;
identificação de pessoa colectiva n.º 503535532; averbamento n.º 2
à inscrição E-6 e inscrição n.º 10; números e data das apresenta-
ções: 04 e 05/20041025.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram efectua-
dos os seguintes actos de registo:

Cessação de funções de gerente de António Pedro Pinto Simplício,
casado.

Causa: falecimento.
Data: 15 de Junho de 2004.
Nomeação de gerentes.
Gerentes nomeados: Ana Luísa Franco Bento Simplício, viúva, em

representação da Rações Valouro, S. A., e António José dos Santos,
casado, em representação da Grupo Valouro, S. G. P. S., S. A.

Data: 16 de Julho de 2004.

Está conforme o original.

9 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Esmeralda
Maria Marques da Silva Rodrigues da Costa. 2007662183

CASAL DA SERRANA � TURISMO RURAL,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lourinhã. Matrícula n.º 01426;
identificação de pessoa colectiva n.º P 507139755; inscrição n.º 01;
número e data da apresentação: 01/20041028.

Certifico que Maria Nídia Leal de Carvalho Anastácio, casada com
Amílcar Venâncio Anastácio, no regime da comunhão de adquiridos,
residente na Rua de João Maria Silva Marques, 13, lugar e freguesia de
Reguengo Grande, concelho da Lourinhã, constituiu a sociedade uni-
pessoal em epígrafe, que se rege nos termos do contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Casal da Serrana � Turismo Ru-
ral, Sociedade Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de João Maria Silva Mar-
ques, 13, no lugar e freguesia de Reguengo Grande, concelho da Lou-
rinhã.
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3 � Por simples deliberação do sócio único, pode a mesma ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho a designar.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objectivo alojamento e gastronomia regional,
fabricação de doces, artesanato e outras actividades no âmbito do
turismo rural.

ARTIGO 3.º

1 � A sociedade pode, acessoriamente, prestar os serviços e efec-
tuar as operações civis, comerciais e financeiras relacionadas, direc-
tamente ou indirectamente, no todo ou em parte, com o seu objecto
social ou que sejam susceptíveis de facilitar ou favorecer a sua realização.

2 � A sociedade pode participar no capital social de outras socie-
dades constituídas ou a constituir, seja qual for o respectivo objecto
social, e mesmo que regidas por leis especiais, bem como associar-se,
sob qualquer forma, com quaisquer entidades singulares ou colectivas,
privadas ou públicas, nacionais ou estrangeiras, nomeadamente para
formar agrupamentos complementares de empresas, consórcios e as-
sociações em participações ou outro tipo de actividade económica.

ARTIGO 4.º

O capital integralmente subscrito e realizado em dinheiro é de cin-
co mil euros, representado por uma quota de igual valor nominal,
pertencente ao sócio único, Maria Nídia Leal de Carvalho Anastácio.

ARTIGO 5.º

O gerente fica desde já autorizado a levantar a totalidade do capi-
tal social depositado, a fim de custear as despesas de constituição,
escritura, registos e publicações da sociedade, aquisição de equipamen-
to e instalação da sede da social e a adquirir para esta quaisquer bens
móveis, imóveis ou direitos, mesmo antes do registo definitivo, assu-
mindo a sociedade todos os actos praticados pela gerência, nesse pe-
ríodo, logo que definitivamente matriculada.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá exigir do sócio prestações suplementares de
capital até ao montante de 20 vezes o valor do capital social.

ARTIGO 7.º

1 � A gerência e a representação da sociedade pertence ao sócio
único, Maria Nídia Leal de Carvalho Anastácio, desde já nomeado
gerente.

2 � O gerente será remunerado ou não conforme deliberação em
assembleia geral.

3 � Para obrigar a sociedade é necessária e suficiente a assinatura
do sócio único.

ARTIGO 8.º

O sócio único fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, desde que tais negócios sirvam a prossecução do objecto
social.

Está conforme o original.

9 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Esmeralda
Maria Marques da Silva Rodrigues da Costa. 2000479278

TORRES VEDRAS

MARIA PÃO � INDÚSTRIA DE PANIFICAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 2128; identificação de pessoa colectiva n.º 503161950; data da
entrada: 20040729.

Certifico que ficaram depositados na pasta os documentos referen-
tes à prestação de contas do exercício de 2003.

30 de Setembro de 2004. � A Primeira-Ajudante Destacada, Luísa
Maria dos Santos Marta. 2005324906

CASAL GODINHO � GABINETE DE INFORMÁTICA,
DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO RURAL

E ARTESANAL, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 2988; identificação de pessoa colectiva n.º 504264931; data da
entrada: 20040805.

Certifico que ficaram depositados na pasta os documentos referen-
tes à prestação de contas do exercício de 2003.

30 de Setembro de 2004. � A Primeira-Ajudante Destacada, Luísa
Maria dos Santos Marta. 2005298190

JOSÉ MIGUEL LUÍS ESTEVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 3432; identificação de pessoa colectiva n.º 505091348; data da
entrada: 20040729.

Certifico que ficaram depositados na pasta os documentos referen-
tes à prestação de contas do exercício de 2003.

30 de Setembro de 2004. � A Primeira-Ajudante Destacada, Luísa
Maria dos Santos Marta. 2005317543

JACINTOCOR, PINTURAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 3354; identificação de pessoa colectiva n.º 505112167; data da
entrada: 20040729.

Certifico que ficaram depositados na pasta os documentos referen-
tes à prestação de contas do exercício de 2003.

30 de Setembro de 2004. � A Primeira-Ajudante Destacada, Luísa
Maria dos Santos Marta. 2005324841

BAGUESTUQUES � ESTUDOS PROJECTADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 3555; identificação de pessoa colectiva n.º 505434423; data da
entrada: 20040729.

Certifico que ficaram depositados na pasta os documentos referen-
tes à prestação de contas do exercício de 2003.

30 de Setembro de 2004. � A Primeira-Ajudante Destacada, Luísa
Maria dos Santos Marta. 2005324868

ANTÓNIO DA PIEDADE SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 3534; identificação de pessoa colectiva n.º 505395355; data da
entrada: 20040729.

Certifico que ficaram depositados na pasta os documentos referen-
tes à prestação de contas do exercício de 2003.

30 de Setembro de 2004. � A Primeira-Ajudante Destacada, Luísa
Maria dos Santos Marta. 2005317420

IRMOESTUQUE � SOCIEDADE DE ESTUQUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 3511; identificação de pessoa colectiva n.º 505383799; data da
entrada: 20040729.

Certifico que ficaram depositados na pasta os documentos referen-
tes à prestação de contas do exercício de 2003.

30 de Setembro de 2004. � A Primeira-Ajudante Destacada, Luísa
Maria dos Santos Marta. 2005324884

CELESTINO DUARTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 1098; identificação de pessoa colectiva n.º 501668128; data da
entrada: 20040730.

Certifico que ficaram depositados na pasta os documentos referen-
tes à prestação de contas do exercício de 2003.

30 de Setembro de 2004. � A Primeira-Ajudante Destacada, Luísa
Maria dos Santos Marta. 2003319808
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STEL � SOCIEDADE TORREENSE DE ENSINO
DAS LÍNGUAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 1530; identificação de pessoa colectiva n.º 502413018; data da
entrada: 20040730.

Certifico que ficaram depositados na pasta os documentos referen-
tes à prestação de contas do exercício de 2003.

30 de Setembro de 2004. � A Primeira-Ajudante Destacada, Luísa
Maria dos Santos Marta. 2003319778

FERNANDO SECO, SUCESSORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 696; identificação de pessoa colectiva n.º 500734224; data da
entrada: 20040730.

Certifico que ficaram depositados na pasta os documentos referen-
tes à prestação de contas do exercício de 2003.

30 de Setembro de 2004. � A Primeira-Ajudante Destacada, Luísa
Maria dos Santos Marta. 2003319816

ESCOLA DE CONDUÇÃO OCEANO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 3289; identificação de pessoa colectiva n.º 504863061; data da
entrada: 20040805.

Certifico que ficaram depositados na pasta os documentos referen-
tes à prestação de contas do exercício de 2003.

30 de Setembro de 2004. � A Primeira-Ajudante Destacada, Luísa
Maria dos Santos Marta. 2006517910

ESCOLA DE CONDUÇÃO OCEANO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 3289; identificação de pessoa colectiva n.º 504863061; data da
entrada: 20040805.

Certifico que ficaram depositados na pasta os documentos referen-
tes à prestação de contas do exercício de 2002.

30 de Setembro de 2004. � A Primeira-Ajudante Destacada, Luísa
Maria dos Santos Marta. 2006493450

MONPAINEL � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 3291; identificação de pessoa colectiva n.º 504870505; data da
entrada: 20040806.

Certifico que ficaram depositados na pasta os documentos referen-
tes à prestação de contas do exercício de 2003.

30 de Setembro de 2004. � A Primeira-Ajudante Destacada, Luísa
Maria dos Santos Marta. 2000512100

PORTO
GONDOMAR

BAGOPORT � COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES
TÊXTEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 11 626/
990716; identificação de pessoa colectiva n.º 504322737; número e
data da apresentação: PC-293/040630.

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

12 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria José
Moura. 2008280098

J. REIS � IMAGIOLOGIA MÉDICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 55 272/
010604; identificação de pessoa colectiva n.º 505464900; número e
data da apresentação: PC-292/040630.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe do
ano 2003.

12 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria José
Moura. 2008280080

SIGMATAU � PROJECTOS DE ENGENHARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 11 575/
990707; identificação de pessoa colectiva n.º 504448269; número e
data da apresentação: PC-336/040630.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe do
ano 2003.

12 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria José
Moura. 2008606554

PORTO DE SEMPRE � EDIÇÕES PERIÓDICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 56 330/
030423; identificação de pessoa colectiva n.º 506513122; número e
data da apresentação: PC-295/040630.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe do
ano 2003.

12 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria José
Moura. 2008627667

GONDOFER � FÁBRICA E COMÉRCIO
DE ESTRUTURAS METÁLICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 9463/
980217; identificação de pessoa colectiva n.º 504209744; número
e data da apresentação: PC-281/040630.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe do
ano 2003.

12 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria José
Moura. 2008280071

ANTÓNIO & IRMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 11 201/
990414; identificação de pessoa colectiva n.º 502331020; número e
data da apresentação: PC-280/040630.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe do
ano 2003.

12 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria José
Moura. 2004606983

SALSICHARIA DE FÂNZERES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 5064/
941028; identificação de pessoa colectiva n.º 503288071; número
e data da apresentação: PC-279/040630.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe do
ano 2003.

11 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria José
Moura. 2004607033
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DML � CONSULTADORIA EMPRESARIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 10 492A/
980731; identificação de pessoa colectiva n.º 502929090; número e
data da apresentação: PC-298/040630.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe do
ano 2003.

11 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Rodrigues. 2008266621

PROMON � ENGENHARIA E PLANEAMENTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 45 322/
140389; identificação de pessoa colectiva n.º 502124407; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 16 e inscrição n.º 16; números e data das apresen-
tações: 7 e 8/041110.

Certifico que foram designados gerentes Mário Augusto Tavares
Russo e Ana Carolina Pinheiro Tavares Russo, por deliberação de 15
de Março de 2000.

Mais certifico que cessou funções de gerente, por renúncia, Mário
Augusto Tavares Russo, em 29 de Outubro de 2004.

Está conforme.

11 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria José
Moura. 2008266516

VAUNER TRADING, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 26 152/
810615; identificação de pessoa colectiva n.º 501181016; número e
data da apresentação: PC-285/040630.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe do
ano 2003.

11 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Rodrigues. 2004593024

MAGALHÃES,GOMES & PEREIRA DA CUNHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 1896/
920224; identificação de pessoa colectiva n.º 502706635; número
e data da apresentação: PC-284/040630.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe do
ano 2003.

11 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Rodrigues. 2008266613

AGUADURA � INSTALAÇÃO DE REDE DE ÁGUAS
E INCÊNDIO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 56 667/
040602; identificação de pessoa colectiva n.º 505883341; número e
data da apresentação: PC-283/040630.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe do
ano 2003.

11 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Rodrigues. 2008266605

AUTO TÁXIS TEIXEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 17 800/
681021; identificação de pessoa colectiva n.º 500533199; número e
data da apresentação: PC-282/040630.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe do
ano 2003.

11 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Rodrigues. 2008266583

AMADEU VIEIRA & VIEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 9884;
identificação de pessoa colectiva n.º 504179721; número e data da
apresentação: PC-275/040630.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe do
ano 2003.

11 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Rodrigues. 2004049820

MARINA COSTA & SOUSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 4083/
940114; identificação de pessoa colectiva n.º 503120650; número
e data da apresentação: PC-274/040630.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe do
ano 2003.

11 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Rodrigues. 2008266591

SEDECOR � IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO
DE PRODUTOS QUÍMICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 41 100/
860325; identificação de pessoa colectiva n.º 501635327; número e
data da apresentação: PC-273/040630.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe do
ano 2003.

11 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Rodrigues. 2002350825

FERNANDO PEREIRA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 10 476/
981008; identificação de pessoa colectiva n.º 504279785; número e
data da apresentação: PC-271/040630.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe do
ano 2003.

11 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Rodrigues. 2008266575

MANUEL SILVA & MICAEL OSÓRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 11 339/
990514; identificação de pessoa colectiva n.º 504466836; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 6/041110.

Certifico que o capital social da sociedade em epígrafe foi alterado
de € 5000 para € 14 000, tendo sido alterado o artigo 3.º, que ficou
com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de catorze mil euros e
está dividido em duas quotas de sete mil euros cada, que pertencem
uma a cada um dos sócios Manuel António Ferreira da Silva e Micael
Cláudio da Silva Osório.
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O texto completo do contrato na sua redacção actualizada, foi
depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

11 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria José
Moura. 2008274136

CASTRO DE SOUSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 10 215/
980806; identificação de pessoa colectiva n.º 504253348;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e averbamento n.º 1 à inscrição
n.º 2; números e data das apresentações: 1 e 2/041110.

Certifico que Rosa Celeste Teixeira Alves de Sousa, Maria Olinda
Ferreira de Sousa Correia e Joaquim Jorge Ferreira de Sousa cessaram
funções de gerentes, em 31 de Dezembro de 2004, por renúncia.

Está conforme.

11 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria José
Moura. 2004592222

RODRIGUES, GUEDES & RIBEIRO � SOCIEDADE
DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 55 736/
20020225; identificação de pessoa colectiva n.º 506032647;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
2/041109.

Certifico que foi alterada a sede social da sociedade em epígrafe,
cujo extracto da inscrição é a seguinte:

Sede: Rua de Luís de Camões, 245, São Cosme, Gondomar.

Está conforme.

10 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria José
Moura. 2008266508

METALÚRGICA MEDENSE � MONTAGENS
INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 12 215/
991129; identificação de pessoa colectiva n.º 504425072; número e
data da apresentação: PC-269/040630.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe do
ano 2003.

10 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Rodrigues. 2008266540

RECAUCHUTAGEM SANTA CATARINA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 25 669/
801001; identificação de pessoa colectiva n.º 501075941; número e
data da apresentação: PC-294/040630.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe do
ano 2003.

11 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria José
Moura. 2004068841

LUÍS R. SILVA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 56 308/
030404; identificação de pessoa colectiva n.º 506526216; número e
data da apresentação: PC-277/040630.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe do
ano 2003.

11 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria José
Moura. 2008280063

AUTO TÁXIS DOURO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 16 985/
670424; identificação de pessoa colectiva n.º 500443254; número e
data da apresentação: PC-276/040630.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe do
ano 2003.

11 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria José
Moura. 2008280047

FERNANDES & MORAIS � CONSTRUÇÃO CIVIL
E OBRAS PÚBLICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 56 239/
030205; identificação de pessoa colectiva n.º 503110183; número e
data da apresentação: PC-296/040630.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe do
ano 2003.

11 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Rodrigues. 2008266630

J. BORGES & COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 4145/
940202; identificação de pessoa colectiva n.º 503134562; número
e data da apresentação: PC-297/040630.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe do
ano 2003.

11 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Rodrigues. 2004416920

DECODETE � CARPINTARIA E DECORAÇÕES,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 56 800/
041111; identificação de pessoa colectiva n.º P 506502813; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 10/041111.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que fica a
reger-se pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma DECODETE � Carpintaria e Decora-
ções, Unipessoal, L.da, com sede na Rua de D. António de Castro
Meireles, 272-D, 1.º, direito, frente, freguesia de Baguim do Monte,
concelho de Gondomar.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste em carpintaria. Decoração e montagens
de stands e similares. Decoração de lojas, habitações. Móveis em
madeira. Móveis de cozinha.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de seis mil
euros e está representado por uma única quota do valor nominal de
seis mil euros, que pertence à única sócia Maria Odete da Silva Fer-
reira.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência social será exercida pela sócia Maria Odete da Sil-
va Ferreira e por João Augusto Ferreira Garcia, casado, habitualmen-
te residente na Rua de D. António Castro Meireles, 272-D, 1.º, direi-
to frente, Baguim do Monte, Gondomar, que desde já ficam nomeados
gerentes.

2 � A sociedade fica vinculada com a intervenção de um ge-
rente.
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ARTIGO 5.º

A única sócia Maria Odete da Silva Ferreira fica desde já autorizada
a celebrar negócios jurídicos com a sociedade desde que tais negócio
sirvam a prossecução do objecto social.

Está conforme.

12 de Novembro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Mário Augusto
Amorim. 2008266524

MANUEL & AUGUSTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 56 799/
041111; identificação de pessoa colectiva n.º 505362589; inscrições
n.os 2, 3, 4, 5 e 6; números e data das apresentaçôes: 3 e 7/041111.

Certifico que foram alterados os artigos 1.º e 3.º, da sociedade em
epígrafe, que ficaram com a seguinte redacção:

1.º

A sociedade adopta a firma Manuel & Augusto, L.da, e tem a sua
sede na Rua de D. Afonso Henriques, 825, 2.º, esquerdo, frente, fre-
guesia de Rio Tinto, concelho de Gondomar.

3.º

O capital social integralmente realizado é de cinco mil euros e
corresponde à soma de duas quotas, uma com o valor nominal de quatro
mil e sessenta e dois euros e cinquenta cêntimos do sócio Manuel
Augusto Fernandes Pereira e outra com o valor nominal de novecen-
tos e trinta e sete euros e cinquenta cêntimos da sócia Maria Marga-
rida Emília dos Santos Pereira.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada foi de-
positado na pasta respectiva.

Está conforme.

11 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria José
Moura. 2008274144

SALÃO EVAZÉ � CABELEIREIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 11 244/
990423; identificação de pessoa colectiva n.º 504331612; número e
data da apresentação: PC-290/040630.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe do
ano 2003.

12 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Rodrigues. 2008627705

ROSAS & LEITÃO � PÉROLAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 7530/
960930; identificação de pessoa colectiva n.º 503726001;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 2/041111.

Certifico que foi alterada a sede social da sociedade em epígrafe,
cujo extracto da inscrição é a seguinte:

Sede: Rua de D. João de França, 900, São Cosme, Gondomar.

Está conforme.

11 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria José
Moura. 2008267865

JERISA � EMPRESA DE CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 20 300/
730716; identificação de pessoa colectiva n.º 500148457;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 12; números e data
das apresentações: 4 e 5/041110.

Certifico que Ruth Kasper Borges de Avelar cessou funções de
gerente, em 26 de Junho de 2003, por renúncia, e foi designada

gerente Elke Elisabete Beck, divorciada, por deliberação de 18 de
Junho de 2003.

Está conforme.

11 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria José
Moura. 2008268594

BORGES & NOGUEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 9545/
980305; identificação de pessoa colectiva n.º 504121626; número
e data da apresentação: PC-278/040630.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe do
ano 2003.

11 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria José
Moura. 2008588106

TRANSPORTES ALCUNHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 56 483/
031017; identificação de pessoa colectiva n.º 501070397; número e
data da apresentação: PC-321/040630.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe do
ano 2003.

12 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Rodrigues. 2008274039

AUTO TÁXIS ALEPTUR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 17 772/
681010; identificação de pessoa colectiva n.º 500491062; número e
data da apresentação: PC-320/040630.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe do
ano 2003.

12 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Rodrigues. 2008266648

DAMIÃO CORREIA TEIXEIRA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 55 571/
011016, identificação de pessoa colectiva n.º 505680122; número e
data da apresentação: PC-307/040630.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe do
ano 2003.

12 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Rodrigues. 2003501266

AGÊNCIA FUNERÁRIA VÍTOR MOREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 55 833/
020129; identificação de pessoa colectiva n.º 505911701; número e
data da apresentação: PC-302/040630.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe do
ano 2003.

12 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Rodrigues. 2008606945

MANUEL ANTÓNIO MARTINS GOMES, E. I. R. L.

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 00016/960828; identificação de pessoa colectiva n.º 973664053;
número e data da apresentação: PC-304/040630.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe do ano
2003.

12 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Rodrigues. 2003514953

ARMINDA SEIXAS, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 55 970/
020503; identificação de pessoa colectiva n.º 505952645; número e
data da apresentação: PC-305/040630.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe do
ano 2003.

12 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Rodrigues. 2008606937

TRANSPORTES CIRCULAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 18 163/
690224; identificação de pessoa colectiva n.º 500491526; número e
data da apresentação: PC-306/040630.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe do
ano 2003.

12 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Rodrigues. 2008606902

ORGANIRIO � ORGANIZAÇÃO DE EMPRESAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 8166/
970320; identificação de pessoa colectiva n.º 503854425; número
e data da apresentação: PC-299/040630.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe do
ano 2003.

12 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Rodrigues. 2008627608

ANTÓNIO JOSÉ DA SILVA, SUCESSORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 18 411/
690802; identificação de pessoa colectiva n.º 500024731; número e
data da apresentação: PC-300/040630.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe do
ano 2003.

12 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Rodrigues. 2008606953

AMADEU CASTRO, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 55 749/
020219; identificação de pessoa colectiva n.º 505913682; número e
data da apresentação: PC-301/040630.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe do
ano 2003.

12 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Rodrigues. 2008606910

SOUSA GONÇALVES & FRANCO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 47 677/
900831; identificação de pessoa colectiva n.º 502407131;

averbamento n.º 1 à inscrição n.º 19 e inscrição n.º 23; números e
data das apresentações: 6 e 7/041109.

Certifico que foram alterados os artigos 3.º e 4.º da sociedade em
epígrafe, que ficaram 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 do valor de dois
mil e quinhentos euros cada uma, pertencentes uma a cada um dos
sócios, Manuel Acácio Rocha Saraiva e Esmeralda Deolinda de Oli-
veira.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica afecta aos sócios, Manuel Acácio
Rocha Saraiva e Esmeralda Deolinda de Oliveira.

Certifico ainda que João Francisco Rodrigues e Maria Lucinda Hen-
riques Francisco cessaram funções de gerentes, em 14 de Outubro de
2004, por renúncia.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada foi de-
positado na pasta respectiva.

Está conforme.

10 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria José
Moura. 2008266494

ALFAQUI � PROMOÇÃO IMOBILIÁRIA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 56 795/
041105; identificação de pessoa colectiva n.º P 506150783; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 1/041105.

Certifico que CIDMON � Administração e Valorização Imobiliá-
ria, S. A., com sede na Rua de Santa Helena, 214, na freguesia de São
Pedro da Cova, concelho de Gondomar, constituiu a sociedade em
epígrafe, que fica a reger-se pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma ALFAQUI � Promoção Imobiliá-
ria, Unipessoal, L.da

2 � Tem a sua sede na Rua de Santa Helena, 214, na freguesia de
São Pedro da Cova, concelho de Gondomar.

3 � A gerência poderá deslocar a sede social para outro local do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na compra e venda de imóveis, revenda dos
adquiridos para esse fim, arrendamento, gestão e administração de
imóveis, promoção imobiliária; construção civil e obras públicas; ven-
da de direitos de superfície.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
cinco mil euros, representado por uma quota de igual valor nominal,
pertencente à sócia única.

2 � A sócia única fica autorizada a fazer prestações suplementa-
res de capital até ao montante global de dez vezes o capital social.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não conforme for
decidido pela sócia, será exercida por não sócios, ficando desde já
nomeada gerente a não sócia Mafalda Angélica Costa Lobo Pereira
de Lacerda Machado Bahia, casada, residente na Rua das Motas, 85,
na cidade do Porto.

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e con-
tratos é suficiente a assinatura de um gerente.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socie-
dades, quer o objecto seja igual ou diferente do seu, em sociedades
reguladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de
empresas.
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ARTIGO 6.º

Entre a própria sócia e a sociedade poderão ser celebrados quais-
quer contratos de aquisição, disposição e oneração de bens, desde que
necessários ou inerentes à prossecução do objecto social.

Está conforme.

11 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria José
Moura. 2008269035

RICARDO CORREIA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 56 796/041108; identificação de pessoa colectiva
n.º P 507136578; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
5/081104.

Certifico que Ricardo Fernando Vasconcelos Correia constituiu a
sociedade em epígrafe, que fica a reger-se pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Ricardo Correia, Unipessoal, L.da, com
sede na Rua dos Castanheiros, 52, freguesia de Baguim do Monte,
concelho de Gondomar.

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

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste na exploração de café, snack-bar e res-
taurante; confecção, comércio e representações de vestuário, têxteis-
-lar e têxteis em geral.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

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

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

ARTIGO 5.º

O sócio único fica desde já autorizado a efectuar negócios jurídicos
com a sociedade que sirvam a prossecução do objecto social.

ARTIGO 6.º

O sócio fica autorizado a fazer prestações suplementares de capital
até ao montante global de dez vezes o capital social.

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 e em agrupamentos complementares de empresas.

Está conforme.

10 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Rodrigues. 2008274012

BODYPLANET � ACADEMIA DE MANUTENÇÃO FÍSICA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 56 026/020823; identificação de pessoa colectiva
n.º 506273911; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 4/
08112004.

Certifico que foi alterado o artigo 1.º, n.º 2, e aditado o artigo 7.º
da sociedade em epígrafe, que ficaram com a seguinte redacção:

1.º

2 � Tem a sua sede na Rua do Professor Egas Moniz, 393, rés-do-
-chão, esquerdo, lugar de Ramalde, freguesia de Gondomar (São Cos-
me), concelho de Gondomar.

7.º

1 � O sócio único fica autorizado a fazer prestações suplementa-
res de capital até ao montante global de dez vezes o capital social.

2 � Depende da decisão do sócio único a celebração de contratos
de suprimentos.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada foi de-
positado na pasta respectiva.

Está conforme.

10 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Rodrigues. 2008274020

IF YOU WEAR � EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 56 797/
041109; identificação de pessoa colectiva n.º P 506754782; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 1/041109.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que fica a
reger-se pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma If You Wear � Exportação e Impor-
tação, L.da

2.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Cheiinho, 255, Arma-
zém 2, Rio Tinto, Gondomar.

2 � Por simples deliberação da gerência, a sociedade poderá trans-
ferir a sua sede dentro do mesmo concelho ou para concelho limítro-
fe, bem como criar filiais, sucursais ou qualquer outra forma de repre-
sentação, onde e quando julguem conveniente.

3.º

A sociedade tem por objecto a indústria e comércio de têxteis,
representações, exportação e importação.

4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de cinco mil euros, dividido em três quotas, sendo uma do valor no-
minal de três mil euros, pertencente à sócia Fabíola Maria Gonçalves
Ferreira e Sousa, e duas iguais do valor nominal de mil euros, cada
uma, pertencentes uma a cada um dos sócios Paulo Alexandre Gon-
çalves Ferreira e Sousa e Ivo Gonçalves Ferreira e Sousa.

5.º

A cessão de quotas, onerosa ou gratuita, no todo ou em parte, a
outros sócios ou a terceiros carece do consentimento prévio da socie-
dade.

6.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, será exercida por
um ou mais gerentes eleitos em assembleia geral.

2 � Porém, ficam, desde já, nomeados gerentes os sócios Paulo
Alexandre Gonçalves Ferreira e Sousa e Ivo Gonçalves Ferreira e Sousa.

3 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos é
necessária a assinatura de dois gerentes.

4 � A gerência poderá adquirir para a sociedade, ainda que para
seu uso, quaisquer viaturas e aliená-las, celebrar, nos termos e condi-
ções que entender, contratos de leasing ou de aluguer de longa dura-
ção, quer para bens móveis ou imóveis, adquirir ou alienar imóveis,
tomar ou desistir de arrendamentos, adquirir ou ceder por trespasse
quaisquer estabelecimentos, celebrar contratos de trabalho, confessar,
desistir e transigir em quaisquer pleitos judiciais.

7.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capi-
tal até ao montante global de cinquenta mil euros, desde que a cha-
mada seja deliberada por unanimidade dos votos representativos de
todo o capital social.

8.º

A sociedade poderá adquirir participações em sociedades com ob-
jecto diferente do seu, em sociedades reguladas por leis especiais ou
em agrupamentos complementares de empresas.
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9.º

A sociedade poderá amortizar, qualquer quota, nos seguintes casos:
a) Insolvência, interdição, inabilitação ou saída voluntária do res-

pectivo titular;
b) Acordo com o titular;
c) Quando tenha sido objecto de penhora ou arresto, ou de qual-

quer outra diligência cautelar, ou quando, por qualquer razão, esteja
sujeita a venda ou adjudicação judicial;

d) Quando o titular da quota, directa ou indirectamente, impeça o
regular andamento dos negócios da sociedade ou promova o seu des-
crédito.

2 � A contrapartida da amortização será a seguinte:
a) no caso das alíneas a), c) e d), o valor nominal da quota;
b) no caso da alínea b), o valor que for livremente acordado entre

as partes.
3 � O pagamento da contrapartida da amortização será efectuado

em duas prestações semestrais, vencendo-se a primeira, seis meses após
a data da deliberação.

10.º

No caso de falecimento de qualquer um dos sócios, a quota não se
transmite aos respectivos herdeiros; ocorrendo a referida situação a
sociedade poderá adquirir ou amortizar a quota sendo o respectivo
preço ou contrapartida de amortização, calculado e pago nos termos
previstos nas alíneas a) e b) do número um do artigo duzentos e trin-
ta e cinco do Código das Sociedades Comerciais.

Está conforme o original.

11 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria José
Moura. 2008266486

PROJECT CABLE � PROJECTO, INSTALAÇÃO E MANU-
TENÇÃO DE REDES INFORMÁTICAS E DE TELECOMU-
NICAÇÕES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 56 801/
041111; identificação de pessoa colectiva n.º P 507121244; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação:15/041105.

Certifico que João Manuel Dias Carvalho constitui a sociedade em
epígrafe, que fica a reger-se pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação Project Cable � Projecto, Ins-
talação e Manutenção de Redes Informáticas e de Telecomunica-
ções, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Praceta de São Crispim,
13, 5.º, direito, freguesia de Gondomar (São Cosme), concelho de
Gondomar.

§ 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 projecto, instalação e manutenção de
redes informáticas e de telecomunicações, bem como a comercializa-
ção de todo o tipo de materiais e equipamentos relacionados com a
actividade.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de cinco mil euros, e corresponde à quota de igual valor, pertencente
ao único sócio.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, fica a cargo do
sócio ou de não sócios conforme for deliberado em assembleia geral,
ficando desde já nomeado gerente o sócio único.

§ único. Para validamente representar e obrigar a sociedade, em
todos os seus actos e contratos, é suficiente a assinatura de um ge-
rente.

ARTIGO 5.º

O sócio único está autorizado a fazer prestações suplementares de
capital à sociedade, até ao montante global correspondente a 10 ve-
zes o capital social.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, nos termos per-
mitidos por lei.

Está conforme.

12 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria José
Moura. 2008269086

TÁXI BEM SERVIR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 55 408/010731; identificação de pessoa colectiva
n.º 505505355; número e data da apresentação: PC-319/040630.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe do
ano 2003.

12 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria José
Moura. 2008280152

TÁXI FRANCISCO & ROSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 56 160/
021120; identificação de pessoa colectiva n.º 506374971; número e
data da apresentação: PC-318/040630.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe do
ano 2003.

12 de Novembro de 2004 � A Segunda-Ajudante, Maria José
Moura. 2008280144

ANTÓNIO AUGUSTO DINIZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 55 959/020717; identificação de pessoa colectiva
n.º 500022836; número e data da apresentação: PC-317/040630.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe do
ano 2003.

12 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria José
Moura. 2008280136

TEIXEIRA & BESSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 17 889/
681112; identificação de pessoa colectiva n.º 500508046; número e
data da apresentação: PC-316/040630.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe do
ano 2003.

12 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria José
Moura. 2008280128

MÁRIO & CARVALHOSA, MONTAGENS ELÉCTRICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 55 275/
010605; identificação de pessoa colectiva n.º 505335999; número e
data da apresentação: PC-315/040630.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe do
ano 2003.

12 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria José
Moura. 2008280110
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AFFA � COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL
ELÉCTRICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 9437/
980211; identificação de pessoa colectiva n.º 504103920;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e data
das apresentações: 8 e 9/041111.

Certifico que Maria Deolinda da Silva Paiva cessou funções de ge-
rente, em 3 de Novembro de 2004, por renúncia.

Mais certifico que foi alterado o corpo do artigo 5.º da sociedade
em epígrafe, que fica com a seguinte redacção:

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade remunerada ou não conforme for delibera-
do em assembleia geral, pertence ao sócio Ângelo de Pinho Ferreira
já nomeado gerente.

§ 1.º A sociedade fica vinculada em todos os seus actos e contratos
com a assinatura de um gerente.

Está conforme.

12 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria José
Moura. 2004604921

C. ENES RIBEIRO & ENES RIBEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 55 629/
011114; identificação de pessoa colectiva n.º 505808781; número e
data da apresentação: PC-314/040630.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe do
ano 2003.

11 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria José
Moura. 2004595710

JOÃO CARMINDO MOURA SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 55 949/
020920; identificação de pessoa colectiva n.º 506115755; número e
data da apresentação: PC-313/040630.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe do
ano 2003.

12 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria José
Moura. 2004585870

TERESA & PAULA BARBOSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 6876/
960312; identificação de pessoa colectiva n.º 503609145; número
e data da apresentação: PC-309/040630.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe do
ano 2003.

12 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria José
Moura. 2008280101

FERNANDA AGUIAR, DECORAÇÕES PARA BOLOS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 55 543/
011002; identificação de pessoa colectiva n.º 505629496; número e
data da apresentação: PC-308/040630.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe do
ano 2003.

12 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria José
Moura. 2004419857

J. AIRES & SOUSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 56 040/
020710; identificação de pessoa colectiva n.º 506112039; número e
data da apresentação: PC-289/040630.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe do
ano 2003.

12 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria José
Moura. 2004605049

CONFECÇÕES MAGDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 47 136/
900313; identificação de pessoa colectiva n.º 502711141; número e
data da apresentação: PC-288/040630.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe do
ano 2003.

12 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria José
Moura. 2005383112

CONSTRUÇÕES ERALVIR, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 8055/
970219; identificação de pessoa colectiva n.º 503836419; número
e data da apresentação: PC-287/040630.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe do
ano 2003.

12 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria José
Moura. 2001955960

VAUNER � (HOLDING) SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 9201/
980105; identificação de pessoa colectiva n.º 504067915; número
e data da apresentação: PC-286/040630.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe do
ano 2003.

12 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria José
Moura. 2004593032

AMÉRICO LIMA & GUILHERMINA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 55 595/
011024; identificação de pessoa colectiva n.º 505727854; número e
data da apresentação: PC-312/040630.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe do
ano 2003.

12 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria José
Moura. 2004595744

CONFEITARIA JOLILA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 3569/
930727; identificação de pessoa colectiva n.º 503070688; número
e data da apresentação: PC-310/040630.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe do
ano 2003.

12 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria José
Moura. 2008610950
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UNIVERSO DO SOFÁ, INDÚSTRIA DE SOFÁS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 9725/
980405; identificação de pessoa colectiva n.º 504139096;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 10; números e
data das apresentações: 8 a 11/041109.

Certifico que o capital social da sociedade em epígrafe foi alterado
de € 7500 para € 50 000, tendo sido alterado o artigo 3.º, que ficou
com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

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

Certifico ainda que Maria do Céu Lopes da Silva e Carlos Alberto
Lopes da Silva, cessaram funções de gerente, por renúncia e foi desig-
nado gerente o sócio, Joaquim Lopes da Silva, todos por deliberação
de 9 de Novembro de 2004.

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

Está conforme.

10 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria José
Moura. 2008269043

BERNARDO & MARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 56 798/041111; identificação de pessoa colectiva
n.º P 506992012; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
1/041111.

Certifico que Bernardo da Fonseca Peixoto e Maria Natália dos
Santos Cigarro Peixoto, constituíram a sociedade em epígrafe, que
fica a reger-se pelo seguinte contrato.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Bernardo & Maria, L.da

2 � Tem a sua sede na Rua de 25 de Abril, 88, loja 9, 1.º, fregue-
sia de São Cosme, concelho de Gondomar.

3 � Por simples deliberação da gerência, poderá a sede ser deslo-
cada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como
serem criadas ou encerradas sucursais, filiais, agências ou outras for-
mas locais de representação, no território nacional ou no estran-
geiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em serviços de contabilidade e
consultadoria financeira.

ARTIGO 3.º

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

2 � Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de
capital até ao montante global igual ao dobro do capital social.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, compete a sócios ou não sócios,
ficando desde já nomeada gerente a não sócia Cidália dos Santos Pei-
xoto Pereira, casada, residente na Avenida de Oliveira Martins, 67,
3.º, direito, em São Cosme, Gondomar.

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e con-
tratos é suficiente a assinatura de um gerente.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras sociedades,
mesmo com objecto diferente do seu, e em sociedades reguladas por
leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.

Está conforme.

12 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria José
Moura. 2008269051

ELECTROLOCAL � SOCIEDADE DE IMPORTAÇÕES
E EXPORTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 43 475/
870306; identificação de pessoa colectiva n.º 501789847; número e
data da apresentação: PC-270/040630.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas, da sociedade em epígrafe do ano
2003.

10 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Rodrigues. 2008266567

SALÃO DE JOGOS DA AREOSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 2725/
921209; identificação de pessoa colectiva n.º 502891491; número
e data da apresentação: PC-311/040630.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas, da sociedade em epígrafe do ano
2003.

10 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Rodrigues. 2008266559

CARVALHO & MENDANHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 9468/
980217; identificação de pessoa colectiva n.º 504119583; número
e data da apresentação: PC-268/040630.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas, da sociedade em epígrafe do ano
2003.

10 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Rodrigues. 2004416157

MUNDO DO CHURRASCO � CHURRASQUEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 56 150/
021107; identificação de pessoa colectiva n.º 506290999; número e
data da apresentação: PC-267/040630.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas, da sociedade em epígrafe do ano
2003.

10 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Rodrigues. 2008266214

BM � TELECOMUNICAÇÕES E PROJECTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 11 756/
990817; identificação de pessoa colectiva n.º 504761242; número e
data da apresentação: PC-266/040630.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas, da sociedade em epígrafe do ano
2003.

10 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Rodrigues. 2008266206

LOUSADA

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES � MARTINGA, L.DA

Sede: Cruzeiro, Boim, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 01434/
010917; identificação de pessoa colectiva n.º 505680742; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 10/041102.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, se procedeu à
dissolução e encerramento de liquidação, tendo sido aprovado as con-
tas em 20 de Agosto de 2004.

Está conforme o original.

11 de Novembro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, António Dias
Machado. 2008230570

AGOSTINHO MENDES SOARES, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Cancela Nova, Silvares, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 01938/
041103; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 07/041103.

Certifico que Agostinho Mendes Soares, casado com Maria Gracin-
da Morais da Silva Soares na comunhão de adquiridos, constituiu a
sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Agostinho Mendes Soares, Unipes-
soal, L.da

2.º

A sociedade tem a sua sede em Cancela Nova, freguesia de Silvares,
concelho de Lousada.

3.º

O objecto social é: construção e reparação de edifícios.

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de cinco
mil euros, e representa-se por uma quota de igual valor, do sócio
Agostinho Mendes Soares.

5.º

A administração e a representação da sociedade incumbe aos ge-
rentes, sócios ou não, eleitos em assembleia geral, e com ou sem re-
muneração, conforme for deliberado em assembleia geral.

1 � Fica desde já nomeado gerente o sócio Agostinho Mendes
Soares.

2 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos e
representá-la em juízo e fora dele, activa e passivamente, é suficiente
a assinatura do gerente ora nomeado.

3 � Em ampliação dos seus poderes normais, a gerência poderá:
a) Tomar de arrendamento qualquer local para os fins sociais e

alterar ou rescindir os respectivos contratos;
b) Adquirir por trespasse quaisquer estabelecimentos comerciais;
c) Comprar, permutar e vender veículos automóveis, outros mó-

veis e imóveis para e da sociedade, assinando os respectivos contra-
tos e outorgando as respectivas escrituras.

6.º

O sócio poderá fazer à sociedade os suprimentos de que esta care-
cer, nas condições por aquele determinadas.

Por decisão do sócio único, poderá o mesmo realizar prestações
suplementares até ao quíntuplo do capital social

Está conforme o original.

11 de Novembro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, António Dias
Machado. 2008230589

CEFALUS � ESCOLA DE FORMAÇÃO, L.DA

Sede: Rua de Santo António, 500, Silvares, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 01939/
041104; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 07/041104.

Certifico que, entre Catarina Dias Gonçalves, divorciada, e Ana
Maria Ferreira de Castro Borges, casada com Alberto Eduardo Mon-
teiro de Paiva Taveira, em comunhão de adquiridos, foi constituída a
sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma CEFALUS � Escola de Forma-
ção, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Santo António, 500,
freguesia de Silvares, concelho de Lousada.

3 � Por simples deliberação da gerência pode a sede ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e serem cria-
das sucursais, filiais, agências ou outra forma de representação, no
território nacional ou estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na actividade de formação, visan-
do o exercício de uma actividade profissional, destinadas a jovens e
adultos a inserir ou já inseridos no mercado de emprego, desenvolvi-
das por qualquer entidade, bem como actividades de ensino artístico
não classificáveis por níveis, o ensino por correspondência e por meios
de comunicação social, a alfabetização de adultos, o ensino dos pro-
fessores independentes, o ensino nos estabelecimentos prisionais, as-
sim como outras actividades educativas similares não classificáveis por
níveis. Sendo ainda actividade da empresa a montagem e comerciali-
zação de material informático e de escritório.

ARTIGO 3.º

O capital social é de vinte mil euros, que se encontra integralmen-
te realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas, uma
do valor nominal de dez mil euros, pertencente ao sócio Ana Maria
Ferreira Castro Borges e uma do valor nominal de dez mil euros,
pertencente ao sócio Catarina Dias Gonçalves.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
deliberado em assembleia geral, compete aos sócios, que, desde já, ficam
nomeados gerentes.

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e con-
tratos é necessária a intervenção de um dos sócios gerentes.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital de outras sociedades,
mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades reguladas por
leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade que terá sempre o direito de preferência o qual, de seguida,
se defere aos sócios não cedentes.

Está conforme o original.

11 de Novembro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, António Dias
Machado. 2008230457

M. R. PIRES � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: São Jorge, Boím, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 00745/
951024; identificação de pessoa colectiva n.º 503521345; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 06/041027.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, o capital foi
aumentado em mais € 325 180, em dinheiro e subscrito pelos sócios
Manuel Fernando Ribeiro Pires, com € 260 144, e Olívia Manuela
Alves Teles, com € 65 036, e foi alterado o contrato, passando o
artigo 3.º a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de quatro-
centos mil euros, formado por duas quotas, uma do valor de trezentos
e vinte mil euros do sócio Manuel Fernando Ribeiro Pires, e outra do
valor de oitenta mil euros da sócia Olívia Manuela Alves Teles.

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

Está conforme o original.

11 de Novembro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, António Dias
Machado. 2008230562

MAIA

SONAE MATRIX MULTIMÉDIA, S. G. P. S., S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 13 447/
20000817.
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Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram efectua-
dos os seguintes actos de registo:

1 � Apresentação n.º 5/20040109, inscrição n.º 4.
Alteração do contrato, por reforço de capital.
Artigo alterado: 6.º, n.º 1.
Capital: € 20 000 000, representado por 20 000 000 acções ordi-

nárias, com o valor nominal de € 1 cada, após reforço de € 19 950 000
por conversão de suprimentos, mediante emissão de 19 950 000 no-
vas acções, passando o artigo alterado a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 6.º

1 � O capital social é de vinte milhões de euros, integralmente
subscrito e realizado, e é dividido em vinte milhões de acções, ordiná-
rias, cada uma com o valor nominal de um euro.

Relatório do revisor oficial de contas, nos termos
do artigo 28.º do Código das Sociedades Comerciais

Introdução.
1 � O presente relatório destina-se a dar cumprimento ao dispos-

to no artigo 28.º do Código das Sociedades Comerciais, relativamente
à entrega pela SONAE.COM, SGPS, S. A., de bens no valor de
19 950 000 euros para realização de 19 950 000 acções com o valor
nominal unitário de 1 euro que subscreverá no aumento do capital
social da sociedade Sonae Matrix Multimédia, SGPS, S. A., com o valor
nominal de 19 950 000 euros.

2 � A Sonae Matrix Multimédia, SGPS, S. A., com sede no Lugar
do Espido, Via Norte, na cidade da Maia, tem o capital social de
50 000 euros, representado por 50 000 acções com o valor nominal
unitário de um euro, sendo o seu objecto social a gestão de participa-
ções sociais, como forma indirecta de exercício de actividades econó-
micas.

3 � A sociedade SONAE.COM, SGPS, S. A., tem, também, sede
no Lugar do Espido, Via Norte, na cidade da Maia, e o capital social
de 226 250 000 euros, representado por 226 250 000 acções com o
valor nominal unitário de um euro, sendo o seu objecto social a ges-
tão de participações sociais, como forma indirecta de exercício de
actividades económicas.

4 � A entrada em espécie consiste na entrega de valores conta-
bilizados a título de suprimentos na contabilidade da Sonae Matrix
Multimédia, SGPS, S. A., de que é titular a SONAE.COM, SGPS, S. A.

5 � Os referidos suprimentos correspondem a entradas em dinhei-
ro efectuadas pela SONAE.COM, SGPS, S. A., durante os anos de 2001,
2002 e 2003, tendo sido contabilizadas de acordo com as normas
contabilísticas geralmente aceites em Portugal.

6 � Os bens foram por nós avaliados em 19 950 000 euros, valor
nominal dos suprimentos aplicados no aumento de capital.

Responsabilidades.
7 � É de nossa responsabilidade a razoabilidade da avaliação dos

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

Âmbito.
8 � O nosso trabalho foi efectuado de acordo com as normas téc-

nicas e directrizes de revisão/auditoria da ordem dos revisores oficiais
de contas, designadamente a directriz de revisão/auditoria (DRA) 841 �
verificação das entradas em espécie para realização de capital das
sociedades, as quais exigem que o mesmo seja planeado e executado
com o objectivo de obter um grau de segurança aceitável sobre se os
valores das entradas atingem ou não o valor nominal das acções atri-
buídas aos sócios que efectuaram tais entradas. Para tanto, o referido
trabalho incluiu:

a) A verificação da existência dos bens;
b) A verificação da titularidade dos referidos bens e da existência

de eventuais ónus ou encargos;
c) A adopção de critérios adequados na avaliação dos mesmos;
d) A avaliação dos bens.
9 � Entendemos que o trabalho efectuado proporciona uma base

aceitável para a emissão da nossa declaração.
Declaração.
10 � Com base no trabalho efectuado, declaramos que os valores

encontrados atingem o valor nominal das acções atribuídas ao sócio
que efectua tal entrada.

23 de Dezembro de 2003. � (Assinaturas ilegíveis.)

O texto do pacto social actualizado encontra-se arquivado na res-
pectiva pasta.

18 de Março de 2004. � O Segundo-Ajudante, José Pedro David
Ferreira. 2004496762

LUSOSÁ � ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 58 296/
20041112; identificação de pessoa colectiva n.º 507141091; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 18/20041112.

Certifico que, foi constituída a sociedade em epígrafe, que fica a
reger-se pelo contrato seguinte e registada pela apresentação e inscri-
ção referidas:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma LUSOSÁ � Administração de
Condomínios, L.da, e tem a sua sede na Avenida de António Santos
Leite, 151-153, na freguesia e concelho da Maia.

§ único. Por simples deliberação, a gerência poderá transferir a sede
social para outro local do mesmo concelho ou concelhos limítrofes,
bem como criar ou encerrar filiais ou qualquer forma de representa-
ção social.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na prestação de serviços de administração
de condomínios, bem como limpeza e manutenção dos edifícios.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros e está dividido nas seguintes duas quotas: uma no valor
nominal de quatro mil e quinhentos euros, pertencente à sócia Hol-
ding Abílio de Sá, SGPS, S. A.; e  outra do valor nominal de quinhen-
tos euros, pertencente ao sócio Abílio de Sá Ribeiro.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for delibe-
rado em assembleia geral, fica desde já afecta ao sócio Abílio de Sá
Ribeiro, que desde já é nomeado gerente.

1 � Para validamente obrigar e representar a sociedade em todo
os actos e contratos, é necessária a assinatura do gerente Abílio de Sá
Ribeiro.

2 � Em alargamento dos poderes da gerência, o gerente poderá
ainda:

a) Comprar, vender, permutar bens móveis e imóveis de e para a
sociedade;

b) Dar ou aceitar quaisquer bens de arrendamento, pelo prazo e
nos termos e condições que entender;

c) Dar ou aceitar de trespasse quaisquer estabelecimentos;
d) Assinar quaisquer contratos de leasing;
e) Confessar, desistir ou transigir em juízo.

ARTIGO 5.º

É livre a cessão de quotas entre sócios e a pessoas estranhas à
sociedade.

ARTIGO 6.º

A sociedade pode amortizar qualquer quota:
a) Por acordo do respectivo sócio;
b) Sendo uma quota arrolada, arrestada, penhorada, ou por outra

forma retirada da livre disponibilidade do seu titular;
c) Verificando-se a falência, insolvência, interdição ou inabilitação

de algum sócio.
ARTIGO 7.º

A sociedade, mediante prévia deliberação dos sócios, poderá parti-
cipar em agrupamentos complementares de empresas, bem como em
sociedades com objecto diferente, ou reguladas por lei especial, e in-
clusivamente como sócia de responsabilidade limitada.

Conferida, está conforme.

16 de Novembro de 2004. � O Segundo-Ajudante, José Pedro David
Ferreira. 2008483223

MARCO DE CANAVESES

HAPPY BABY � INDÚSTRIA TÊXTIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrí-
cula n.º 01289/20000224; identificação de pessoa colectiva
n.º 504830201.
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Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos respeitantes à prestação de contas referente ao ano de 2003, da
sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

3 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Albana
Coimbra. 2008642879

CAFÉ CENTRAL DOURO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrí-
cula n.º 01405/20010214; identificação de pessoa colectiva
n.º 505323761.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos respeitantes à prestação de contas referente ao ano de 2003, da
sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

4 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Albana
Coimbra. 2004964715

PEREIRA FERREIRA E J. VIEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrí-
cula n.º 01872; identificação de pessoa colectiva n.º 505711397.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos respeitantes à prestação de contas referente ao ano de 2003, da
sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

5 de Novembro de 2004. � A Conservadora, Carolina Maria
Florêncio Aires. 2008645797

RIDIANA � INDÚSTRIA, COMÉRCIO DE TÊXTEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrí-
cula n.º 01269/20000119; identificação de pessoa colectiva
n.º 504829939.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos respeitantes à prestação de contas referente ao ano de 2003, da
sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

5 de Novembro de 2004. � A Ajudante, Maria Eugénia Carvalho
Madeira Barros. 2008642445

AUTO TÁXIS MAGUI, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrícula
n.º 01263/20000103; identificação de pessoa colectiva n.º 504653644.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos respeitantes à prestação de contas referente ao ano de 2003, da
sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

5 de Novembro de 2004. � A Ajudante, Maria Eugénia Carvalho
Madeira Barros. 2008642402

CONSTRUÇÕES EDIRENE, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrí-
cula n.º 01515/20010627; identificação de pessoa colectiva
n.º 505570130.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos respeitantes à prestação de contas referente ao ano de 2003, da
sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

5 de Novembro de 2004. � A Ajudante, Maria Eugénia Carvalho
Madeira Barros. 2008642712

GUIMOURA � TRANSPORTES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrí-
cula n.º 01860/20020902; identificação de pessoa colectiva
n.º 506290433.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos respeitantes à prestação de contas referente ao ano de 2003, da
sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

5 de Novembro de 2004. � A Ajudante, Maria Eugénia Carvalho
Madeira Barros. 2008644111

MENDES & SOUSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrí-
cula n.º 00803/950817; identificação de pessoa colectiva
n.º 503479551.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos respeitantes à prestação de contas referente ao ano de 2003, da
sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

8 de Novembro de 2004. � A Ajudante, Maria Eugénia Carvalho
Madeira Barros. 2008644030

GASPAR & DEOLINDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrí-
cula n.º 02006/20030221 ; identificação de pessoa colectiva
n.º 506484912.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos respeitantes à prestação de contas referente ao ano de 2003, da
sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

8 de Novembro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, José Augusto
Macedo Moura. 2007734877

SANTARÉM
CARTAXO

D. F. J. VINHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Cartaxo. Matrícula n.º 01391/
980806; identificação de pessoa colectiva n.º 504352202; inscri-
ção n.º 4; números e data das apresentações: 03 e 04/20041228.

Certifico que a sociedade em epígrafe aumentou o capital social de
€ 150 000 para € 420 000, sendo o valor do aumento de € 270 000,
mediante a incorporação de resultados transitados, atribuído em par-
tes iguais aos sócios Goldenberg Investments Limited, Lindley Inves-
tments Limited e José António Vieira Neiva Correia, para reforço
das respectivas quotas, e € 300 realizado em dinheiro, subscritos em
partes iguais pelos novos sócios Maria do Rosário Sanches de Fialho
Neiva Correia, casada com José António Vieira Neiva Correia, em
separação de bens, residente no Casal da Madeira, Torres Vedras; Vasco
Fialho Neiva Correia, solteiro, maior, residente no Casal Madeira,
Torres Vedras, e Bárbara de Sá Torres Neiva Correia, solteira, maior,
residente na Rua da Barroca, 94, 3.º, esquerdo, Lisboa.

Foi alterado o artigo 3.º do contrato social que passou a ter a se-
guinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de quatrocentos e vinte
mil e trezentos euros e corresponde à soma das seis seguintes quotas:

a) Uma quota do valor nominal de cento e quarenta mil euros
pertencente a José António Vieira Neiva Correia;

b) Uma quota do valor nominal de cento e quarenta mil euros
pertencente a Goldenberg Investments, Limited;

c) Uma quota do valor nominal de cento e quarenta mil euros
pertencente a Lindley Investments, Limited;
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d) Uma quota do valor nominal de cem euros pertencente a Maria
do Rosário Sanches da Gama Fialho Neiva Correia;

e) Uma quota do valor nominal de cem euros pertencente a Vasco
Fialho Neiva Correia;

f) Uma quota do valor nominal de cem euros pertencente a Bárba-
ra de Sá Torres Neiva Correia.

Mais certifico que a sociedade em epígrafe foi transformada em
sociedade anónima, tendo alterado a firma para D. F. J. Vinhos, S. A.,
e o contrato social, que passou a ter a seguinte redacção:

CAPÍTULO I

Denominação, duração, sede e objecto social

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de D. F. J. Vinhos, S. A., e du-
rará por tempo indeterminado.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem sede na Quinta da Fonte Bela, na freguesia
de Vila Chã de Ourique e concelho do Cartaxo.

2 � A sede social pode ser transferida para outro local dentro do
mesmo concelho ou para concelhos limítrofes, mediante deliberação
do conselho de administração.

3 � O conselho de administração poderá ainda deliberar a criação,
transferência ou encerramento de sucursais, agências, delegações ou
outras formas locais de representação, no território nacional ou no
estrangeiro, sem necessidade de deliberação dos accionistas.

ARTIGO 3.º

1 � A sociedade tem por objecto a produção; armazenamento,
engarrafamento, comércio, exportação, importação e distribuição de
vinhos e produtos derivados ou correlativos, bem como a compra,
venda e administração de imóveis e, bem assim, todas as actividades
económicas e comerciais relacionadas ou conexas com as anteriores.

2 � A sociedade pode, por deliberação do conselho de administra-
ção, participar em agrupamentos complementares de empresas e em
agrupamentos europeus de interesse económico e, bem assim, subs-
crever ou adquirir acções ou quotas em sociedades de responsabilidade
limitada, qualquer que seja o respectivo objecto e ainda que sujeitas a
leis especiais.

CAPÍTULO II

Capital social, acções e obrigações

ARTIGO 4.º

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado, é de qua-
trocentos e vinte mil e trezentos euros, representado por oitenta e
quatro mil e sessenta acções, com o valor nominal de cinco euros
cada uma.

2 � As acções serão nominativas e incorporadas em títulos de uma,
cinco, dez, cinquenta, cem, mil e dez mil acções.

3 � Os títulos provisórios ou definitivos representativos de acções
ou obrigações serão assinados por um ou mais administradores, cuja
assinatura poderá ser de chancela por eles autorizada, ou por um ou
mais mandatários da sociedade para o efeito designados.

4 � A sociedade poderá emitir, nos termos da lei, todas as espé-
cies de acções, incluindo acções preferenciais sem voto até ao mon-
tante representativo de metade do capital.

ARTIGO 5.º

1 � As acções serão livremente transmissíveis entre os accionis-
tas ou seus herdeiros, devendo observar-se nas transmissões a estra-
nhos o que vai disposto nos n.os 2 a 7 seguintes.

2 � As transmissões de acções a favor de terceiros estão sujeitas
ao consentimento da sociedade e os accionistas gozam sempre de
direito de preferência, nos termos previstos e regulados nos números
seguintes.

3 � A sociedade deverá pronunciar-se sobre o pedido de consenti-
mento no prazo máximo de 60 dias, sob pena de, não o fazendo, a
transmissão poder efectuar-se sem necessidade desse consentimento.

4 � Caso recuse o consentimento solicitado, a sociedade deverá
fazer adquirir as acções por outra pessoa, nas condições de preço e
pagamento do negócio para que foi solicitado o consentimento; tra-
tando-se de transmissão a título gratuito, ou provando a sociedade
que naquele negócio houve simulação de preço, a aquisição far-se-á

pelo valor real, de acordo com o disposto no artigo 329.º, n.º 3,
alínea c) do Código das Sociedades Comerciais.

5 � O accionista que pretenda transmitir as suas acções a tercei-
ros estranhos à sociedade deverá, depois de obtido o consentimento
da sociedade ou depois de esgotado o prazo para a mesma se pronun-
ciar, dar a conhecer aos restantes accionistas, por carta registada, as
condições da transmissão, identificando o adquirente, o número de
acções objecto da transmissão, o respectivo preço, as condições de
pagamento, bem como todas as demais condições do negócio.

6 � Os accionistas comunicarão, por carta registada, ao accionis-
ta proponente, no prazo de 15 dias a contar da recepção da comuni-
cação que lhes foi feita, se pretendem exercer o seu direito de prefe-
rência e, em caso afirmativo, que o farão pelo preço e condições
oferecidos pelo proposto adquirente.

7 � Decorrido o prazo mencionado no número anterior, se ne-
nhum accionista tiver declarado pretender exercer o seu direito de
preferência, poderá o accionista proponente transmitir as suas ac-
ções nas condições e preços propostos.

ARTIGO 6.º

Nos aumentos de capital a realizar em dinheiro será atribuído aos
accionistas um direito de preferência nas novas acções, na proporção
das que possuírem, salvo se de outra forma for deliberado pela assem-
bleia geral.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá realizar, por decisão do conselho de adminis-
tração, todas as operações financeiras permitidas por lei, nomeada-
mente a emissão de obrigações ou quaisquer outros títulos negociá-
veis.

CAPÍTULO III

Órgãos sociais

ARTIGO 8.º

1 � São órgãos da sociedade a assembleia geral, o conselho de
administração e o fiscal único.

2 � A sociedade poderá ainda designar um secretário nos termos
do artigo 446.º-D, n.º 1, do Código das Sociedades Comerciais, o qual
exercerá as competências fixadas por lei.

ARTIGO 9.º

1 � Têm direito de estar presentes na assembleia geral e aí discu-
tir e votar os accionistas com direito a, pelo menos, um voto.

2 � A cada acção corresponde um voto.
3 � Os accionistas pessoas singulares poderão fazer-se representar

na assembleia geral pelo cônjuge, por um ascendente ou descendente,
por administrador ou por outro accionista.

4 � Os accionistas pessoas colectivas far-se-ão representar pela
pessoa que, para o efeito, nomearem.

5 � Como instrumento de representação voluntária basta uma
carta, com assinatura, dirigida ao presidente da mesa da assembleia
geral.

6 � Os accionistas sem direito a voto e os obrigacionistas não
podem estar presentes na assembleia geral da sociedade.

ARTIGO 10.º

1 � A mesa da assembleia geral será constituída por um presidente
e um secretário, accionistas ou não, eleitos trienalmente pela assem-
bleia geral, e podendo ser reeleitos por uma ou mais vezes.

2 � Quando tenha sido designado um secretário nos termos do n.º 2
do artigo 8.º, será este a exercer as funções de secretário da mesa da
assembleia geral.

ARTIGO 11.º

1 � As convocatórias para a assembleia geral devem ser feitas com
a antecedência mínima e a publicidade impostas por lei.

2 � Sendo nominativas todas as acções da sociedade, as publica-
ções podem ser substituídas por cartas registadas.

ARTIGO 12.º

1 � O conselho de administração é composto por um numero
impar de três a cinco membros, eleitos trienalmente pela assembleia
geral, podendo ser reeleitos por uma ou mais vezes.

2 � A assembleia geral que eleger o conselho de administração
designará o respectivo presidente.

3 � Os membros do conselho de administração deverão caucionar
a sua responsabilidade na importância mínima e por qualquer das for-
mas admitidas por lei, salvo dispensa conferida nos termos da lei.
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4 � O conselho de administração poderá delegar em um ou mais
administradores a gestão corrente da sociedade.

5 � A deliberação do conselho de administração deve fixar os li-
mites da delegação.

ARTIGO 13.º

Ao conselho de administração compete assegurar a gestão dos ne-
gócios sociais, sendo-lhe atribuídos os mais amplos poderes, cabendo-
-lhe, designadamente:

a) Praticar todos os actos relativos ao objecto social;
b) Representar a sociedade em juízo e fora dele, activa e passiva-

mente, propor e seguir acções, confessá-las, desistir, transigir e com-
prometer-se em árbitros;

c) Adquirir, alienar ou, por qualquer forma, onerar quaisquer bens
ou direitos, móveis ou imóveis;

d) Constituir mandatários.

ARTIGO 14.º

A sociedade obriga-se:
a) Pelas assinaturas de dois administradores;
b) Pela assinatura de um administrador-delegado, dentro dos limi-

tes da delegação do conselho de administração;
c) Pelas assinaturas conjuntas de um administrador e de um procu-

rador, nos termos estabelecidos na respectiva procuração;
d) Pelas assinaturas de um ou mais mandatários ou procuradores,

no âmbito dos poderes que lhes forem conferidos.

ARTIGO 15.º

1 � O conselho da administração reunirá sempre que for convo-
cado pelo seu presidente ou por outros dois administradores e, pelo
menos, uma vez por ano.

2 � Os administradores podem fazer-se representar nas reuniões
por outro membro, mediante carta dirigida ao presidente.

3 � É permitido aos administradores o voto por correspondência.
4 � As deliberações do conselho de administração são tomadas por

maioria dos votos dos administradores presentes ou representados e
dos administradores que votem por correspondência, tendo o presi-
dente voto de qualidade.

5 � O conselho de administração não pode deliberar sem que este-
ja presente ou representada a maioria dos seus membros.

ARTIGO 16.º

A fiscalização da sociedade compete a um fiscal único e a um su-
plente eleitos trienalmente pela assembleia geral, os quais serão revi-
sores oficiais de contas ou sociedades de revisores oficiais de contas.

CAPÍTULO IV

Disposições gerais

ARTIGO 17.º

1 � O ano social coincide com o ano civil.
2 � A assembleia geral deliberará sobre a distribuição dos lucros do

exercício, sem estar sujeita a qualquer limite mínimo obrigatório,
podendo deliberar, por maioria simples, não haver lugar a qualquer
distribuição.

3 � A assembleia geral poderá deliberar que no decurso do exercí-
cio sejam feitos aos accionistas adiantamentos sobre os lucros, nos
termos da lei.

ARTIGO 18.º

Os preceitos dispositivos da lei podem ser derrogados por delibera-
ção dos accionistas.

Disposições transitórias

ARTIGO 19.º

Ficam desde já designados, com dispensa de caução, para o triénio
de 2004-2006, os seguintes órgãos sociais:

Mesa da assembleia geral: presidente � António Manuel Neiva
Delgado Correia Ribeiro, casado, residente na Rua de José Lins do
Rego, 18, 2.º, direito, 1700-264 Lisboa; secretário � José Manuel
Pinto Félix e Silva, divorciado, residente na Avenida São João de Deus,
35, 1.º, esquerdo, 1000 Lisboa.

Conselho de administração: presidente � José Luís Santos Lima
Oliveira da Silva, casado, residente na Travessa do Convento das
Bernardas, 3, 2.º, direito, em Lisboa; vogais � José António Vieira
Neiva Correia, casado, residente no Casal da Madeira, Torres Vedras;

Fausto Manuel da Silva Figueira Ferraz, divorciado, residente em
Wolseley Gardens, 1, Londres, Inglaterra.

Fiscal único: efectivo � Eduardo Marques Ferreira, revisor oficial
de contas n.º 920, casado, residente na Rua de Barbosa du Bocage, 90,
3.º, direito, 1050-032 Lisboa; suplente � António Rosa Zózimo,
revisor oficial de contas n.º 954, casado, residente na Rua do Patro-
cínio, 110, 1.º, 1350-232 Lisboa.

O texto do contrato social com redacção actualizada ficou deposi-
tado na pasta da sociedade.

11 de Janeiro de 2005. � O Segundo-Ajudante, Luís Mendes.
2006645110

VILA REAL
MONTALEGRE

SANDIBOMBAS � COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS
E LUBRIFICANTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Montalegre. Matrícula n.º 313/
041029; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 01/
20041029.

Certifico que, entre Abel Castro Noval, casado com Carminda de
Fátima Martins Fernandes, na comunhão de adquiridos, Vítor Eugé-
nio de Oliveira Castro, solteiro, maior, José Augusto Chaves de Mou-
ra, casado com Ilda Maria Brás Costa Pereira Moura, na comunhão
de adquiridos, e Ana Paula Fernandes Noval, viúva, foi constituída a
sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos
artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de SANDIBOMBAS � Comér-
cio de Combustíveis e Lubrificantes, L.da, vai ter a sua sede no lugar
de Poços, da freguesia de Padornelos, do concelho de Montalegre.

ARTIGO 2.º

A gerência poderá deslocar livremente a sede social dentro do
concelho de Montalegre ou para concelho limítrofe, e bem assim criar
sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de representação,
no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto o comércio de combustíveis e
lubrificantes; área de restaurante e bar, loja (actividade secundária).

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de seis mil
euros, dividido em quatro quotas, sendo uma quota do valor nominal
de duzentos euros, pertencente ao sócio Abel Castro Noval, uma quo-
ta do valor nominal dois mil euros, pertencente ao sócio Vítor Eugé-
nio de Oliveira Castro, uma quota do valor nominal de dois mil euros,
pertencente ao sócio José Augusto Chaves Moura e uma quota do
valor nominal de mil e oitocentos euros, pertencente à sócia Ana
Paula Fernandes Noval.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, incumbe a todos os sócios, desde já
designados gerentes.

ARTIGO 6.º

1 � Para representar e obrigar validamente a sociedade, em todos
os seus actos e contratos, é necessária a assinatura de dois gerentes.

2 � Em ampliação dos seus poderes normais, os gerentes, pode-
rão:

a) Comprar e vender imóveis e móveis, designadamente viaturas
automóveis;

b) Prometer comprar e prometer vender imóveis e móveis, desig-
nadamente viaturas automóveis;

c) Celebrar quaisquer contratos de locação financeira mobiliária ou
imobiliária;

d) Tomar de arrendamento quaisquer locais, bem como alterar ou
rescindir os respectivos contratos;

e) Adquirir, por trespasse, quaisquer estabelecimentos comerciais
ou industriais;

f) Confessar, desistir e transigir em juízo.
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ARTIGO 7.º

Mediante procuração a sociedade poderá constituir mandatários para
a representar em actos ou categorias de actos especificados na procu-
ração.

ARTIGO 8.º

1 � E livre a cessão de quotas entre os sócios ou entre estes e os
seus ascendentes e descendentes.

2 � A cessão total ou parcial de quotas a estranhos, depende do
consentimento da sociedade, em primeiro lugar e dos sócios não ce-
dentes em segundo lugar.

ARTIGO 9.º

Na cessão de quotas a estranhos, à sociedade, em primeiro lugar,
e aos sócios não cedentes, em segundo, fica reservado o direito de
preferência.

ARTIGO 10.º

1 � A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer dos sócios
nos seguintes casos:

a) Tratando-se de quota adquirida pela sociedade;
b) Se o sócio que a possuir for julgado falido ou insolvente, ou

se a quota de qualquer dos sócios for dada em penhor, penhorada ou
arrestada, sem que, nestes últimos dois casos, seja deduzida oposição
judicialmente julgada procedente pelo respectivo sócio;

c) Venda ou adjudicações judiciais de qualquer quota;
d) Quando algum dos sócios prejudicar a sociedade no seu bom nome

ou no seu património;
e) Quando a quota seja cedida em violação das regras do consenti-

mento e da preferência estabelecidas nos artigos 8.º e 9.º
2 � Salvo disposição legal em contrário, a contrapartida da amor-

tização é:
a) No caso da alínea a), o valor acordado entre as partes;
b) No caso da alínea b), o valor resultante da aplicação do regime

do artigo 235.º do Código das Sociedades Comerciais;
c) Nos casos das alíneas c), d) e e), o valor nominal da quota.
3 � A amortização considera-se realizada desde a data da

assembleia geral que a deliberar, podendo, em qualquer caso, o paga-
mento do valor da quota ser efectuado, a pronto ou em seis presta-
ções trimestrais e iguais, conforme a assembleia geral decidir.

4 � A sociedade terá ainda o direito de, em vez de amortizar a
quota abrangida pelo disposto no n.º 1 deste artigo, adquiri-la ou fazê-
-la adquirir por sócio ou por terceiro, bem como também por delibe-
ração da assembleia geral, em vez dela serem criadas uma ou várias
quotas destinadas a serem alienadas a um ou a algum dos sócios ou a
terceiros.

ARTIGO 11.º

1 � Os sócios, atentas as despesas decorrentes do desenvolvimen-
to inicial do negócio social, farão à sociedade os suprimentos de que
esta carecer, a título gratuito, até ao décuplo do capital social, por
cada sócio, nas condições e termos que forem deliberadas em assem-
bleia geral, por maioria simples.

2 � A sociedade poderá exigir a todos os sócios, atentas as
despesas decorrentes do desenvolvimento inicial do negócio social,
prestações suplementares, até ao décuplo do capital social, por cada
sócio, nas condições e termos que forem deliberadas em assembleia
geral, por maioria simples.

Está conforme.

29 de Outubro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Dulce Helena
Soares Pinto da Costa. 2007196425

SABROSA

CONSTRUTORA BOTELHO & CRUZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sabrosa. Matrícula n.º 133/
20021122; identificação de pessoa colectiva n.º 506000753; ins-
crição n.º 4; número e data da apresentação: 02/20041001.

Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu, pela inscrição n.º 4,
à alteração parcial do contrato quanto aos artigos 4.º e 5.º, os quais
passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, dispensada de caução e remunerada ou não,
conforme for deliberado em assembleia geral, será exercida pelo só-
cio Domingos Alves Penas Botelho, que desde já fica nomeado único
gerente.

ARTIGO 5.º

Para obrigar e representar validamente a sociedade em todos os
seus actos e contratos e que envolvam responsabilidade e obrigação é
necessária apenas a assinatura do sócio gerente.

§ único. Ao sócio gerente, são confiados poderes especiais para
comprar, vender ou onerar equipamentos ou veículos automóveis,
assim como adquirir para a sociedade, por trespasse ou arrendamento
estabelecimentos comerciais para o exercício da sua actividade.

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

Está conforme o original.

29 de Outubro de 2004. � A Ajudante, Maria da Glória Marques
Ferreira de Araújo Morgado. 2001803370

VISEU
CASTRO DAIRE

AURORA & FILHOS � SERVIÇOS DE TÁXI, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castro Daire. Matrícula n.º 375/
011009; identificação de pessoa colectiva n.º 505477904 ; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 05/131004.

Certifico que foi efectuada a dissolução e encerramento da liquida-
ção, tendo sido a aprovação de contas em 31 de Julho de 2004.

4 de Novembro de 2004. � A Conservadora, Maria Madalena
Martins Rato. 2004932058

PAPELDAIR � COMÉRCIO DE ARTIGOS DE LIMPEZA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castro Daire. Matrícula n.º 376;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 04/041018.

Certifico que foi efectuada a dissolução e encerramento da liquida-
ção, tendo sido a aprovação de contas em 12 de Junho de 2003.

Está conforme o original.

8 de Novembro de 2004. � A Conservadora, Maria Madalena
Martins Rato. 2004943033

LAMEGO

E. A. V. T. � EMPRESA AUTOMOBILISTA DE VIAÇÃO
E TURISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lamego. Matrícula n.º 00029;
identificação de pessoa colectiva n.º 500343403; inscrição n.º 37;
número e data da apresentação: 02/20041012.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos relativos ao registo de projecto de cisão-fusão da Viúva Carneiro
& Filhos, L.da, E. A. V. T. � Empresa Automobilista de Viação e
Turismo, L.da, Joalto � Rodoviária das Beiras, S. A., Joalto � Parti-
cipações, S. G. P. S., S. A., a que coube a apresentação n.º 02/
20041012.

Conferida, está conforme.

8 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Dirce Maria de
Paiva Ribeiro Lobão Ferreira. 2008186318

RESTAURANTE COVA DO BARRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lamego. Matrícula n.º 00721;
identificação de pessoa colectiva n.º 504944363; averbamento
n.º 01 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 2; números e data das apre-
sentações: 01 e 02/20041011.

Certifico que foram efectuados os registos a seguir indicados:
Inscrição n.º 1, averbamento n.º 01, apresentação n.º 01/20041011.
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Cessação de funções de gerência de Maria Júlia de Oliveira Rodri-
gues Teixeira Almeida.

Causa: renúncia.
Data: 22 de Setembro de 2004.
Inscrição n.º 2, apresentação n.º 02/20041011.
Facto: designação de gerência.
Gerente: António Rui Oliveira Tomás.
Data da deliberação: 22 de Setembro de 2004.

Conferida, está conforme o original.

5 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Dirce Maria de
Paiva Ribeiro Lobão Ferreira. 2008186296

MANGUALDE

MOVIP � INDÚSTRIA DE MOBILIÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mangualde. Matrícula n.º 858;
identificação de pessoa colectiva n.º 505008270; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 04/20041021.

Certifico que, por escritura de 21 de Outubro de 2004, exarada de
fl. 80 a fl. 81, do livro n.º 34-A, do 1.º Cartório Notarial de Compe-
tência Especializada de Viseu, foi aumentado o capital social da socie-
dade em epígrafe no montante de 45 000 euros, em numerário, tendo
em consequência sido alterado o artigo 3.º do pacto social, o qual passa
ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social, subscrito e realizado em dinheiro, é de cinquenta
e cinco mil euros e corresponde à soma de três quotas: uma no valor
nominal de sete mil e seiscentos euros, pertencente ao sócio António
Luís Rodrigues Peixoto do Amaral, e duas iguais, no valor nominal de
vinte e três mil e setecentos euros cada, pertencendo uma a cada um
dos sócios, Marco Filipe Ribeiro Peixoto e Sílvia Patrícia Ribeiro
Peixoto.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, assim
como os documentos que serviram de base ao registo, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva.

Conferida, está conforme.

8 de Novembro de 2004. � O Escriturário Superior, António
Manuel Amaral Marques. 2008766977

ESCOLA DE CONDUÇÃO ARMANDO MACHADO
DA CRUZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mangualde. Matrícula n.º 751;
identificação de pessoa colectiva n.º 504168380.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, ficaram
depositados na pasta respectiva os documentos de prestação de con-
tas referentes ao exercício de 2003.

Conferida, está conforme.

23 de Setembro de 2004. � A Escriturária Superior, Armanda Maria
Paiva Giestas. 2008766420

CONSTRUÇÕES MANUEL AZEVEDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mangualde. Matrícula n.º 879;
identificação de pessoa colectiva n.º 505349671.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva os documentos de prestação de contas
referentes ao exercício de 2003.

Conferida, está conforme.

23 de Setembro 2004. � O Escriturário Superior, António Manuel
Amaral Marques. 2008766470

FEIRA SHOP � PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mangualde. Matrícula n.º 966;
identificação de pessoa colectiva n.º 505601850.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva os documentos de prestação de contas
referentes ao exercício de 2003.

Conferida, está conforme.

14 de Outubro de 2004. � A Escriturária Superior, Armanda Maria
Paiva Giestas. 2008766632

ALMAPEÇAS � IMPORTADORES DE PEÇAS AUTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mangualde. Matrícula n.º 292;
identificação de pessoa colectiva n.º 501055967.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva os documentos de prestação de contas
referentes ao exercício de 2003.

Conferida, está conforme.

14 de Outubro de 2004. � O Escriturário Superior, António Manuel
Amaral Marques. 2008766640

AZURMÓVEL � CARPINTARIAS E MÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mangualde. Matrícula n.º 439;
identificação de pessoa colectiva n.º 501903780.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva os documentos de prestação de contas
referentes ao exercício de 2003.

Conferida, está conforme.

27 de Setembro de 2004. � A Escriturária Superior, Armanda Maria
Paiva Giestas. 2008766543

AUTO REPARAÇÕES, J. C., L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mangualde. Matrícula n.º 599;
identificação de pessoa colectiva n.º 503062944.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva os documentos de prestação de contas
referentes ao exercício de 2003.

Conferida, está conforme.

23 de Setembro de 2004. � A Escriturária Superior, Armanda Maria
Paiva Giestas. 2008766446

MARQUES & PEDRO � CALÇADO E VESTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mangualde. Matrícula n.º 231;
identificação de pessoa colectiva n.º 500732019.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva os documentos de prestação de contas
referentes ao exercício de 2003.

Conferida, está conforme.

24 de Setembro de 2004. � A Escriturária Superior, Armanda Maria
Paiva Giestas. 2008766535

PRAZERES FOTOGRAFOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mangualde. Matrícula n.º 100;
identificação de pessoa colectiva n.º 500572968.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva os documentos de prestação de contas
referentes ao exercício de 2003.

Conferida, está conforme.

24 de Setembro de 2004. � A Escriturária Superior, Armanda Maria
Paiva Giestas. 2008766527
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J. MONTEIRO & SOUSA � AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mangualde. Matrícula n.º 608;
identificação de pessoa colectiva n.º 503151300.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva os documentos de prestação de contas
referentes ao exercício de 2003.

Conferida, está conforme.

14 de Outubro de 2004. � O Escriturário Superior, António Manuel
Amaral Marques. 2008766624

VENTURA LUÍS RODRIGUES & ALBERTO LUÍS
RODRIGUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mangualde. Matrícula n.º 373;
identificação de pessoa colectiva n.º 501511210.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva os documentos de prestação de contas
referentes ao exercício de 2003.

Conferida, está conforme.

14 de Outubro de 2004. � O Escriturário Superior, António Manuel
Amaral Marques. 2008766616

DELÍCIAS � SOCIEDADE DE HOTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mangualde. Matrícula n.º 580;
identificação de pessoa colectiva n.º 502934999.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva os documentos de prestação de contas
referentes ao exercício de 2003.

Conferida, está conforme.

27 de Setembro de 2004. � A Escriturária Superior, Armanda Maria
Paiva Giestas. 2008766551

BEIRATONER � RECICLAGEM DE CONSUMÍVEIS
INFORMÁTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mangualde. Matrícula n.º 868;
identificação de pessoa colectiva n.º 505196387.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva os documentos de prestação de contas
referentes ao exercício de 2003.

Conferida, está conforme.

14 de Outubro de 2004. � O Escriturário Superior, António Manuel
Amaral Marques. 2008766667

ALMEIDA & HERMÍNIA � COMÉRCIO DE TÊXTEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mangualde. Matrícula n.º 860;
identificação de pessoa colectiva n.º 505429314.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva os documentos de prestação de contas
referentes ao exercício de 2003.

Conferida, está conforme.

14 de Outubro de 2004. � A Escriturária Superior, Armanda Maria
Paiva Giestas. 2008766659

IBI � INERTES DE BASALTO IBÉRICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mangualde. Matrícula n.º 1042;
identificação de pessoa colectiva n.º P 506925188; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 02/20041027.

Certifico que, por escritura de 25 de Agosto de 2004, exarada de
fl. 60 e fl. 61 v.º do livro de notas n.º 160-I do 1.º Cartório Notarial
de Viseu, entre Maria Teresa Oliveira da Silva Gonçalves, e marido
António dos Santos Gonçalves, casado em comunhão de adquiridos,
foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo contrato
constante dos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma IBI � Inertes de Basalto Ibérico, L.da,
vai ter a sua sede na Rua do Dr. Sebastião Alcântara, 7, 1.º, cave 1,
na freguesia e cidade de Mangualde.

2.º

A gerência da sociedade fica desde já autorizada a mudar a sede
social dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes.

3.º

O seu objecto consiste no comércio por grosso inerentes de basalto.

4.º

O capital social é de cinco mil euros, integralmente subscrito e
realizado em dinheiro, e é formado por duas quotas: uma de dois mil
euros pertencente à sócia Maria Teresa Oliveira da Silva Gonçalves e
outra de três mil euros pertencente ao sócio António dos Santos
Gonçalves.

5.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, será eleita em assem-
bleia geral, ficando, desde já, nomeado gerente o sócio António dos
Santos Gonçalves.

Para obrigar a sociedade em todos os actos e contratos judicial e
extrajudicialmente basta a assinatura de um gerente.

6.º

A gerência fica, desde já, autorizada a celebrar quaisquer negócios
jurídicos por conta da sociedade, no âmbito do respectivo objecto, ou
que sejam necessários, para a satisfação dos seus fins sociais.

7.º

Podem os sócios fazer à sociedade os suprimentos de que ela care-
cer gratuitos ou onerosos e nas condições que vierem a ser acordadas
em assembleia geral, podendo também vir a ser-lhes exigidas presta-
ções suplementares de capital até ao montante global de cinquenta
mil euros, mediante deliberação unânime de votos dos sócios.

8.º

A cessão de quotas ou parte de quota e a necessária divisão, é livre-
mente consentida entre sócios, ou entre estes e os respectivos descen-
dentes. Porém, a cessão favor de estranhos, carece consentimento da
sociedade, a quem é reconhecido em primeiro lugar, com eficácia real,
o direito de preferência, e em segundo lugar aos sócios não cedentes.

Conferida, está conforme.

8 de Novembro de 2004. � O Escriturário Superior, António
Manuel Amaral Marques. 2008766985

CONSTRUÇÕES MANUEL AZEVEDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mangualde. Matrícula n.º 879;
identificação de pessoa colectiva n.º 505349671; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 06/20041026.

Certifico que a sociedade em epígrafe foi dissolvida e liquidada não
havendo bens a partilhar, com a aprovação das contas em 28 de Se-
tembro de 2004.

Certifico ainda que os documentos que serviram de base ao registo
ficaram depositados na pasta respectiva.

Conferida, está conforme.

8 de Novembro de 2004. � O Escriturário Superior, António
Manuel Amaral Marques. 2008766993

OLIVEIRA & FONSECA, INDÚSTRIA DE GRANITOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mangualde. Matrícula n.º 453;
identificação de pessoa colectiva n.º 502024291; inscrição n.º 5;
número e data da apresentação: 03/20041028.
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Certifico que a sociedade em epígrafe foi dissolvida e liquidada não
havendo bens a partilhar, com a aprovação das contas em 30 de
Dezembro de 1994.

Os documentos que serviram de base ao registo ficaram deposita-
dos na pasta respectiva.

Conferida, está conforme.

8 de Novembro de 2004. � O Escriturário Superior, António
Manuel Amaral Marques. 2008767000

MOIMENTA DA BEIRA

GATEGEST � CONSULTORIA DE NEGÓCIOS
E GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Moimenta da Beira. Matrícu-
la n.º 467; identificação de pessoa colectiva n.º P 506927105;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 02/15102004.

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

Of. apresentação n.º 02/041015, averbamento n.º 2 à inscrição
n.º 1.

Cessação de funções de gerente José Manuel Gomes Soares, em 4
de Junho de 2004, por renúncia.

Conferida, está conforme.

15 de Outubro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Manuel Soares
Salgueiro. 2006282905

OLIVEIRA DE FRADES

OXIESPAÇO � VIVEIROS DE PLANTAS, L.DA

Sede: Zona Industrial de Vilarinho, lote 5-A, Souto de Lafões,
Oliveira de Frades

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Frades. Matrícula
n.º 397/990713; identificação de pessoa colectiva n.º 504407155;
data da apresentação: 25062004.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas da sociedade em epígrafe, referen-
tes ao ano de 2003.

Conferi, está conforme.

1 de Outubro de 2004. � A Conservadora, Maria Margarida
Martins da Costa Henriques Flores. 2007260140

TECNILAFÕES � LAREIRAS, L.DA

Sede: Lugar de Portoferreiro, freguesia de Pinheiro de Lafões,
concelho de Oliveira de Frades

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Frades. Matrícula
n.º 340/970204; identificação de pessoa colectiva n.º 503812315;
data da apresentação: 30062004.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas da sociedade em epígrafe, referen-
tes ao ano de 2003.

Conferi, está conforme.

27 de Outubro de 2004. � A Conservadora, Maria Margarida
Martins da Costa Henriques Flores. 2007260832

CLÍNICA DENTÁRIA � FRANCISCO PARAÍSO, L.DA

Sede: Rua da Liberdade, freguesia e concelho
de Oliveira de Frades

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Frades. Matrícula
n.º 314/960625; identificação de pessoa colectiva n.º 503666637;
data da apresentação: 30062004.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas da sociedade em epígrafe, referen-
tes ao ano de 2003.

Conferi, está conforme.

27 de Outubro de 2004. � A Conservadora, Maria Margarida
Martins da Costa Henriques Flores. 2007260727

DIAMANTINO DIAS CAMPOS, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Travessa do Outeiro, 1, freguesia e concelho
de Oliveira de Frades

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Frades. Matrícula
n.º 494/011214; identificação de pessoa colectiva n.º 505798310;
data da apresentação: 24062004.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas, referente ao ano de 2003, da
sociedade em epígrafe.

Conferi, está conforme.

27 de Outubro de 2004. � A Conservadora, Maria Margarida
Martins da Costa Henriques Flores. 2007260719

TRANSPORTES � PEREIRA DIAS & HENRIQUES, L.DA

Sede: Lugar e freguesia de Reigoso, concelho
de Oliveira de Frades

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Frades. Matrícula
n.º 413/20000207; identificação de pessoa colectiva n.º 504862707;
data da apresentação: 30062004.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas, referente ao ano de 2003, da
sociedade em epígrafe.

Conferi, está conforme.

27 de Outubro de 2004. � A Conservadora, Maria Margarida
Martins da Costa Henriques Flores. 2007260921

TEAGA � TECNOLOGIA DE HABITAÇÃO, L.DA

Sede: Lugar de Santa Cruz, Zona da Estrada, freguesia
de Arcozelo das Maias, concelho de Oliveira de Frades

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Frades. Matrícula
n.º 483/011128; identificação de pessoa colectiva n.º 505858240;
data da apresentação: 29062004.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas da sociedade em epígrafe, referen-
tes ao ano de 2003.

Conferi, está conforme.

27 de Outubro de 2004. � A Conservadora, Maria Margarida
Martins da Costa Henriques Flores. 2007260115

ARKBENS � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S. A.

Sede: Santa Cruz, freguesia de Arcozelo das Maias, concelho
de Oliveira de Frades

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Frades. Matrícula
n.º 550/021223; identificação de pessoa colectiva n.º 506428060;
data da apresentação: 30062004.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas da sociedade em epígrafe, referen-
tes ao ano de 2003.

Conferi, está conforme.

26 de Outubro de 2004. � A Conservadora, Maria Margarida
Martins da Costa Henriques Flores. 2007260735
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LAFOAVES � PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Sede: Lugar de Bispeira, freguesia de Souto
de Lafões, concelho de Oliveira de Frades

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Frades. Matrícula
n.º 543/021030; identificação de pessoa colectiva n.º 506264068;
data da apresentação: 25062004.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas da sociedade em epígrafe, referen-
tes ao ano de 2003.

Conferi, está conforme.

27 de Outubro de 2004. � A Conservadora, Maria Margarida
Martins da Costa Henriques Flores. 2007260263

ADELINO LOPES JOÃO � UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua do Couto de Ulveira, 10, vila, freguesia
e concelho de Oliveira de Frades

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Frades. Matrícula
n.º 512/020218; identificação de pessoa colectiva n.º 506021874;
data da apresentação: 25062004.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas, referente ao ano de 2003, da
sociedade em epígrafe.

Conferi, está conforme.

27 de Outubro de 2004. � A Conservadora, Maria Margarida
Martins da Costa Henriques Flores. 2007260603

FRUTAS BENJAMIM, L.DA

Sede: Rua do Cónego José Tavares Batista, freguesia
e concelho de Oliveira de Frades

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Frades. Matrícula
n.º 513/020227; identificação de pessoa colectiva n.º 506023842;
data da apresentação: 25062004.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas da sociedade em epígrafe, referen-
tes ao ano de 2003.

Conferi, está conforme.

27 de Outubro de 2004. � A Conservadora, Maria Margarida
Martins da Costa Henriques Flores. 2007260280

SPORTFLOR � ARTIGOS DE DESPORTO, L.DA

Sede: Rua de Anselmo P. Cascais, 2, freguesia e concelho
de Oliveira de Frades

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Frades. Matrícula
n.º 554/021230; identificação de pessoa colectiva n.º 506357020;
data da apresentação: 25062004.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas, referente ao ano de 2003, da
sociedade em epígrafe.

Conferi, está conforme.

27 de Outubro de 2004. � A Conservadora, Maria Margarida
Martins da Costa Henriques Flores. 2007260697

ABASTFROTA � TRANSPORTES, L.DA

Sede: Lugar e freguesia de Pinheiro de Lafões, concelho
de Oliveira de Frades

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Frades. Matrícula
n.º  553/021227; identificação de pessoa colectiva n.º 506309797;
data da apresentação: 14072004.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas, referente ao ano de 2003, da
sociedade em epígrafe.

Conferi, está conforme.

8 de Novembro de 2004. � A Conservadora, Maria Margarida
Martins da Costa Henriques Flores. 2007261081

AMADEU F. DOMINGUES � SERRELHARIA, CORTE
E QUINAGEM, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Zona Industrial de Oliveira de Frades, lote 51, freguesia
e concelho de Oliveira de Frades

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Frades. Matrícula
n.º 558/030214; identificação de pessoa colectiva n.º 506399982;
data da apresentação: 30062004.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas, referente ao ano de 2003, da
sociedade em epígrafe.

Conferi, está conforme.

27 de Outubro de 2004. � A Conservadora, Maria Margarida
Martins da Costa Henriques Flores. 2007260883

PRIMARIUS � TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua de Dona Maria II, freguesia e concelho
de Oliveira de Frades

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Frades. Matrícula
n.º 571/030828; identificação de pessoa colectiva n.º 506658325;
data da apresentação: 29062004.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas da sociedade em epígrafe, referen-
tes ao ano de 2003.

Conferi, está conforme.

27 de Outubro de 2004. � A Conservadora, Maria Margarida
Martins da Costa Henriques Flores. 2007260409

MARIA DOLORES PEREIRA DE ALMEIDA,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Avenida Dr. António José de Almeida, 37,
Oliveira de Frades

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Frades. Matrícula
n.º 570/030806; identificação de pessoa colectiva n.º 506659283;
data da apresentação: 30062004.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas, referente ao ano de 2003, da
sociedade em epígrafe.

Conferi, está conforme.

27 de Outubro de 2004. � A Conservadora, Maria Margarida
Martins da Costa Henriques Flores. 2007260948

GOMES & ALMEIDA, L.DA

Sede: freguesia e concelho de Oliveira de Frades

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Frades. Matrícula
n.º 328/961018; identificação de pessoa colectiva n.º 503736570;
data da apresentação: 28062004.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas, referente ao ano de 2003, da
sociedade em epígrafe.

Conferi, está conforme.

27 de Outubro de 2004. � A Conservadora, Maria Margarida
Martins da Costa Henriques Flores. 2007260646
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DOMINGOS & COSTA � COMÉRCIO DE PRODUTOS
ALIMENTARES, L.DA

Sede: Freguesia de Arcozelo das Maias, Oliveira de Frades

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Frades. Matrícula
n.º 573/030916; identificação de pessoa colectiva n.º 505664856;
data da apresentação: 30062004.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas da sociedade em epígrafe, referen-
tes ao ano de 2003.

Conferi, está conforme.

27 de Outubro de 2004. � A Conservadora, Maria Margarida
Martins da Costa Henriques Flores. 2007260549

ANTÓNIO JOSÉ FERNANDES � SOCIEDADE
CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Lugar de Vilarinho, freguesia de Souto de Lafões,
concelho de Oliveira de Frades

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Frades. Matrícula
n.º 574/030917; identificação de pessoa colectiva n.º 506711862;
data da apresentação: 30062004.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas da sociedade em epígrafe, referen-
tes ao ano de 2003.

Conferi, está conforme.

27 de Outubro de 2004. � A Conservadora, Maria Margarida
Martins da Costa Henriques Flores. 2007260085

NAJOMA � INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES
DE MALHAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Frades. Matrícula
n.º 160/300888; identificação de pessoa colectiva n.º 502027720;
inscrição n.º 2; número e datas das apresentações: 01/0410081 e
040325.

Certifico que relativamente à sociedade referenciada em epígrafe,
procedeu-se ao registo de:

Facto: dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 6 de Setembro de 2004.

12 de Outubro de 2004. � A Conservadora, Maria Margarida
Martins da Costa Henriques Flores. 2007260360

CARLOS SILVA, L.DA

Sede: Lugar da Feira, freguesia e concelho
de Oliveira de Frades

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Frades. Matrícula
n.º 278/941114; identificação de pessoa colectiva n.º 503290831;
data da apresentação: 29062004.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas da sociedade em epígrafe, referen-
tes ao ano de 2003.

Conferi, está conforme.

31 de Outubro de 2004. � A Conservadora, Maria Margarida
Martins da Costa Henriques Flores. 2007260220
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