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4. Empresas � Registo comercial
BRAGA
GUIMARÃES

POLIBAG � EMBALAGENS, S. A.

Sede: Rua de Sezim, freguesia de Candoso São Tiago,
Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 3386;
identificação de pessoa colectiva n.º 502366389; inscrição n.º 14;
número e data da apresentação: 40/20041108.

Certifico que foi efectuado o registo do projecto de fusão:
Sociedade incorporante � POLIBAG � Embalagens, S. A.
Sociedades incorporadas: TCI � Embalagens, L.da, e PLASGUI-

MA � Plásticos, L.da

Modalidade: fusão por incorporação com transferência global do
património das sociedades incorporadas para a sociedade incorporante.

Alterações projectadas na sociedade incorporante:
Capital: será aumentado para € 1 300 000, pela emissão de 170 000

acções com o valor de € 5 cada, passando a ser representado por
260 000 acções ao portador no valor nominal de € 5 cada uma.

9 de Novembro 2004. � A Ajudante Principal, Maria Alice da
Silva e Castro Lopes. 2006402870

XAVIER & LOBO, L.DA

Sede: Rua de José Albino Costa e Silva, 62,
freguesia de Azurém, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 8223;
identificação de pessoa colectiva n.º 505787903; data da apresen-
tação: 28062002.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe, referente à prestação de contas
de 2001.

12 de Outubro de 2002. � A Ajudante, Fernanda Pinto da Silva.
1000152444

VIEIRA DO MINHO

VIEIRAVIVA � ANIMAÇÃO TURÍSTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vieira do Minho. Matrícula
n.º 328/041117; identificação de pessoa colectiva n.º P 507165586;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 06/041117.

Certifico que foi efectuado o registo do contrato da sociedade em
epígrafe, com base na escritura exarada de fl.14 a fl. 15 v.º do livro
n.º 165-A do Cartório Notarial do Centro de Formalidades das Em-
presas de Braga, regendo-se o mesmo pelo seguinte articulado:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação VIEIRAVIVA � Anima-
ção Turística, L.da, e tem a sua sede na Avenida Barjona de Freitas, 2,
freguesia e concelho de Vieira do Minho.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em turismo no espaço rural nome-
adamente turismo de habitação, turismo rural, turismo de aldeia e casa
de campo. Actividades de animação turística designadamente explo-
ração de marinas, portos de recreio e docas de recreio, embarcações
com motor, parques temáticos, centro equestre e hipódromo, organi-
zação de passeios em percursos pedestres, em bicicleta e veículos todo
o terreno, exploração de instalações e equipamentos de apoio à prá-
tica do alpinismo, montanhismo e à prática do windsurf, surf, esqui
aquático, vela, remo e canoagem.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de doze
mil quinhentos euros, dividido em duas quotas, uma do valor nominal
de sete mil e quinhentos euros pertencente ao sócio David Eduardo
Fernandes Dias e outra do valor nominal de cinco mil euros, perten-
cente ao sócio João Henrique Ferreira Pereira.

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

ARTIGO 4.º

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

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

d) Cessão de quota sem prévio consentimento da sociedade.

ARTIGO 7.º

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

Está conforme. Tendo sido depositados os documentos na pasta
respectiva.

18 de Novembro de 2004. � O Ajudante, Adolfo Manuel Dias
Carreiro Leal de Mariz. 2007392429

BOM VENTO � TURISMO NO ESPAÇO RURAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vieira do Minho. Matrícula
n.º 202/000531; identificação de pessoa colectiva n.º 504923455;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 01/041115.

Certifico que foi efectuado o registo de dissolução e encerramento
da liquidação da sociedade em epígrafe, com base na escritura exarada
a fl. 38 e fl. 39 do livro n.º 152-D do Cartório Notarial de Vieira do
Minho.

Está conforme. Tendo sido depositados os documentos na pasta
respectiva.

18 de Novembro de 2004. � O Ajudante, Adolfo Manuel Dias
Carreiro Leal de Mariz. 2007392348

BRAGANÇA
ALFÂNDEGA DA FÉ

MONTEMEL � COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alfândega da Fé. Matrícula
n.º 67/980211; identificação de pessoa colectiva n.º 504058649;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 02/041116.

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

Facto: dissolução e liquidação.
Data da aprovação de contas: 29 de Setembro de 2004.

16 de Novembro de 2004. � A Conservadora, Elisa do Rosário
Pacheco Afonso. 2001373031
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BRAGANÇA

CRISTINA MESQUITA & CRISTÓVÃO GONÇALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Bragança. Matrícula n.º 1311/
010405; identificação de pessoa colectiva n.º 505444003; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 07/041116.

Certifico que a sociedade acima referenciada se encontra dissolvida
e encerrada a sua liquidação, tendo sido aprovadas as contas em 9 de
Agosto de 2004.

16 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Luísa Josefa Belo
Pinto. 2006904841

FERNANDA PIRES, INSTITUTO DE BELEZA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Bragança. Matrícula n.º 1687/
041117; identificação de pessoa colectiva n.º P 507151771; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 04/041117.

Certifico que Fernanda Maria da Silva Nunes Pires, casada com
Cristóvão Nunes Pires, na comunhão de adquiridos, constitui uma
sociedade unipessoal que se rege nos termos seguintes:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma Fernanda Pires, Instituto de Bele-
za, Unipessoal, L.da, número de identificação de pessoa colectiva
507151771, com sede no Bairro de Artur Mirandela, lote A1, cave,
esquerda, em Bragança.

2 � Por simples deliberação, a gerência poderá transferir a sede
social para outro local do mesmo concelho ou concelhos limítrofes,
assim como criar ou encerrar filiais ou qualquer forma de representa-
ção social, em território nacional ou estrangeiro.

2.º

A sociedade tem por objecto social actividades de massagem facial,
maquilhagem, manicura, pedicura, limpeza de pele, depilação e simi-
lares.

3.º

1 � O capital social é de cinco mil euros, representando uma quo-
ta de igual valor nominal, pertencente à sócia Fernanda Maria da Silva
Nunes Pires.

2 � O capital social encontra-se integralmente realizado em di-
nheiro.

4.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não conforme
for deliberado em assembleia geral, pertence à sócia Fernanda Maria
da Silva Nunes Pires, desde já nomeada sócia gerente.

2 � Para obrigar a sociedade é suficiente a assinatura da gerente.
3 � A sociedade poderá constituir mandatário mediante a outorga

de procuração adequada para o efeito.

5.º

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

17 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Luísa Josefa Belo
Pinto. 2006904825

VIA VERDE � ESCOLA DE CONDUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Bragança. Matrícula n.º 1373/
011205; identificação de pessoa colectiva n.º 503464643;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 15 e inscrição n.º 19; número e
data da apresentação: 09/041116.

Certifico que o pacto da sociedade acima referenciada foi alterado
nos termos seguintes:

Certifico que o ex-sócio Joaquim Rui Pinto Morais renunciou ao
exercício de gerência que exercia na sociedade acima referenciada a

partir de 13 de Outubro de 2004 e que relativamente à mesma o pacto
social foi alterado, nos termos seguintes:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de setenta
e quatro mil oitocentos e dezanove euros e sessenta e oito cêntimos,
dividido em duas quotas iguais, no valor nominal de trinta e sete mil
quatrocentos e nove euros e oitenta e quatro cêntimos, ambas per-
tencentes ao sócio João Batista Pires.

ARTIGO 5.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não conforme
for deliberado em assembleia geral, pertence a um gerente, sócio ou
não, ficando desde já designado gerente o sócio João Batista Pires.

2 � A sociedade obriga-se com a assinatura do gerente único.
3 � A sociedade e a gerência poderão nomear mandatários ou

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

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

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

16 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Luísa Josefa Belo
Pinto. 2006904833

MOVELCONCEPT � INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE MÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Bragança. Matrícula n.º 1686/
041116; identificação de pessoa colectiva n.º P 506556476; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 05/041116.

Certifico que entre José Varandas da Costa, casado com Idalina
Terra Lopes da Costa, na comunhão de adquiridos, Idalina Terra Lopes
da Costa, casada com José Varandas da Costa, na comunhão de adqui-
ridos, Joel Lopes da Costa, solteiro, maior, e Adriano José Lopes da
Costa, casado com Maria dos Anjos Alves Nogueira da Costa, na
comunhão de adquiridos, foi constituída uma sociedade comercial por
quotas que se rege nos termos seguintes:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma MOVELCONCEPT � Indústria e
Comércio de Móveis, L.da, e tem a sua sede na Zona Industrial, Alto
das Cantarias, freguesia de Samil, concelho de Bragança.

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

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

4 � A sociedade poderá adquirir livremente participações noutras
sociedades, mesmo que estas tenham objecto diverso do seu e integrar
agrupamentos complementares de empresas, constituir associações em
participação e consórcios.

2.º

A sociedade tem por objecto fabricação e venda de todo o tipo de
mobiliário. Venda de madeiras e derivados e ferragens. Remodelação,
electricidade, decoração de interiores. Importação e exportação

3.º

1 � O capital social é de setenta e cinco mil euros e corresponde
à soma de quatro quotas, duas iguais, no valor nominal de trinta mil
euros, cada uma delas pertencente a cada um dos sócios, Adriano
José Lopes da Costa e Joel Lopes da Costa, e duas iguais no valor
nominal de sete mil e quinhentos euros, cada um delas pertencente
a cada um dos sócios José Varandas da Costa e Idalina Terra Lopes
da Costa.

2 � Cada uma das entradas fica hoje realizada por metade, com
obrigação de o restante ser liberado no prazo de seis meses a contar
de hoje.

4.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capi-
tal até ao montante de vinte e cinco mil euros.

5.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não conforme
for deliberado em assembleia geral, pertence a dois gerentes, sócios
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ou não, ficando desde já nomeados gerentes os sócios Joel Lopes da
Costa e Adriano José Lopes da Costa.

2 � A sociedade obriga-se com a assinatura de qualquer um dos
gerentes.

3 � A sociedade e a gerência poderão nomear mandatários ou
procuradores para a prática de determinados actos.

4 � A gerência não poderá obrigar a sociedade em letras de favor,
fianças, abonações, nem em quaisquer actos semelhantes, estranhos
ao objecto social.

5 � Em ampliação dos poderes normais, a gerência poderá com-
prar, vender e permutar quaisquer bens móveis ou imóveis, contrair
empréstimos e em garantia dar de hipoteca quaisquer bens, móveis ou
imóveis.

6.º

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

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

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

7.º

1 � A sociedade pode amortizar qualquer quota nos casos seguin-
tes:

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

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

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

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

do número anterior, será a resultante do valor nominal da quota amor-
tizada.

3 � A quota amortizada figurará no balanço como tal e, posteri-
ormente, por deliberação dos sócios poderão, em sua substituição, ser
criadas uma ou várias quotas destinadas a ser alienadas a um ou alguns
sócios ou a terceiros.

16 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Luísa Josefa Belo
Pinto. 2006904850

MIRANDELA

CONSTRUÇÕES HABITATIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mirandela. Matrícula n.º 00299/
200490; inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 01/041118.

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

Aumento de capital.
Artigo alterado: 3.º
Capital social: € 170 000, que resultou do reforço de € 70 240,

subscrito em dinheiro e na proporção de € 35 120 cada sócio.
Sócios e quotas: A/-€ 85 000, B/-€ 85 000.

19 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Antónia da
Assunção Rodrigues. 2004973170

VINHAIS

ARGRAN � AREIAS, GRAVILHAS
E TERRAPLANAGENS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vinhais. Matrícula n.º 00289;
identificação de pessoa colectiva n.º P 507136241; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 02/041117.

Certifico que entre João Batista Amaral Rodrigues e António Jorge
Amaral Rodrigues, ambos solteiros, maiores, naturais da freguesia de

Vila Boa de Ousilhão, concelho de Vinhais, onde residem, na sede da
freguesia, constituíram entre si uma sociedade comercial por quotas
de responsabilidade limitada, cujo contrato é o seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma ARGRAN � Areias, Gravilhas e Ter-
raplanagens, L.da, com sede na freguesia de Vila Boa de Ousilhão,
concelho de Vinhais.

§ único. A gerência social poderá deslocar a sede da sociedade dentro
do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, assim como criar su-
cursais, agências, delegações ou outras formas de representação no ter-
ritório nacional ou no estrangeiro, sem necessidade de consentimento
da assembleia geral.

ARTIGO 2.º

O seu objecto social consiste em terraplanagens, demolições, ex-
tracção e venda de areias e britas, construção civil e obras públicas,
aluguer de máquinas e equipamentos e exploração agrícola.

ARTIGO 3.º

O capital social, inteiramente subscrito e realizado em dinheiro, é
de cinco mil euros, dividido em duas quotas iguais de dois mil e qui-
nhentos euros cada uma, pertencentes uma ao sócio João Batista
Amaral Rodrigues e a outra ao sócio António Jorge Amaral Rodri-
gues.

§ único. Podem ser feitos suprimentos à sociedade, nos termos e
condições a acordar em assembleia geral, bem como, os sócios pode-
rão deliberar que lhes sejam exigidas prestações suplementares de ca-
pital, até ao quíntuplo do montante do capital social, a efectuar pelos
sócios na proporcionalidade das suas quotas.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade ficará a cargo de sócios ou não sócios,
dispensada de caução, com ou sem remuneração, conforme delibera-
ção da assembleia geral.

§ único. Para obrigar a sociedade em todos os actos e contratos, é
necessária a assinatura conjunta de dois gerentes.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas é livre entre os sócios, no entanto, a favor de
estranhos dependerá do consentimento da sociedade, que terá sempre
o direito de preferência em primeiro lugar e os sócios não cedentes
em segundo lugar.

ARTIGO 6.º

A sociedade não se dissolve por morte ou interdição de qualquer
sócio, continuando com os herdeiros do falecido e ou representante
do interdito, devendo aqueles nomear um de entre si que a todos re-
presente enquanto a quota se mantiver indivisa.

ARTIGO 7.º

A todos os sócios fica expressamente vedado assinar, pela socieda-
de, letras de favor, fianças, abonações e, em geral, documentos alhei-
os aos negócios sociais, respondendo a contravalor, individualmente,
pelas obrigações que assumir.

Disposição transitória

Fica desde já autorizada a gerência a efectuar o levantamento do
capital social, na sua totalidade, da conta aberta em nome da socieda-
de no Banco Português de Negócios, S. A., Agência de Vinhais, para
com tais levantamentos pagar as despesas com a constituição da so-
ciedade, publicações, registos e outras, designadamente honorários e
aquisição de equipamentos.

Está conforme o original na parte transcrita.

17 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Barreira Lopes. 2001823584

CASTELO BRANCO
FUNDÃO

FARDITEXTIL � REPRESENTAÇÃO
E COMERCIALIZAÇÃO DE VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Fundão. Matrícula n.º 842/
990924; identificação de pessoa colectiva n.º 504638572; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 06/20041006.
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Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foi efectuado
o seguinte acto de registo:

Dissolução da sociedade por mútuo acordo dos sócios Ana Filipa
Trindade Nobre Pereira e Carlos Alexandrino Nogueira das Neves e
encerramento da liquidação da sociedade com aprovação das contas
em 31de Dezembro de 2000.

Conferida, está conforme

19 de Novembro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto
da Silva Costa. 2008531163

COIMBRA
CANTANHEDE

JORJÓIA � OURIVESARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula
n.º 01658/041108; identificação de pessoa colectiva
n.º P 507142640; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
04/041108.

Certifico que entre Jorge Manuel Martinho Carvalheiro e Maria
Judite Julião Martinho foi constituída a sociedade em epígrafe, que se
rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma JORJÓIA � Ourivesaria, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no Largo da Capela, 3, lugar de
Cochadas, freguesia da Tocha, concelho de Cantanhede.

3 � A sociedade por simples deliberação da gerência poderá deslo-
car a sede social para outro local dentro do mesmo concelho ou para
concelho limítrofe e criar sucursais, filiais, agências ou outras formas
locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a exploração, fabrico, comercializa-
ção e reparação de artigos de joalharia, relojoaria, ourivesaria e biju-
taria.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros e corresponde à soma de duas quotas iguais dos valores
nominais de dois mil e quinhentos euros cada, pertencentes uma a
cada um dos sócios Jorge Manuel Martinho Carvalheiro e Maria Judi-
te Julião Martinho.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme
for deliberado, ficará a cargo de quem vier a ser designado em assem-
bleia geral, ficando desde já nomeado gerente o sócio Jorge Manuel
Martinho Carvalheiro.

2 � Para a sociedade ficar obrigada nos seus actos e contratos basta
a assinatura de um gerente.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade, que terá sempre o direito de preferência, o qual, de seguida,
se defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

1 � Por deliberação em assembleia geral poderão ser exigidas aos
sócios prestações suplementares até ao montante global igual a 20 ve-
zes o capital social, reembolsáveis quando julgadas dispensáveis, sen-
do a data e a forma de restituição fixadas em assembleia geral, que
delibere o reembolso.

2 � Qualquer sócio poderá fazer suprimentos à sociedade quando
esta deles carecer nas condições de retribuição e reembolso que forem
fixadas em assembleia geral.

Conferida, está conforme.

15 de Novembro de 2004. � O Ajudante Principal, António José
Amaral Pinto. 2004560240

ACÍLIO DE OLIVEIRA MOÇO � INDÚSTRIA HOTELEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula n.º 666/
930405; identificação de pessoa colectiva n.º 502964600; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 05/041104.

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

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

15 de Novembro de 2004. � O Segundo-Ajudante, João Paulo
Freire Nunes. 2004583924

G. P. INSTALAÇÕES TÉCNICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula
n.º 1244/010223; identificação de pessoa colectiva n.º 502476117;
averbamento n.º 01 à inscrição n.º 13 e inscrição n.º 18; números
e data das apresentações: 05 e 06/041105.

Certifico que Augusto Salgueiro Pinto cessou funções de gerente,
por renúncia.

Data: 5 de Agosto de 2004, e foi parcialmente alterado o contra-
to, tendo por consequência os artigos 3.º e 5.º ficado com a seguinte
redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cem
mil euros e corresponde à soma de duas quotas no valor nominal de
cinquenta mil euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios
Fernando Jorge Coelho e Marta Elizabete Henriques Mendes.

5.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme
for deliberado em assembleia geral, ficará a cargo de sócios ou não
sócios que vierem a ser designados em assembleia geral, mantendo-se
nomeados gerentes o sócio Fernando Jorge Coelho e o não sócio
Gonçalo Nuno de Carvalho Gomes, sendo nomeado gerente a sócia
Marta Elizabete Henriques Mendes.

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

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

15 de Novembro de 2004. � O Segundo-Ajudante, João Paulo
Freire Nunes. 2004583932

DIAS & BARRETO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula
n.º 1001/980814; identificação de pessoa colectiva n.º 504215728;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 2 e inscrição n.º 5; números e
data das apresentações: 02 e 03/041108.

Certifico que cessou funções de gerente o ex-sócio Noémio da Cruz
Ferreira.

Data da renúncia: 6 de Outubro de 2004; e que foi alterado parcial-
mente o contrato, tendo por consequência os artigos 3.º e 5.º ficado
com a seguinte redacção:

3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de sessenta
mil euros e corresponde à soma de quatro quotas, duas do valor nomi-
nal de vinte mil euros e dez mil euros cada uma, pertencentes ao sócio
José Joaquim de Oliveira Dias e outras duas dos valores nominais de
vinte mil euros e dez mil euros cada uma, pertencentes ao sócio José
Alves Barreto Monteiro.

5.º

A gerência dispensada de caução, com ou sem remuneração, con-
forme for deliberado em assembleia geral, pertence a dois ou a mais
gerentes que vierem a ser designados em assembleia geral, ficando desde
já nomeados gerentes os sócios José Joaquim de Oliveira Dias e José
Alves Barreto Monteiro.

§ 1.º Para obrigar a sociedade em todos os eus actos e contratos é
necessária a assinatura conjunta de dois gerentes.

§ 2.º Fica proibido a qualquer sócio envolver a: sociedade em quais-
quer actos ou contratos estranhos ao objecto social, tais como fian-
ças, abonações, letras de favor e responsabilidades semelhantes, o que
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a acontecer será da responsabilidade única e pessoal do interveniente,
que ainda ficará obrigado a indemnizar a sociedade por qualquer pre-
juízo, que com isso lhe cause.

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

15 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Conceição Maria
Bessa da Silva Branco. 2004560231

FERNANDO, AUGUSTO & SERAFIM � CONSTRUÇÕES
E IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula
n.º 1204/001030; identificação de pessoa colectiva n.º 505040972;
averbamento n.º 01 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 5; números e
data das apresentações: 02 e 03/041110.

Certifico que Augusto Salgueiro Pinto cessou funções de gerente,
por renúncia.

Data de 12 de Agosto de 2004, e foi parcialmente alterado o con-
trato, tendo, por consequência o artigo 3.º e os n.os 1 e 2 do artigo
4.º ficado com a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de dez mil
e cinquenta euros e corresponde à soma de quatro quotas: duas do
valor nominal de três mil trezentos e cinquenta euros, pertencentes
uma a cada um dos sócios Fernando Jorge Coelho e Serafim Soares
Paiva e duas no valor nominal de mil seiscentos e setenta e cinco
euros cada, pertencentes uma a cada um dos referidos sócios.

4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme
for deliberado em assembleia geral, ficará a cargo de sócios ou não
sócios que vierem a ser designados em assembleia geral, mantendo-se
nomeados gerentes Fernando Jorge Coelho e Serafim Soares Paiva.

2 � Para obrigar a sociedade são necessárias as assinaturas conjun-
tas de dois gerentes, bastando a de um só nos actos de mero expedi-
ente.

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

16 de Novembro de 2004. � O Segundo-Ajudante, João Paulo
Freire Nunes. 2004583940

LAMPIARTE � ILUMINAÇÃO DECORATIVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula
n.º 01515/030210; identificação de pessoa colectiva n.º 506287599;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 2 e inscrição n.º 2; números e
data das apresentações: 04 e 05/041110.

Certifico que foi designada gerente a não sócia Maria Anabela dos
Santos Brás.

Data da deliberação: 31 de Agosto de 2004.
Certifico ainda que cessou funções de gerente a não sócia Maria

Anabela dos Santos Brás, por destituição.
Data: 4 de Outubro de 2004.

16 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Conceição Maria
Bessa da Silva Branco. 2004560258

LAMPIARTE � ILUMINAÇÃO DECORATIVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula
n.º 01515/030210; identificação de pessoa colectiva n.º 506287599;
data da apresentação: 040630.

Certifico que ficaram depositados na pasta da sociedade identifica-
da em epígrafe os documentos respeitantes à prestação de contas do
ano de exercício de 2003.

Conferida, está conforme.

17 de Novembro de 2004. � A Conservadora, Lúcia Maria Damas
Gonçalves Correia. 2004580380

FIGUEIRA DA FOZ

MAIORCAGROPEC � SOCIEDADE COOPERATIVA
ANÓNIMA DE RESPONSABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 00603/19790828; identificação de pessoa colectiva
n.º 500867143; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 05/
20041223.

Certifico que, em referência à cooperativa em epígrafe, foi efectu-
ado o registo de dissolução.

Prazo para a liquidação: três anos a contar de 25 de Junho de 2004.

Conferida, está conforme.

12 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Irene Rodrigues.
2007079321

LOUSÃ

AMBARPE � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lousã. Matrícula n.º 699/
970912; identificação de pessoa colectiva n.º 503952290; número
e data da apresentação: 150/30062004.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas da sociedade em epígrafe refe-
rentes ao ano de 2003.

12 de Outubro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Filomena Maria
Ramalheiro Martins Serra. 2005590274

TALHO ALEMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lousã. Matrícula n.º 438/
870521; identificação de pessoa colectiva n.º 501830596; número
e data da apresentação: 151/30062004.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas da sociedade em epígrafe refe-
rentes ao ano de 2003.

12 de Outubro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Filomena Maria
Ramalheiro Martins Serra. 2005590304

GAROLA & BERNARDO � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lousã. Matrícula n.º 409/
860704; identificação de pessoa colectiva n.º 501688374; número
e data da apresentação: 155/30062004.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas da sociedade em epígrafe refe-
rentes ao ano de 2003.

12 de Outubro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Filomena Maria
Ramalheiro Martins Serra. 2005591947

RODRIGUES & RITA � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lousã. Matrícula n.º 779/
990917; identificação de pessoa colectiva n.º 504646648; número
e data da apresentação: 158/30062004.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas da sociedade em epígrafe refe-
rentes ao ano de 2003.

15 de Outubro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Filomena Maria
Ramalheiro Martins Serra. 2005592293

ARQUILOUSÃ � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lousã. Matrícula n.º 665/
960716; identificação de pessoa colectiva n.º 503706159; número
e data da apresentação: 162/30062004.
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Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas da sociedade em epígrafe refe-
rentes ao ano de 2003.

15 de Outubro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Filomena Maria
Ramalheiro Martins Serra. 2005590690

LOUSÃ AGRO � COMERCIALIZAÇÃO DE MÁQUINAS
AGRÍCOLAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lousã. Matrícula n.º 529/
900712; identificação de pessoa colectiva n.º 502386517; número
e data da apresentação: 157/30062004.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas da sociedade em epígrafe refe-
rentes ao ano de 2003.

15 de Outubro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Filomena Maria
Ramalheiro Martins Serra. 2005592102

SIMÕES & SECO � CONSTRUTORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lousã. Matrícula n.º 742/
981203; identificação de pessoa colectiva n.º 504298950; número
e data da apresentação: 159/30062004.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas da sociedade em epígrafe refe-
rentes ao ano de 2003.

15 de Outubro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Filomena Maria
Ramalheiro Martins Serra. 2005591688

CARPINTARIA MECÂNICA FERNANDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lousã. Matrícula n.º 159/
740419; identificação de pessoa colectiva n.º 500055491; número
e data da apresentação: 156/30062004.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas da sociedade em epígrafe refe-
rentes ao ano de 2003.

15 de Outubro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Filomena Maria
Ramalheiro Martins Serra. 2005592978

ADELINO DAS NEVES BARATA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lousã. Matrícula n.º 118/
681028; identificação de pessoa colectiva n.º 500534543; número
e data da apresentação: 161/30062004.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas da sociedade em epígrafe refe-
rentes ao ano de 2003.

15 de Outubro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Filomena Maria
Ramalheiro Martins Serra. 2005590762

CARLOS BARATA � COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lousã. Matrícula n.º 935/
030310; identificação de pessoa colectiva n.º 506501434; número
e data da apresentação: 168/30062004.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas da sociedade em epígrafe refe-
rentes ao ano de 2003.

19 de Outubro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Filomena Maria
Ramalheiro Martins Serra. 2005591254

IRMÃOS SECO � CONSTRUTORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lousã. Matrícula n.º 560/
911204; identificação de pessoa colectiva n.º 502656000; número
e data da apresentação: 160/30062004.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas da sociedade em epígrafe refe-
rentes ao ano de 2003.

15 de Outubro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Filomena Maria
Ramalheiro Martins Serra. 2005591882

BRICOLOUSÃ � COMÉRCIO DE FERRAGENS
E FERRAMENTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lousã. Matrícula n.º 741/
981130; identificação de pessoa colectiva n.º 504293834; número
e data da apresentação: 148/30062004.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas da sociedade em epígrafe refe-
rentes ao ano de 2003.

12 de Outubro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Filomena Maria
Ramalheiro Martins Serra. 2005590320

ÉVORA
ARRAIOLOS

ELECTROREQUETIM � DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL
ELÉCTRICO, S. A.

Sede: Quinta da Malagueira, apartado 50, freguesia e concelho
de Arraiolos

Conservatória do Registo Comercial de Arraiolos. Matrícula n.º 00224/
010130; identificação de pessoa colectiva n.º 505001764.

Certifico que em relação à sociedade supra-identificada foram de-
positados os documentos relativos à prestação de contas do exercício
de 2001.

18 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Graça Maria
Tirapicos Pacheco Barreiros. 2004345462

ELECTROREQUETIM � DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL
ELÉCTRICO, S. A.

Sede: Quinta da Malagueira, apartado 50, freguesia e concelho
de Arraiolos

Conservatória do Registo Comercial de Arraiolos. Matrícula n.º 00224/
010130; identificação de pessoa colectiva n.º 505001764.

Certifico que em relação à sociedade supra-identificada foram de-
positados os documentos relativos à prestação de contas do exercício
de 2002.

18 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Graça Maria
Tirapicos Pacheco Barreiros. 2004345470

ÉVORA

ÉVORAVALOR � CONSULTORES DE GESTÃO, L.DA

Sede: Rua de Jaime Cortesão, 6, rés-do-chão, direito,
7000 Évora

Capital social: € 5000

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 01883/
951016; identificação de pessoa colectiva n.º 503517267; inscri-
ção n.º 09; número e data da apresentação: 23/20041116.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado par-
cialmente o contrato tendo sido eliminado o artigo 7.º, passando o
pacto a ser formado por seis artigos.

17 de Novembro de 2004. � A Ajudante Principal, Maria Paula
Torcato da Silva Empadinhas. 2004563842
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DIBANHO � INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS
DE BANHO E DECORATIVOS, L.DA

Sede: Travessa do Cavaco, 20, 7000 Évora

Capital social: € 5100

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 02462/
20000504; identificação de pessoa colectiva n.º 504959948; ins-
crição n.º 02; número e data da apresentação: 25/20041116.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
dissolução e encerramento da liquidação, tendo as contas sido apro-
vadas em 27 de Outubro de 2004.

17 de Novembro de 2004. � A Ajudante Principal, Maria Paula
Torcato da Silva Empadinhas. 2004563850

J. & J. COMENDINHA � CONSTRUÇÃO CIVIL
E OBRAS PÚBLICAS, L.DA

Sede: Rua do Capitão Salgueiro Maia, 3, Quinta do Monte
Redondo e Torrão, 7000 Évora

Capital social: € 100 000

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 02808/
20020218; identificação de pessoa colectiva n.º 505796341; ins-
crição n.º 02; número e data da apresentação: 11/20041115.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi aumentado
o capital de 15 000 euros para 100 000 euros, tendo sido alterado
parcialmente o contrato, em relação ao artigo 3.º do pacto, que pas-
sou a ter a seguinte redacção, tendo ficado depositado na pasta res-
pectiva o texto completo, na sua redacção actualizada:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cem
mil euros e corresponde à soma de duas quotas iguais de cinquenta mil
euros, pertencendo uma a cada sócio.

Está conforme o original.

17 de Novembro de 2004. � A Ajudante Principal, Maria Paula
Torcato da Silva Empadinhas. 2004563834

MONTEMOR-O-NOVO

CASA DE REPOUSO O CORTIÇO, L.DA

Sede: Rua de Teófilo Braga, 47, freguesia de Nossa Senhora
do Bispo, concelho de Montemor-o-Novo

Conservatória do Registo Comercial de Montemor-o-Novo. Matrícu-
la n.º 00789/980810; identificação de pessoa colectiva
n.º 504240765; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 17/
20020327.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que o capital
foi aumentado e redenominado para euros, tendo o pacto sido alte-
rado no seu artigo 3.º que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros correspondente à soma de quatro quotas, sendo uma de 1700
euros pertencente à sócia Vitória Maria Maltez e três quotas de 1100
euros pertencentes a Albino José Maltez dos Santos, Ana Paula Mal-
tez dos Santos Charrua e Marco Paulo Maltez dos Santos.

O texto actualizado do contrato já se encontra depositado na pas-
ta respectiva.

27 de Março de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria José dos Reis
Paixão Mantas. 1000122159

FARO
ALBUFEIRA

ZEBRA SAFARIS 2 � ANIMAÇÃO TURÍSTICA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 02667/
20020722; identificação de pessoa colectiva n.º 506232921;
averbamento n.º 01 à inscrição n.º 01 e inscrição n.º 03; números
e data das apresentações: 31 a 33/20041104.

Certifico que se encontra depositada na pasta respectiva da socie-
dade em epígrafe fotocópia da escritura lavrada em 13 de Outubro de
2004, a fl. 109 do livro n.º 173-A, no Cartório Notarial do Centro
de Formalidades das Empresas de Loulé, pela qual João Manuel Fer-
reira Fernandes da Fonseca renunciou às funções de gerente, e foi
alterado totalmente o contrato da sociedade:

1.º João Manuel Ferreira Fernandes da Fonseca, contribuinte fiscal
n.º 128326409, divorciado, natural da freguesia e concelho do En-
troncamento, residente na Casa dos Passarinhos, sítio das Agostas,
freguesia de Boliqueime, concelho de Loulé.

2.º Adriana Henrica Maria Franke, contribuinte fiscal
n.º 191306681, solteira, maior, natural de Den Haag, Holanda, de
nacionalidade holandesa, residente na Casa Belavista, sítio das Agos-
tas, já referido.

Verifiquei a identidade dos outorgantes respectivamente pela exibi-
ção do seu bilhete de identidade n.º 7170833, de 2 de Maio de 2002
emitido pelos Serviços de Identificação Civil de Lisboa e Cartão de
Residência n.º 4492, emitido em 15 de Fevereiro de 2002 pelo Mi-
nistério da Administração Interna, Serviço de Estrangeiros e Frontei-
ras, Delegação de Albufeira.

E pelo primeiro outorgante foi declarado:
Que ele e a segunda outorgante são os únicos sócios e gerentes, da

sociedade comercial por quotas, com a firma Zebra Safaris 2 � Ani-
mação Turística, L.da, pessoa colectiva n.º 506232921, com sede em
Arcadas de São João, loja X, Areias de São João, freguesia e concelho
de Albufeira, matriculada na Conservatória do Registo Comercial de
Albufeira sob o n.º 2667, com o capital social de doze mil e quinhen-
tos euros, dividido em duas quotas iguais, uma de cada sócio, como
consta da fotocópia certificada da Certidão do Registo Comercial, que
arquivo.

Que, pelo preço igual, ao seu valor nominal de seis mil duzentos e
cinquenta euros, já recebido, cede à segunda outorgante a quota de que
é titular, com todos os direitos e obrigações, renunciando à gerência.

E pela segunda outorgante foi declarado:
Que aceita esta cessão de quota, unificando-a com a que já possuía,

numa só quota no valor nominal de doze mil e quinhentos euros e
declarando que a sociedade não é proprietária de bens imóveis.

Que, sendo agora a única sócia da dita sociedade, resolve:
a) Alterar a forma de obrigar;
b) Transformá-la em sociedade unipessoal por quotas.
Que, consequentemente, o pacto social passa a ser o seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Zebra Safaris 2 � Animação Tu-
rística, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede em Arcadas de São João, loja X,
Areias de São João, freguesia e concelho de Albufeira.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em animação turística, nomeada-
mente organização de eventos e de circuitos turísticos.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado em di-
nheiro, é de doze mil e quinhentos euros, representado por uma quota
de igual valor nominal, pertencente à sócia única.

2 � A sócia poderá efectuar prestações suplementares de capital
até ao montante global de vinte vezes o capital social.

3 � Depende de deliberação da sócia a celebração de contrato de
suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade, pertence à sócia
única, que se mantém na gerência, com ou sem remuneração, confor-
me aquela decidir.

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

16 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
da Silva Santos. 2005361127

ALBUFEIRA MAGAZINE � PUBLICAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 01458/
940916; identificação de pessoa colectiva n.º 503261343; inscri-
ção n.º 09; número e data da apresentação: 26/20040728.

Certifico que se encontra depositada na pasta respectiva fotocópia
da escritura lavrada em 5 de Julho de 2004, a fl. 37 do livro n.º 688-
-C, no 5.º Cartório Notarial do Lisboa, pela qual foi feita alteração
total do contrato da sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte
contrato:

Alfredo Gomes Machado, natural da freguesia de Braga (São João
do Souto), concelho de Braga, residente na Rua de Bartolomeu Dias,
1, em Albufeira, contribuinte fiscal n.º 137127901, que intervém por
si e:

Como procurador de:
a) Sua mulher Maria Susete Bento Lores Gomes Machado, com

quem é casado sob o regime da comunhão de adquiridos, natural da
freguesia e concelho de Albufeira, consigo residente, contribuinte fis-
cal n.º 180635700;

b) Nuno Filipe Bento Lores Gomes Machado e mulher Sara Lúcia
Ramos dos Santos, casados sob o regime da comunhão de adquiridos,
naturais ele da dita freguesia de Albufeira e ela da freguesia de Alhos
Vedros, concelho da Moita, contribuintes fiscais n.os 207611742 e
228662389;

c) Pedro Miguel Bento Lores Gomes Machado, solteiro, maior,
natural da dita freguesia de Albufeira, consigo residente, contribuinte
fiscal n.º 207655456: conforme verifiquei por procurações, que ar-
quivo.

Como gerente da sociedade comercial por quotas, sob a firma Al-
bufeira Magazine � Publicações, L.da, pessoa colectiva n.º 503261343,
com sede na Rua de Bartolomeu Dias, 1, rés-do-chão, em Albufeira,
matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Albufeira sob
o n.º 1458, com o capital social de 140 000 euros, qualidade e pode-
res que verifiquei por certidão emitida pela dita Conservatória e acta
da reunião da assembleia geral da sociedade, de 5 de Março findo, de
que arquivo fotocópias.

Verifiquei a sua identidade pela exibição do bilhete de identidade
n.º 1816325 de 5 de Julho de 2000, emitido pelo Serviço de Identifi-
cação Civil de Lisboa.

E declarou:
Que no referido capital social, ele outorgante é titular de uma quo-

ta do valor de oitenta e quatro mil euros, a sua representada da alínea
a), Maria Susete Bento Lores Gomes Machado titular de uma quota
de vinte e um mil euros, o seu representado da alinea b), Nuno Filipe
Bento Lores Gomes Machado, titular de uma quota de trinta e três
mil setecentos e cinquenta euros, e o seu representado da alínea c),
Pedro Miguel Bento Lores Gomes Machado, titular de uma quota de
mil duzentos e cinquenta euros.

Que, pela presente escritura, os seus representados da alínea b),
dividem a quota de trinta e três mil setecentos e cinquenta euros, ti-
tulada em nome dele varão, em três novas quotas: uma de cinco mil
e seiscentos euros que reserva para si, outra do valor de mil e qui-
nhentos e cinquenta euros que cedem ao seu representado da alínea c)
e outra de vinte e seis mil e seiscentos euros que cedem a sua repre-
sentada da alínea a), com todos os correspondente direitos e obriga-
ções e por preços iguais ao seu valor nominal, que já recebeu.

Declarou ainda:
Que aceita para os seus representados estas cessões nos termos

exarados.
Que naquela assembleia geral, devidamente convocada e em condi-

ções de validamente deliberar, foi deliberado alterar integralmente o
contrato de sociedade, nos termos dos artigos constantes do docu-
mento complementar elaborado nos termos do n.º 1 do artigo 64.º do
Código do Notariado, que fica a fazer parte integrante da presente
escritura, que também arquivo.

1.º

A sociedade adopta a firma Albufeira-Magazine � Imagem e Em-
preendimentos Turísticos, L.da

2.º

A sociedade tem a sua na Rua de Bartolomeu Dias, 1, rés-do-chão,
na freguesia e concelho de Albufeira.

§ único. Mediante deliberação da gerência, a sede da sociedade poderá
ser transferida para qualquer outro local e poderão ser criadas ou ex-
tintas no território nacional ou estrangeiro sucursais, agências, dele-
gações ou quaisquer outras formas de representação.

3.º

O objecto social: publicações periódicas, publicidade, prestação de
serviços fotográficos e de vídeo, exploração de empreendimentos
turísticos, hotelaria, compra venda e locação de quaisquer bens imó-
veis, trepasse, cessão de exploração e arrendamento, exploração de
máquinas à comissão, artesanato, boutiques e afins.

4.º

A sociedade pode adquirir participações noutras sociedade, qualquer
que seja o seu objecto e participar em agrupamentos complementares
de empresas ou em agrupamentos europeus de interesse económico.

5.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cento e
quarenta mil euros, correspondente à soma das seguintes quotas: uma
quota do valor nominal de oitenta e quatro mil euros, pertencente ao
sócio Alfredo Gomes Machado; duas quotas dos valores nominais de
vinte e seis mil euros e seiscentos euros e vinte e um mil euros, per-
tencentes à sócia Maria Suzete Bento Lores Gomes Machado; uma
quota do valor nominal de cinco mil e seiscentos euros, pertencente
ao sócio Nuno Filipe Bento Lores Gomes Machado; duas quotas dos
valores nominais de mil duzentos e cinquenta euros e mil quinhentos
e cinquenta euros, pertencentes ao sócio Pedro Miguel Bento Lores
Gomes Machado.

6.º

Os sócios poderão efectuar prestações suplementares de capital à
sociedade até ao montante máximo de dez vezes o capital social,
podendo, ainda, qualquer dos sócios fazer suprimentos à sociedade.

7.º

1 � O capital social pode, por deliberação da assembleia geral, ser
elevado uma ou mais vezes.

2 � Nos aumentos de capital a realizar em dinheiro os sócios go-
zam de direito de preferência na proporção do valor nominal das
quotas de que forem titulares na data da respectiva deliberação.

3 � Não sendo totalmente subscrito um aumento de capital, os
sócios subscritores têm direito de preferência relativamente ao au-
mento de capital subscrita, o aumento é limitado às subscrições reco-
lhidas, a menos que a assembleia geral delibere oferecer essa parte à
subscrição de pessoas estranhas à sociedade.

4 � A assembleia geral que delibere o aumento de capital fixará o
prazo dentro do qual as quotas correspondentes ao aumento devem
ser realizadas.

8.º

A cessão de quotas, no todo ou em parte, bem como a sua divisão,
entre os sócios é livremente permitida.

9.º

1 � A gerência da sociedade e a sua representação será exercida
pelo já nomeado gerente Alfredo Gomes Machado, sendo necessário
a assinatura de um gerente para obrigar a sociedade em todos os seus
actos e contratos.

2 � Pode a gerência ainda:
Comprar e vender imóveis, neste se incluindo, designadamente,

veículos automóveis e celebrar contratos de locação financeira rela-
tivos aos referidos bens e imóveis;

Comprar, vender, arrendar, trespassar, hipotecar, permutar quais-
quer bens imóveis;

Confessar, desistir ou transigir em qualquer acção ou processo, tan-
to judicial como arbitral.

10.º

A sociedade tem o direito de amortizar quotas nos seguintes casos:
a) No caso de falência ou insolvência;
b) No caso de penhora ou arresto de quota;
c) No caso de venda ou adjudicação judicial de quota.
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11.º

As assembleias gerais, quer ordinárias quer extraordinárias, inclu-
indo as que tenham sido adiadas só poderão funcionar validamente
se os sócios que representam pelo menos sessenta por cento do
capital estiverem presentes ou devidamente representados, seja qual
for a ordem de trabalhos da mesma ou as deliberações a serem to-
madas.

12 de Outubro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
da Silva Santos. 2003736654

FARO

BRÁS & BRÁS, L.DA

Sede: Rua de D. Teresa Ramalho Ortigão, 40, Sé, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 907/
770315; identificação de pessoa colectiva n.º 500634955; data da
apresentação: 20010628.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2000.

26 de Janeiro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Madalena
de Sousa Fragoso Nascimento. 1000027021

CLÍNICA MÉDICA DENTÁRIA VARANDAS DE FARO, L.DA

Sede: Rua de Miguel Bombarda, edifício Varandas de Faro,
bloco B, loja direita, São Pedro, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 4521/
20011025; identificação de pessoa colectiva n.º 505815389; 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 2003.

16 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Rute Isabel Lopes
Morgado dos Reis. 2006834215

TOPCAR � AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO, L.DA

Sede: Estrada Nacional n.º 125/10, Estrada do Aeroporto,
lojas 2 e 4, Montenegro, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 2008/
871110; identificação de pessoa colectiva n.º 501902384;
averbamento n.º 01 à inscrição n.º 07; número e data da apresen-
tação: 32/20041025.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
cessação de funções de gerente de Luís Carlos Amador de Faria e Sil-
va, por renúncia comunicada em 16 de Outubro de 2004.

19 de Maio de 2004. � A Escriturária Superior, Maria de Fátima
Coelho Rita do Carmo Neto. 2006834240

PICHY�S � QUINQUILHARIA, L.DA

Sede: Rua de José de Matos, Urbanização Fazenda do Bom
João, bloco 2, rés-do-chão, direito, Sé, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 3789/
980406; identificação de pessoa colectiva n.º 504126792; data da
apresentação: 20040713.

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

17 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Rute Isabel Lopes
Morgado dos Reis. 2006834223

SIDNEI � LABORATÓRIO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, L.DA

Sede: Rua do Jornal O Algarve, 39, rés-do-chão, direito, Sé, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 4936/
20030625; identificação de pessoa colectiva n.º 506562409; 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 2003.

17 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Rute Isabel Lopes
Morgado dos Reis. 2006834231

NOÉLIA & CARLOS � CABELEIREIROS, L.DA

Sede: Praça de Alexandre Herculano, 22, 1.º, esquerdo, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 2697/
910715; identificação de pessoa colectiva n.º 502588926; 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 2003.

17 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Rute Isabel Lopes
Morgado dos Reis. 2006834096

SABORES DA HORTA � MINIMERCADO, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua de Almeida Garrett, 57, loja B, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 5209/
20041027; identificação de pessoa colectiva n.º 507139216; ins-
crição n.º 01; número e data da apresentação: 01/20041027.

Certifico que por contrato particular celebrado em 26 de Outubro
de 2004, no Cartório Notarial do Cento de Formalidades das Empre-
sas Loulé, DGRN, foi constituída por Artur Nave da Silva a sociedade
em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Sabores da Horta � Minimerca-
do, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sede na Rua de Almeida Garrett, 57, loja B,
em Faro.

3 � A gerência pode também deliberar a criação de sucursais, agên-
cias, delegações ou outras formas locais de representação.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem por objecto a exploração de minimercado.
Comércio de tabaco.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros, sendo este capital subscrito representado por uma quota de
igual valor nominal pertencente ao sócio único.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade pertencem ao só-
cio único, desde já nomeado gerente, com um sem remuneração con-
forme ele decidir.

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

ARTIGO 5.º

O sócio único pode fazer suprimentos à sociedade, bem como con-
trair empréstimos da mesma nas condições que definir.

ARTIGO 6.º

O lucro líquido apurado anualmente poderá ser atribuído ao sócio
único ou permanecer na sociedade se o sócio único assim o entender.

ARTIGO 7.º

Mediante deliberação do sócio único poderão ser exigidas presta-
ções suplementares de capital até ao montante global de 20 vezes o
capital social em euros.
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ARTIGO 8.º

A gerência fica autorizada a deliberar a deslocação da sede da soci-
edade dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 9.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas bem como em consórcio, e no capital social de outras
sociedades ainda que reguladas por leis especiais ou objecto social di-
ferente do seu, nos termos permitidos por lei.

Está conforme o documento original.

17 de Novembro de 2004. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2005361712

ANTÓNIO, JORGE & SILVINO, L.DA

Sede: Urbanização da Horta das Laranjeiras, Centro Comercial
Horta, loja 11, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 2701/
910805; identificação de pessoa colectiva n.º 502601515; inscri-
ção n.º 14; número e data da apresentação: 01/20041028.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
alteração parcial do contrato quanto aos artigos 1.º e 3.º, que passa-
ram a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade mantém a firma António, Jorge & Silvino, L.da, e tem
a sua sede na Urbanização da Horta das Laranjeiras, Centro Comerci-
al Horta, loja 11, na cidade e concelho de Faro, freguesia da Sé.

§ único. (Mantém-se.)
ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de vinte e dois mil e dois euros e corresponde à soma de três quotas:
uma, no valor nominal de quinze mil trezentos e trinta e quatro eu-
ros, pertencente ao sócio Jorge Manuel Paulino de Jesus; e duas, no
valor nominal de três mil trezentos e trinta e quatro euros, cada,
pertencendo cada uma delas a cada um dos sócios António Manuel
Maria de Jesus, e Silvino Manuel Mira Correia.

1 � (Mantém-se.)
2 � (Mantém-se.)

Foi depositado o contrato actualizado.

17 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria de
Fátima Coelho Rita do Carmo Neto. 2005361801

LIVRARIA E PAPELARIA CERCADO DA ATALAIA,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Urbanização de Santo António do Alto, bloco D, loja I,
Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 4976/
20030916; identificação de pessoa colectiva n.º 506709477;
averbamento n.º 01 à inscrição n.º 01 e inscrição n.º 05; números
e data das apresentações: 03 e 05/20041012.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
cessação de funções de gerentes de Octávio da Encarnação Carneiro
e de Alzira Maria Rocha Leal Carneiro, por renúncia a partir de 11
de Outubro de 2004.

Mais certifico que foi registada a alteração do contrato por trans-
formação, que passou ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Livraria e Papelaria Cercado da
Atalaia, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Urbanização de Santo António
do Alto, bloco D, loja I, na cidade e concelho de Faro, freguesia da
Sé.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio de artigos de papela-
ria, livraria, bijutarias, artesanato e agenciamento de jogos da Santa
Casa da Misericórdia.

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 à sócia única.

2 � A sócia poderá efectuar prestações suplementares de capital
até ao montante global de cinco vezes o capital social.

3 � Depende de deliberação da sócia a celebração de contrato de
suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade, pertence à sócia
única, desde já nomeada gerente, com ou sem remuneração, confor-
me a mesma decidir.

2 � Para obrigar 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.

17 de Novembro de 2004. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2005360910

VÍTOR & TERESA SIMPLÍCIO, L.DA

Sede: Lagos e Relvas, Estói, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 2559/
900918; identificação de pessoa colectiva n.º 502427299; data da
apresentação: 20040713.

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.

17 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Rute Isabel Lopes
Morgado dos Reis. 2006834339

G. F. E. � GLOBAL FIRE EQUIPMENT � MONTAGEM
DE EQUIPAMENTO ELECTRÓNICO, L.DA

Sede: Urbanização do Vale da Amoreira, 17-A, cave, Sé, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 4237/
20000908; identificação de pessoa colectiva n.º 505096420; 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.

17 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Rute Isabel Lopes
Morgado dos Reis. 2006834207

H. M. C. � EQUIPAMENTOS E DISTRIBUIÇÃO
ALIMENTAR, L.DA

Sede: Rua de Santa Bárbara, 22 e 24, Patacão, São Pedro,
Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 3708/
971113; identificação de pessoa colectiva n.º 503996734; 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.

17 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Rute Isabel Lopes
Morgado dos Reis. 2006834100
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BY BALÓNIA � COMÉRCIO E DECORAÇÕES, L.DA

Sede: Travessa da Madalena, 6, São Pedro, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 3653/
970708; identificação de pessoa colectiva n.º 503912603; 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.

17 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Rute Isabel Lopes
Morgado dos Reis. 2006834320

MEGAWORLD � SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, L.DA

Sede: Urbanização a Poente do Hospital Distrital de Faro, lote D,
loja D, Sé, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 3805/
980430; identificação de pessoa colectiva n.º 504140191; 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.

17 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Rute Isabel Lopes
Morgado dos Reis. 2006834436

TIERRI FARIAS & NUNO GUERREIRO � ARQUITECTOS
ASSOCIADOS, L.DA

Sede: Urbanização do Infante D. Henrique, lote 2, rés-do-chão,
esquerdo, Sé, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 2860/
920609; identificação de pessoa colectiva n.º 502780231; 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.

17 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Rute Isabel Lopes
Morgado dos Reis. 2006834312

CAMPIPNEUS � COMÉRCIO PNEUS, L.DA

Sede: Campinas, Conceição, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 3147/
940623; identificação de pessoa colectiva n.º 503217573; 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 2002.

17 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Rute Isabel Lopes
Morgado dos Reis. 2006834355

CAMPIPNEUS � COMÉRCIO PNEUS, L.DA

Sede: Campinas, Conceição, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 3147/
940623; identificação de pessoa colectiva n.º 503217573; 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.

17 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Rute Isabel Lopes
Morgado dos Reis. 2006834304

CENÁRIOS VERDES � CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO
DE JARDINS, L.DA

Sede: Rua da Alameda, 13, Sé, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 5035/
20031219; identificação de pessoa colectiva n.º 506808610; 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.

17 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Rute Isabel Lopes
Morgado dos Reis. 2006834444

SULGÁS � SOCIEDADE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS, L.DA

Sede: Sítio da Cava, Sé, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 1595/
830816; identificação de pessoa colectiva n.º 501391177; 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.

17 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Rute Isabel Lopes
Morgado dos Reis. 2006834290

DR. VASCO MARQUES, L.DA

Sede: Urbanização da Quinta das Amendoeiras, lote 11,
Montenegro, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 5006/
20031030; identificação de pessoa colectiva n.º 506736270; 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.

17 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Rute Isabel Lopes
Morgado dos Reis. 2006834282

LAGOS

CONSOLIMAR � URBANIZADORA
INTERNACIONAL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 02723/
20040916; identificação de pessoa colectiva n.º 500071993; ins-
crição n.º 30; número e data da apresentação: 02/20041019.

Certifico a nomeação dos órgãos sociais para o quadriénio de 2004-
-2007.

Conselho de administração: presidente � José Carlos Ferreira Pin-
to Coelho, casado, residente na Rua dos Coelhos, 250, 2750-715
Cascais; vogais � Henrique Reynand Campos Trocado, casado, resi-
dente na Rua do Golfe, lote Ct9, Quinta da Marinha, 2750-715 Cas-
cais, e Carlos Simões de Almeida Pinto Coelho, casado, residente na
Rua de Campo de Ourique, 250, 2.º, Lisboa.

Fiscal único: efectivo � Joaquim Camilo e Associados, Sociedade
de Revisores Oficiais de Contas, residente no Campo Grande, 380,
lote 3-B, piso 1, escritório B, Lisboa; suplente � Virginie Christine
Cabo, casada, residente no Campo Grande, 380, lote 3-B, piso 1, es-
critório B, Lisboa.

10 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Dina Maria
Viegas Raminhos. 2008136388

PALMARES � INVESTIMENTOS
E URBANIZAÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 02725/
20040917; identificação de pessoa colectiva n.º 500210454; ins-
crição n.º 25; número e data da apresentação: 05/20041019.
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Certifico a alteração integral do contrato que se rege pelos seguin-
tes artigos:

Estatutos

CAPÍTULO I

Denominação, sede, duração e objecto

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação PALMARES � Investi-
mentos e Urbanizações, S. A., e tem a sua sede social no Campo de
Golfe de Palmares, freguesia de Odiáxere, concelho de Lagos.

2 � O conselho de administração pode transferir a sede social para
outro local dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
bem como criar, deslocar ou encerrar filiais, agências, delegações ou
outras formas de representação no País e no estrangeiro, nos termos
permitidos pela lei.

3 � A sociedade é constituída por tempo indeterminado.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a exploração urbanística e turística de
propriedades, sua valorização e venda, mas poderá, por deliberação
do conselho de administração, dedicar-se a qualquer outra actividade.

ARTIGO 3.º

A sociedade pode adquirir participações noutras sociedades com
objecto igual ou diferente do seu e ainda em sociedades reguladas por
leis especiais, em agrupamentos complementares de empresas e em
agrupamentos de interesse económico.

CAPÍTULO II

Capital social, acções e obrigações

ARTIGO 4.º

1 � O capital social é de 50 000 euros, encontra-se totalmente
subscrito e realizado e é representado por 10 000 acções ordinárias
no valor de 5 euros cada.

2 � Mediante deliberação por maioria de pelo menos dois terços
dos votos correspondentes ao capital social, poderão ser exigidas aos
accionistas prestações suplementares de capital até montante igual a
quatro vezes o capital social.

3 � A sociedade poderá emitir obrigações, cabendo a respectiva
deliberação à assembleia geral.

ARTIGO 5.º

1 � As acções são nominativas ou ao portador, reciprocamente
convertíveis e representadas por títulos de uma, dez, cinquenta, cem,
mil, cinco mil ou dez mil acções.

2 � As acções podem revestir forma meramente escritural, sem
incorporação em títulos.

3 � As acções escriturais e tituladas são reciprocamente convertí-
veis, nos termos legais.

ARTIGO 6.º

1 � É autorizada a emissão de acções preferenciais sem voto até
ao montante representativo de metade do capital social.

2 � É autorizada a remição de acções, nos termos da lei, que é
feita em princípio pelo valor nominal das acções, podendo, no en-
tanto, a deliberação da remição fixar um prémio a conceder.

3 � A sociedade pode adquirir acções próprias, nos termos e den-
tro dos limites da lei.

ARTIGO 7.º

Os accionistas gozam do direito de preferência na subscrição das
novas acções, salvo se a assembleia geral decidir o contrário por de-
liberação tomada pela mesma maioria necessária para o próprio au-
mento de capital.

CAPÍTULO III

Assembleia geral

ARTIGO 8.º

A assembleia geral é constituída por todos os accionistas com di-
reito a, pelo menos, um voto, cabendo a cada cem acções um voto.

ARTIGO 9.º

A mesa da assembleia é composta por um presidente e um secretá-
rio, accionistas ou não, eleitos por um período de quatro anos e que
podem ser reeleitos uma ou mais vezes.

CAPÍTULO IV

Conselho de administração

ARTIGO 10.º

1 � A administração da sociedade compete a um conselho de ad-
ministração composto por três a sete membros, sempre em número
impar, eleitos pelos accionistas que designarão o presidente, para um
mandato de quatro anos e que poderão ser reeleitos uma ou mais vezes.

2 � O conselho da administração pode designar de entre os seus
membros um ou mais administradores delegados ou uma comissão
executiva em quem pode delegar a gestão corrente da sociedade esta-
belecendo os limites dessa delegação.

ARTIGO 11.º

Sem prejuízo das demais atribuições conferidas por lei ou pelos
estatutos, ao conselho de administração compete assegurar a gestão
de todos os negócios sociais e praticar os actos relativos ao objecto
social, para o que lhe são conferidos os mais amplos poderes, nome-
adamente:

a) Representar a sociedade em juízo ou fora dele;
b) Adquirir, alienar e onerar ou locar quaisquer bens imóveis e

móveis, incluindo acções, quotas ou obrigações;
c) Deliberar que a sociedade se associa com outras pessoas, desig-

nadamente nos termos do artigo terceiro destes estatutos.

ARTIGO 12.º

A sociedade obriga-se pela assinatura:
a) Do presidente do conselho de administração;
b) De dois membros do conselho de administração;
c) Do administrador delegado nos termos da respectiva delegação

de poderes;
d) De um ou mais mandatários nos termos e limites dos poderes

que lhes tenham sido conferidos.

CAPÍTULO V

Fiscal único

ARTIGO 13.º

A fiscalização da sociedade compete a um fiscal único e um su-
plente, que devem ser revisores oficiais de contas ou sociedades de
revisores oficiais de contas, eleitos por um período de quatro anos,
podendo ser reeleitos uma ou mais vezes.

CAPÍTULO VI

Disposições finais

ARTIGO 14.º

O lucro do exercício legalmente distribuível terá o destino deter-
minado por deliberação da assembleia geral, podendo o conselho de
administração, nos termos da lei, deliberar a atribuição de adianta-
mentos sobre os lucros, no decurso do exercício.

ARTIGO 15.º

Os membros dos órgãos sociais eleitos serão remunerados ou não
nos termos que forem fixados pela assembleia geral ou por uma co-
missão de remunerações composta por três accionistas por aquela
eleita para este fim.

10 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Dina Maria
Viegas Raminhos. 2008136337

PALMARES � INVESTIMENTOS
E URBANIZAÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 02725/
20040917; identificação de pessoa colectiva n.º 500210454; data
da apresentação: 19102004.
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Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 2003.

10 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Dina Maria
Viegas Raminhos. 2008136345

PALMARES � COMPANHIA DE EMPREENDIMENTOS
TURÍSTICOS DE LAGOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 02724/
20040917; identificação de pessoa colectiva n.º 500210446; ins-
crição n.º 25; número e data da apresentação: 04/20041019.

Certifico a nomeação dos órgãos sociais para o quadriénio de 2004-
-2007.

Conselho de administração: presidente � José Carlos Ferreira Pin-
to Coelho, casado, residente na Rua dos Coelhos, 250, 2750-715
Cascais; vogais � Henrique Reynand Campos Trocado, casado, resi-
dente na Rua do Golfe, lote Ct9, Quinta da Marinha, 2750-715 Cas-
cais, e Carlos Simões de Almeida Pinto Coelho, casado, residente na
Rua de Campo de Ourique, 250, 2.º, Lisboa.

Fiscal único: efectivo � Joaquim Camilo e Associados, Sociedade
de Revisores Oficiais de Contas, residente no Campo Grande, 380,
lote 3-B, piso 1, escritório B, Lisboa; suplente � Virginie Christine
Cabo, casada, residente no Campo Grande, 380, lote 3-B, piso 1,
escritório B, Lisboa.

10 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Dina Maria
Viegas Raminhos. 2008136361

PALMARES � COMPANHIA DE EMPREENDIMENTOS
TURÍSTICOS DE LAGOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 02724/
20040917; identificação de pessoa colectiva n.º 500210446; ins-
crição n.º 24; número e data da apresentação: 03/20041019.

Certifico a alteração integral do contrato que se rege pelos seguin-
tes artigos:

Estatutos

CAPÍTULO I

Denominação, sede, duração e objecto

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação PALMARES � Compa-
nhia de Empreendimentos Turísticos de Lagos, S. A., e tem a sua sede
social no Campo de Golfe de Palmares, freguesia de Odiáxere, conce-
lho de Lagos.

2 � O conselho de administração pode transferir a sede social para
outro local dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
bem como criar, deslocar ou encerrar filiais, agências, delegações ou
outras formas de representação no País e no estrangeiro, nos termos
permitidos pela lei.

3 � A sociedade é constituída por tempo indeterminado.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o desenvolvimento turístico e urba-
nístico de propriedades, podendo, além disso, explorar qualquer outro
ramo de comércio e indústria, com exclusão do bancário.

ARTIGO 3.º

A sociedade pode adquirir participações noutras sociedades com
objecto igual ou diferente do seu e ainda em sociedades reguladas por
leis especiais, em agrupamentos complementares de empresas e em
agrupamentos de interesse económico.

CAPÍTULO II

Capital social, acções e obrigações

ARTIGO 4.º

1 � O capital social é de 150 000 euros, encontra-se totalmente
subscrito e realizado e é representado por 30 000 acções ordinárias
no valor de 5 euros cada.

2 � Mediante deliberação por maioria de pelo menos dois terços
dos votos correspondentes ao capital social, poderão ser exigidas aos
accionistas prestações suplementares de capital até montante igual a
quatro vezes o capital social.

3 � A sociedade poderá emitir obrigações, cabendo a respectiva
deliberação à assembleia geral.

ARTIGO 5.º

1 � As acções são nominativas ou ao portador, reciprocamente
convertíveis e representadas por títulos de uma, dez, cinquenta, cem,
mil, cinco mil ou dez mil acções.

2 � As acções podem revestir forma meramente escritural, sem
incorporação em títulos.

3 � As acções escriturais e tituladas são reciprocamente convertí-
veis, nos termos legais.

ARTIGO 6.º

1 � É autorizada a emissão de acções preferenciais sem voto até
ao montante representativo de metade do capital social.

2 � É autorizada a remição de acções, nos termos da lei, que é
feita em princípio pelo valor nominal das acções, podendo, no en-
tanto, a deliberação da remição fixar um prémio a conceder.

3 � A sociedade pode adquirir acções próprias, nos termos e den-
tro dos limites da lei.

ARTIGO 7.º

Os accionistas gozam do direito de preferência na subscrição das
novas acções, salvo se a assembleia geral decidir o contrário por de-
liberação tomada pela mesma maioria necessária para o próprio au-
mento de capital.

CAPÍTULO III

Assembleia geral

ARTIGO 8.º

A assembleia geral é constituída por todos os accionistas com di-
reito a, pelo menos, um voto, cabendo a cada cem acções um voto.

ARTIGO 9.º

A mesa da assembleia é composta por um presidente e um secretá-
rio, accionistas ou não, eleitos por um período de quatro anos e que
podem ser reeleitos uma ou mais vezes.

CAPÍTULO IV

Conselho de administração

ARTIGO 10.º

1 � A administração da sociedade compete a um conselho de ad-
ministração composto por três a sete membros, sempre em número
impar, eleitos pelos accionistas que designarão o presidente, para um
mandato de quatro anos e que poderão ser reeleitos uma ou mais vezes.

2 � O conselho da administração pode designar de entre os seus
membros um ou mais administradores delegados ou uma comissão
executiva em quem pode delegar a gestão corrente da sociedade esta-
belecendo os limites dessa delegação.

ARTIGO 11.º

Sem prejuízo das demais atribuições conferidas por lei ou pelos
estatutos, ao conselho de administração compete assegurara gestão
de todos os negócios sociais e praticar os actos relativos ao objecto
social, para o que lhe são conferidos os mais amplos poderes, nome-
adamente:

a) Representar a sociedade em juízo ou fora dele;
b) Adquirir, alienar e onerar ou locar quaisquer bens imóveis e

móveis, incluindo acções, quotas ou obrigações;
c) Deliberar que a sociedade se associa com outras pessoas, desig-

nadamente nos termos do artigo terceiro destes estatutos.

ARTIGO 12.º

A sociedade obriga-se pela assinatura:
a) Do presidente do conselho de administração;
b) De dois membros do conselho de administração;
c) Do administrador delegado nos termos da respectiva delegação

de poderes;
d) De um ou mais mandatários nos termos e limites dos poderes

que lhes tenham sido conferidos.
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CAPÍTULO V

Fiscal único

ARTIGO 13.º

A fiscalização da sociedade compete a um fiscal único e um su-
plente, que devem ser revisores oficiais de contas ou sociedades de
revisores oficiais de contas, eleitos por um período de quatro anos,
podendo ser reeleitos uma ou mais vezes.

CAPÍTULO VI

 Disposições finais

ARTIGO 14.º

O lucro do exercício legalmente distribuível terá o destino deter-
minado por deliberação da assembleia geral, podendo o conselho de
administração, nos termos da lei, deliberar a atribuição de adianta-
mentos sobre os lucros, no decurso do exercício.

ARTIGO 15.º

Os membros dos órgãos sociais eleitos serão remunerados ou não
nos termos que forem fixados pela assembleia geral ou por uma co-
missão de remunerações composta por três accionistas por aquela
eleita para este fim.

10 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Dina Maria
Viegas Raminhos. 2008136353

CONSOLIMAR � URBANIZADORA
INTERNACIONAL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 02723/
20040916; identificação de pessoa colectiva n.º 500071993; ins-
crição n.º 29; número e data da apresentação: 01/20041019.

Certifico a alteração integral do contrato que se rege pelos seguin-
tes artigos:

Estatutos

CAPÍTULO I

Denominação, sede, duração e objecto

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação CONSOLIMAR � Urba-
nizadora Internacional, S. A., e tem a sua sede social no Campo de
Golfe de Palmares, freguesia de Odiáxere, concelho de Lagos.

2 � O conselho de administração pode transferir a sede social para
outro local dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
bem como criar, deslocar ou encerrar filiais, agências, delegações ou
outras formas de representação no País e no estrangeiro, nos termos
permitidos pela lei.

3 � A sociedade é constituída por tempo indeterminado.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a aquisição de propriedades rústicas
ou urbanas, para urbanização ou transformação e venda, ficando,
porém, o seu conselho de administração autorizado a promover e
efectuar qualquer outra espécie de transacções ou operações comerci-
ais ou financeiras que a lei autorize, designadamente aquelas que se
relacionem com o fomento habitacional e com as indústrias hotelei-
ras e de turismo.

ARTIGO 3.º

A sociedade pode adquirir participações noutras sociedades com ob-
jecto igual ou diferente do seu e ainda em sociedades reguladas por
leis especiais, em agrupamentos complementares de empresas e em
agrupamentos de interesse económico.

CAPÍTULO II

Capital social, acções e obrigações

ARTIGO 4.º

1 � O capital social é de 50 000 euros, encontra-se totalmente
subscrito e realizado e é representado por 10 000 acções ordinárias
no valor de 5 euros cada.

2 � Mediante deliberação por maioria de pelo menos dois terços
dos votos correspondentes ao capital social, poderão ser exigidas aos
accionistas prestações suplementares de capital até montante igual a
quatro vezes o capital social.

3 � A sociedade poderá emitir obrigações, cabendo a respectiva
deliberação à assembleia geral.

ARTIGO 5.º

1 � As acções são nominativas ou ao portador, reciprocamente
convertíveis e representadas por títulos de uma, dez, cinquenta, cem,
mil, cinco mil ou dez mil acções.

2 � As acções podem revestir forma meramente escritural, sem
incorporação em títulos.

3 � As acções escriturais e tituladas são reciprocamente convertí-
veis, nos termos legais.

ARTIGO 6.º

1 � É autorizada a emissão de acções preferenciais sem voto até
ao montante representativo de metade do capital social.

2 � É autorizada a remição de acções, nos termos da lei, que é
feita em princípio pelo valor nominal das acções, podendo, no en-
tanto, a deliberação da remição fixar um prémio a conceder.

3 � A sociedade pode adquirir acções próprias, nos termos e den-
tro dos limites da lei.

ARTIGO 7.º

Os accionistas gozam do direito de preferência na subscrição das
novas acções, salvo se a assembleia geral decidir o contrário por deli-
beração tomada pela mesma maioria necessária para o próprio au-
mento de capital.

CAPÍTULO III

Assembleia geral

ARTIGO 8.º

A assembleia geral é constituída por todos os accionistas com di-
reito a, pelo menos, um voto, cabendo a cada cem acções um voto.

ARTIGO 9.º

A mesa da Assembleia é composta por um presidente e um secre-
tário, accionistas ou não, eleitos por um período de quatro anos e que
podem ser reeleitos uma ou mais vezes.

CAPÍTULO IV

Conselho de administração

ARTIGO 10.º

1 � A administração da sociedade compete a um conselho de ad-
ministração composto por três a sete membros, sempre em número
ímpar, eleitos pelos accionistas que designarão o presidente, para um
mandato de quatro anos e que poderão ser reeleitos uma ou mais vezes.

2 � O conselho da administração pode designar de entre os seus
membros um ou mais administradores delegados ou uma comissão
executiva em quem pode delegar a gestão corrente da sociedade esta-
belecendo os limites dessa delegação.

ARTIGO 11.º

Sem prejuízo das demais atribuições conferidas por lei ou pelos
estatutos, ao conselho de administração compete assegurar a gestão
de todos os negócios sociais e praticar os actos relativos ao objecto
social, para o que lhe são conferidos os mais amplos poderes, nome-
adamente:

a) Representar a sociedade em juízo ou fora dele;
b) Adquirir, alienar e onerar ou locar quaisquer bens imóveis e

móveis, incluindo acções, quotas ou obrigações;
c) Deliberar que a sociedade se associa com outras pessoas, desig-

nadamente nos termos do artigo terceiro destes estatutos.

ARTIGO 12.º

A sociedade obriga-se pela assinatura:
a) Do presidente do conselho de administração;
b) De dois membros do conselho de administração;
c) Do administrador delegado nos termos da respectiva delegação

de poderes;
d) De um ou mais mandatários nos termos e limites dos poderes

que lhes tenham sido conferidos.
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CAPÍTULO V

Fiscal único

ARTIGO 13.º

A fiscalização da sociedade compete a um fiscal único e um su-
plente, que devem ser revisores oficiais de contas ou sociedades de
revisores oficiais de contas, eleitos por um período de quatro anos,
podendo ser reeleitos uma ou mais vezes.

CAPÍTULO VI

Disposições finais

ARTIGO 14.º

O lucro do exercício legalmente distribuível terá o destino deter-
minado por deliberação da assembleia geral, podendo o conselho de
administração, nos termos da lei, deliberar a atribuição de adianta-
mentos sobre os lucros, no decurso do exercício.

ARTIGO 15.º

Os membros dos órgãos sociais eleitos serão remunerados ou não
nos termos que forem fixados pela assembleia geral ou por uma co-
missão de remunerações composta por três accionistas por aquela
eleita para este fim.

10 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Dina Maria
Viegas Raminhos. 2008136370

LOULÉ

VELVET DECOR � DECORAÇÕES, L.DA

Sede: Rua de Ataíde de Oliveira, 25, São Clemente, Loulé

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 03987/
980126; identificação de pessoa colectiva n.º 504059904.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 2000.

1 de Fevereiro de 2002. � A Escriturária Superior, Ana Cristina
Semião Piçarra Neves. 1000032118

FERRARA FRANCO � EXPLORAÇÃO  TURÍSTICA
E HOTELEIRA, L.DA

Sede: Hospedaria Sanmar, sítio da Cascalheira, Quatro
Estradas, freguesia de Quarteira

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 04924/
20010420; identificação de pessoa colectiva n.º 505392186;
averbamento n.º 01 à inscrição n.º 01 e inscrição n.º 04; números
e data das apresentações: 22 e 24/20020821.

Certifico que foram alterados os artigos 5.º e 6.º e aditado o arti-
go 17.º do contrato da sociedade em epígrafe, os quais ficaram com a
seguinte redacção:

ARTIGO 5.º

O capital social integralmente realizado é de quarenta e cinco mil
euros, dividido em quatro quotas: duas iguais, no valor de quinze mil
setecentos e cinquenta euros, pertencentes, cada uma, a cada um dos
sócios, Rafael Gabriel Ferrara e Cristóvão Silvino Teixeira Franco;
outra, no valor de nove mil euros, pertencente ao sócio Henrique de
Oliveira Fernandes; e outra, no valor de quatro mil e quinhentos eu-
ros, pertencente ao sócio José Pedro Pinto de Gouveia.

ARTIGO 6.º

A gerência da sociedade e a sua representação, activa e passiva, em
juízo e fora dele, pertencerá ao sócio Cristóvão Silvino Teixeira Fran-
co, que se mantém na gerência, e ao sócio Henrique de Oliveira Fer-
nandes, que desde já fica nomeado gerente, com dispensa de caução e
com ou sem remuneração, conforme for deliberado em assembleia
geral.

ARTIGO 17.º
Que, cada um dos sócios em termos de deliberações sociais, repre-

sentam um voto, ficando excluído deste critério a aplicação de lu-
cros, que segue as regras gerais da retribuição em função do seu capi-
tal, artigo 21.º e artigo 22.º, n.º 1, do Código das Sociedades Comerciais.

Mais certifico que Rafael Gabriel Ferrara renunciou ao cargo de
gerente.

Data: 16 de Julho de 2002.

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

Está conforme o original.

21 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 1000143816

OLHÃO

ALGARVE MOBILAR � COMÉRCIO DE MOBILIÁRIO
DO ALGARVE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 01664/
980313; identificação de pessoa colectiva n.º 504118552; data do
depósito: 30062004.

Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu ao depósito dos
documentos relativos às contas do ano de exercício de 2003.

16 de Novembro de 2004. � A Conservadora, Maria Efigénia
Andrade Esteves Marques Leitão. 2008129292

PREDIVIDOCA � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 02056/
20020404; identificação de pessoa colectiva n.º 506070468; data
do depósito: 30062004.

Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu ao depósito dos
documentos relativos às contas do ano de exercício de 2003.

16 de Novembro de 2004. � A Conservadora, Maria Efigénia
Andrade Esteves Marques Leitão. 2008129276

MARIETA LIMA FITAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 01274/
901030; identificação de pessoa colectiva n.º 502447117; data do
depósito: 30062004.

Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu ao depósito dos
documentos relativos às contas do ano de exercício de 2003.

15 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria do
Rosário Correia Pacheco Lopes. 2008129675

CONTREIRAS & ALMEIDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 00529/
740417; identificação de pessoa colectiva n.º 500074321; data do
depósito: 30062004.

Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu ao depósito dos
documentos relativos às contas do ano de exercício de 2003.

15 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria do
Rosário Correia Pacheco Lopes. 2008129659

FLORÊNCIO RAMINHOS & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 00610/
770715; identificação de pessoa colectiva n.º 500682470; data do
depósito: 29062004.

Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu ao depósito dos
documentos relativos às contas do ano de exercício de 2003.

15 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria do
Rosário Correia Pacheco Lopes. 2008129713
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ATALAIAMAR � SOCIEDADE DE DESENVOLVIMENTO
E PROMOÇÃO FUZETENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 00688/
790504; identificação de pessoa colectiva n.º 500836353; data do
depósito: 30062004.

Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu ao depósito dos
documentos relativos às contas do ano de exercício de 2003.

15 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria do
Rosário Correia Pacheco Lopes. 2008129683

REINALDO COELHO, CLIMATIZAÇÃO E EQUIPAMENTO
HOTELEIRO, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 01712/
981016; identificação de pessoa colectiva n.º 504287036; data do
depósito: 30062004.

Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu ao depósito dos
documentos relativos às contas do ano de exercício de 2003.

15 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria do
Rosário Correia Pacheco Lopes. 2008129691

PROSISMAQ � SISTEMAS DE PESAGEM
E ETIQUETAGEM, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 01916/
010411; identificação de pessoa colectiva n.º 505353709; data do
depósito: 30062004.

Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu ao depósito dos
documentos relativos às contas do ano de exercício de 2003.

15 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria do
Rosário Correia Pacheco Lopes. 2008129667

SULPROJECTOS � ESTUDOS TÉCNICOS
DE ARQUITECTURA E ENGENHARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 00640/
780427; data do depósito: 30062004.

Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu ao depósito dos
documentos relativos às contas do ano de exercício de 2003.

15 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria do
Rosário Correia Pacheco Lopes. 2008129721

MANUEL SANTOS GREGÓRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 01182/
890810; identificação de pessoa colectiva n.º 502203390; data do
depósito: 30062004.

Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu ao depósito dos
documentos relativos às contas do ano de exercício de 2003.

12 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Laureta de Sousa
Neto Viegas. 2008129462

F. SALVADOR GONÇALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 00525/
740201; identificação de pessoa colectiva n.º 500348278; data do
depósito: 30062004.

Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu ao depósito dos
documentos relativos às contas do ano de exercício de 2003.

15 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria do
Rosário Correia Pacheco Lopes. 2008129640

PALMINHA & PALMINHA CASA AGRÍCOLA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 01093/
880510; identificação de pessoa colectiva n.º 501982167; data do
depósito: 30062004.

Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu ao depósito dos
documentos relativos às contas do ano de exercício de 2003.

12 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Laureta de Sousa
Neto Viegas. 2008129446

JOSÉ PATRÍCIO LOPES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 00512/
730214; identificação de pessoa colectiva n.º 500158720; data do
depósito: 30062004.

Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu ao depósito dos
documentos relativos às contas do ano de exercício de 2003.

12 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Laureta de Sousa
Neto Viegas. 2008129470

 JOSÉ BAPTISTA & HUMBERTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 02298/
20040722; identificação de pessoa colectiva n.º P 506992152;
inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 22/20040722.

Certifico que entre Humberto Granja Custodinho, casado com Isa-
bel da Graça Tavares da Hora Custodinho, na comunhão de adquiri-
dos, e José Baptista Dias Romeira, casado com Aldina Helena Correia
Dias Romeira, na comunhão de adquiridos, foi constituída a sociedade
em epígrafe que se rege pelos seguintes estatutos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma José Baptista & Humberto, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua dos Percursores da Restau-
ração, 6-A, vila e freguesia de Moncarapacho, concelho de Olhão.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e serem cria-
das sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de representa-
ção, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na construção civil. Compra e venda
de imóveis e revenda dos adquiridos para esse fim.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de vinte e cinco mil euros, encontra-se in-
tegralmente realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quo-
tas iguais, uma de cada sócio.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até dez vezes o 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 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 socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade que terá sempre o direito de preferência, o qual, de seguida,
se defere aos sócios não cedentes.

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
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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.

18 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria do
Rosário Correia Pacheco Lopes. 2009394011

BELFEGOR � DESIGN, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 02326/
20041115; inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 12/
20041115.

Certifico que entre António Luís da Silva Granja, casado com Isa-
bel Cristina Lopes da Conceição Granja, na comunhão de adquiridos,
e Ruben André da Silva Gaspar, casado com Vânia Andreia da Encar-
nação Mestre, na comunhão de adquiridos, foi constituída a sociedade
em epígrafe que se rege pelos seguintes estatutos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma BELFEGOR � Design, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Travessa de João Augusto Saias,
6-B, na cidade e concelho de Olhão, freguesia de Quelfes.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e serem cria-
das sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de representa-
ção, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em serviços de publicidade e deco-
ração de interiores, comércio, representação, instalação, reparação,
assistência técnica de equipamentos informáticos, de telecomunica-
ções de domótica, de robótica, de energia solar, de reclamos publici-
tários e sistemas de segurança. Serviços de design.

ARTIGO 3.º

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

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 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 socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.

Está conforme o original.

17 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2006796348

ALARMFOGO � SISTEMAS DE SEGURANÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 02201/
20030812; identificação de pessoa colectiva n.º 506614646; data
do depósito: 30062004.

Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu ao depósito dos
documentos relativos às contas do ano de exercício de 2003.

12 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Laureta de Sousa
Neto Viegas. 2008129438

JOÃO LUÍS GRAÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 00955/
850418; identificação de pessoa colectiva n.º 501490507; data do
depósito: 30062004.

Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu ao depósito dos
documentos relativos às contas do ano de exercício de 2003.

12 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Laureta de Sousa
Neto Viegas. 2008129454

ALGARPRÉDIO � SOCIEDADE DE GESTÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 01476/
941118; identificação de pessoa colectiva n.º 503310352; data do
depósito: 30062004.

Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu ao depósito dos
documentos relativos às contas do ano de exercício de 2003.

15 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria do
Rosário Correia Pacheco Lopes. 2008129730

PINHEIRO � INVESTIMENTOS TURÍSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 01299/
910524; identificação de pessoa colectiva n.º 502576138; data do
depósito: 30062004.

Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu ao depósito dos
documentos relativos às contas do ano de exercício de 2003.

15 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria do
Rosário Correia Pacheco Lopes. 2008129756

RESIDENCIAL ARMONA � SOCIEDADE
HOTELEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 01708/
981008; identificação de pessoa colectiva n.º 504252941; data do
depósito: 30062004.

Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu ao depósito dos
documentos relativos às contas do ano de exercício de 2003.

16 de Novembro de 2004. � A Conservadora, Maria Efigénia
Andrade Esteves Marques Leitão. 2008129284

AMÉRICO REIS & FILHO � MÁQUINAS
E FERRAMENTAS INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 01793/
991026; identificação de pessoa colectiva n.º 504648772; data do
depósito: 28062004.

Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu ao depósito dos
documentos relativos às contas do ano de exercício de 2003.

20 de Outubro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Cristina Vaz
Marçal. 2008145212

AUTO VOLANTE � COMÉRCIO DE PEÇAS
DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 01013/
861031; identificação de pessoa colectiva n.º 501735844; data do
depósito: 30062004.

Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu ao depósito dos
documentos relativos às contas do ano de exercício de 2003.

18 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Cristina
Vaz Marçal. 2009394089

CONSTROARCO � SOCIEDADE
DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 01140/
890301; identificação de pessoa colectiva n.º 502117290; data do
depósito: 24062004.
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Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na respectiva pasta os documentos referentes à prestação
de contas do ano de 2003.

21 de Outubro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Cristina Vaz
Marçal. 2009394038

 RIBEIRINHO & BRITO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 01453/
940615; identificação de pessoa colectiva n.º 503223301; data do
depósito: 28102004.

Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu ao depósito dos
documentos relativos às contas do ano de exercício de 2001.

9 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Cristina
Vaz Marçal. 2000855776

 RIBEIRINHO & BRITO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 01453/
940615; identificação de pessoa colectiva n.º 503223301; data do
depósito: 28102004.

Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu ao depósito dos
documentos relativos às contas do ano de exercício de 2002.

9 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Cristina
Vaz Marçal. 2000855768

 RIBEIRINHO & BRITO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 01453/
940615; identificação de pessoa colectiva n.º 503223301; data do
depósito: 28102004.

Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu ao depósito dos
documentos relativos às contas do ano de exercício de 2003.

9 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Cristina
Vaz Marçal. 2000855750

SULPLACAS � INDÚSTRIA DE BETÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 01477/
941118; identificação de pessoa colectiva n.º 503310476; data do
depósito: 30062004.

Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu ao depósito dos
documentos relativos às contas do ano de exercício de 2003.

15 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria do
Rosário Correia Pacheco Lopes. 2008129748

SUESTE � ACTIVIDADES MARÍTIMO-TURÍSTICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 01897/
010125; identificação de pessoa colectiva n.º 505232278;
averbamento n.º 01 à inscrição n.º 01 e inscrição n.º 03; números
e data das apresentações: 10 e 11/20041115.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi extraído
daquele averbamento e inscrição o texto seguinte:

Of. averbamento n.º 01, apresentação n.º 10/20041115.
Cessação de funções.
Gerente: Carlos Alexandre Saias Coelho.
Data: 25 de Março de 2003.
Causa: renúncia.
Apresentação n.º 11/20041115.
Alteração parcial do contrato.
Artigo alterado: 4.º
Gerência: mantém-se o sócio Luís Manuel Rolão Nabais.
Forma de obrigar: a assinatura de um gerente.

O texto actual do contrato ficou depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

17 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Laureta de Sousa
Neto Viegas. 2008128849

SIMÕES, SIMÕES & CARMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 01426/
940105; identificação de pessoa colectiva n.º 503127345; data do
depósito: 30062004.

Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu ao depósito dos
documentos relativos às contas do ano de exercício de 2003.

15 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Laureta de Sousa
Neto Viegas. 2008128946

CONSTRUPECHÃO � CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 02027/
20020128; identificação de pessoa colectiva n.º 505908255;
averbamento n.º 01 à inscrição n.º 01 e inscrição n.º 06; números
e data das apresentações: 08 e 09/20041109.

Certifico que foi extraído daquele averbamento e inscrição o texto
seguinte:

Averbamento n.º 01, apresentação n.º 08/20041109.
Cessação de funções.
Gerentes: Carlos Manuel Pires Coelho e Maria José de Oliveira

Correia Pires Coelho.
Causa: renúncia.
Data: 6 de Outubro de 2004.
Apresentação n.º 09/20041109.
Designação de gerente.
Gerente: Valdemar Domingues Gonçalves.
Data da deliberação: 7 de Outubro de 2004.

Conforme o original.

11 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Laureta de Sousa
Neto Viegas. 2008144801

FRESARTE � CRIAÇÕES PUBLICITÁRIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 01686/
980618; identificação de pessoa colectiva n.º 504230026; data do
depósito: 30062004.

Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu ao depósito dos
documentos relativos às contas do ano de exercício de 2002 e 2003.

16 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria do
Rosário Correia Pacheco Lopes. 2008129802

REBOQUES ATLANTIS � PRONTO SOCORRO
AUTOMÓVEL, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 01941/
010622; data do depósito: 30062004.

Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu ao depósito dos
documentos relativos às contas do ano de exercício de 2002 e 2003.

16 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria do
Rosário Correia Pacheco Lopes. 2008129799

TIAGO & AGOSTINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 02179/
20030512; identificação de pessoa colectiva n.º 506500241; data
do depósito: 30062004.

Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu ao depósito dos
documentos relativos às contas do ano de exercício de 2003.

16 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria do
Rosário Correia Pacheco Lopes. 2008129764

MIRALDINA & MARIA DO CARMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 00998/
860702; data do depósito: 30062004.
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Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu ao depósito dos
documentos relativos às contas do ano de exercício de 2003.

16 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria do
Rosário Correia Pacheco Lopes. 2008129853

ARNALDO R. SERRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 00764/
810323; data do depósito: 30062004.

Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu ao depósito dos
documentos relativos às contas do ano de exercício de 2003.

16 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria do
Rosário Correia Pacheco Lopes. 2008129845

PASTELARIA SNACK SOL NASCENTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 01557/
960510; data do depósito: 30062004.

Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu ao depósito dos
documentos relativos às contas do ano de exercício de 2003.

16 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria do
Rosário Correia Pacheco Lopes. 2008129861

CHURRASQUEIRA O FRANGUINHO, PRODUTOS
ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 01432/
940210; identificação de pessoa colectiva n.º 503149004; data do
depósito: 30062004.

Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu ao depósito dos
documentos relativos às contas do ano de exercício de 2003.

16 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria do
Rosário Correia Pacheco Lopes. 2008129870

DANICRUZ � SOCIEDADE FABRICANTE
DE MÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 01407/
930903; identificação de pessoa colectiva n.º 503067016; data do
depósito: 30062004.

Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu ao depósito dos
documentos relativos às contas do ano de exercício de 2003.

16 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria do
Rosário Correia Pacheco Lopes. 2008129918

SCANGARV � MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO
DE VEÍCULOS PESADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 01819/
000223; identificação de pessoa colectiva n.º 504887084; data do
depósito: 30062004.

Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu ao depósito dos
documentos relativos às contas do ano de exercício de 2003.

16 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria do
Rosário Correia Pacheco Lopes. 2008129900

EDUARDO & FERNANDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 01329/
920309; identificação de pessoa colectiva n.º 502726040; data do
depósito: 30062004.

Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu ao depósito dos
documentos relativos às contas do ano de exercício de 2003.

16 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria do
Rosário Correia Pacheco Lopes. 2008129888

PIZZARIA SUL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 02220/
20031107; identificação de pessoa colectiva n.º 506734897; data
do depósito: 30062004.

Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu ao depósito dos
documentos relativos às contas do ano de exercício de 2003.

16 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria do
Rosário Correia Pacheco Lopes. 2008129896

VIVASEGURO � SOCIEDADE MEDIAÇÃO
DE SEGUROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 02022/
20020423; identificação de pessoa colectiva n.º 505016702; data
do depósito: 30062004.

Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu ao depósito dos
documentos relativos às contas do ano de exercício de 2003 e 2002.

16 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria do
Rosário Correia Pacheco Lopes. 2008129837

PORTIMÃO

LIN � LI, ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 1787/
880629; identificação de pessoa colectiva n.º 502009721; inscri-
ção E-12; número e data da apresentação: 02/980827.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva referente ao ano de 1997.

22 de Janeiro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria de Deus
Pomba da Silva Leal. 1000022075

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES QUINTA DO BISPO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 432/
690602; identificação de pessoa colectiva n.º 500265674.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos das prestações
de contas referente ao ano 1997 na pasta respectiva da sociedade em
epígrafe.

10 de Janeiro de 2002. � A Escriturária Superior, Ana Lúcia da
Conceição Oliveira Vieira. 1000013064

SÃO BRÁS DE ALPORTEL

ANTÓNIO LEITÃO � SOCIEDADE DE PRODUTOS
ALIMENTARES, L.DA

Sede: Tesoureiro, São Brás de Alportel

Conservatória do Registo Comercial de São Brás de Alportel. Matrí-
cula n.º 309; identificação de pessoa colectiva n.º 504412868; ins-
crição n.º 04; número e data da apresentação: 13/20041109.

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

Data da aprovação das contas: 30 de Outubro de 2004.

18 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Elsa Maria
Brito Viegas Rodrigues. 2002222010

TAVIRA

BENAMOR � ACTIVIDADES TURÍSTICAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Tavira. Matrícula n.º 00424/
910131; identificação de pessoa colectiva n.º 502503424.
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Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano 2003.

15 de Novembro de 2004. � O Conservador, João Henrique
Marques Gonçalves Marques. 2006379895

BAR DA RIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tavira. Matrícula n.º 00863/
20000413; identificação de pessoa colectiva n.º 504823248.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano 2002.

15 de Novembro de 2004. � O Conservador, João Henrique
Marques Gonçalves Marques. 2007266105

CONSTRUÇÕES J. ARMANDO & AFONSO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tavira. Matrícula n.º 00987/
20011008; identificação de pessoa colectiva n.º 505736730.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano 2002.

27 de Outubro de 2004. � O Conservador, João Henrique Marques
Gonçalves Marques. 2007266024

LUCIANO FERNANDES � SOCIEDADE DE SERVIÇOS
DE TÁXI MARÍTIMO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tavira. Matrícula n.º 01038/
20020515; identificação de pessoa colectiva n.º 506131378.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas dos anos 2002 e 2003.

15 de Novembro de 2004. � O Conservador, João Henrique
Marques Gonçalves Marques. 2007266075

VIÚVA & FILHOS BARACHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tavira. Matrícula n.º 00616/
941125; identificação de pessoa colectiva n.º 503300357.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas dos anos 2002 e 2003.

15 de Novembro de 2004. � O Conservador, João Henrique
Marques Gonçalves Marques. 2007266040

FORMOSO � COMPLEXO AGRO-PECUÁRIO
DO SOTAVENTO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Tavira. Matrícula n.º 00151/
801215; identificação de pessoa colectiva n.º 501112430.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano 2003.

15 de Novembro de 2004. � O Conservador, João Henrique
Marques Gonçalves Marques. 2007266083

CACHOPAL � SOCIEDADE DE COMBUSTÍVEIS
E DERIVADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tavira. Matrícula n.º 00558/
930330; identificação de pessoa colectiva n.º 502963034.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano 2003.

15 de Novembro de 2004. � O Conservador, João Henrique
Marques Gonçalves Marques. 2007266091

GUARDA
ALMEIDA

MUNDO BLANCO � IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO
DE PRODUTOS EM GESSO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almeida. Matrícula n.º 327;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 07/20041108.

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

Facto registado: dissolução e encerramento de liquidação.
Data de aprovação de contas: 20 de Outubro de 2004.

Está conforme.

11 de Novembro de 2004. � A Ajudante, Maria de Fátima Pereira.
2001330308

SABUGAL

CLINIRAIA � CLÍNICA MÉDICA E DENTÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Sabugal. Matrícula n.º 244;
identificação de pessoa colectiva n.º 504128434; inscrição n.º 7;
número e data da apresentação: 01/03112004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, se procedeu à
sua dissolução e encerramento da liquidação, tendo as contas sido
aprovadas em 31 de Março de 2003.

Conferida, está conforme.

18 de Novembro de 2004. � O Escriturário Superior, Celino
Augusto. 2005994910

SEIA

C. M. S. � CENTRO MUSICAL DE SEIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Seia. Matrícula n.º 01004/
041019; identificação de pessoa colectiva n.º P 507025695; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 02/041019.

Certifico que entre João Jorge Antunes Barreiras, casado com Cris-
tina Isabel Abrantes Pires, na comunhão de adquiridos, e Carlos Al-
berto de Almeida do Carmo, divorciado, foi constituída uma socieda-
de por quotas, que se regerá pelo pacto constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma C. M. S. � Centro Musical de Seia,
L.da, e tem a sua sede na Avenida dos Bombeiros Voluntários, Cres-
telo, 38, na cidade, freguesia e concelho de Seia.

2 � Por deliberação unânime dos sócios, a sede poderá ser deslo-
cada para outro local, no território nacional ou estrangeiro.

3 � Por deliberação unânime dos sócios, a sociedade poderá pro-
ceder à altura de sucursais, delegações, lojas ou outras formas de re-
presentação, no território nacional ou estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto social o comércio a retalho de instru-
mentos musicais, som e luz; escola de música, bar e outras actividades
conexas.

ARTIGO 3.º

1 � Mediante deliberação unânime de todos os sócios, a sociedade
poderá associar-se com empresas nacionais e estrangeiras ou com
outras pessoas jurídicas para, nomeadamente, formar agrupamentos
complementares de empresas, consórcios, associações em participa-
ção, ou outras entidades de natureza semelhante.

2 � Mediante deliberação da mesma natureza, a sociedade poderá
ainda deter participações no capital de sociedades com objectos dis-
tintos do seu.

ARTIGO 4.º

O capital social, inteiramente subscrito e realizado em dinheiro,
apenas em relação a metade, é de trinta mil euros e corresponde à
soma de duas quotas iguais de quinze mil euros cada, pertencentes uma
ao sócio João Jorge Antunes Barreiras e outra ao sócio Carlos Al-
berto de Almeida do Carmo.
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§ único. A parte restante do capital em falta será realizada no prazo
de um ano.

ARTIGO 5.º

Por deliberação unânime dos sócios, poderão ser exigidas presta-
ções suplementares de capital, até ao montante de cinquenta mil eu-
ros, ficando todos os sócios obrigados a efectuar tais prestações, na
proporção das respectivas.

ARTIGO 6.º

Os sócios poderão fazer suprimentos à sociedade que só vencerão
juros, se nesse sentido, se deliberar por maioria.

ARTIGO 7.º

1 � É livre a divisão e a cessão de quotas entre os sócios.
2 � A cessão de quotas a terceiros fica dependente do consenti-

mento da sociedade e do não exercício do direito, de preferência na
aquisição da quota cedenda pelos sócios. Na existência de mais do que
um sócio interessado na referida aquisição, será a quota cedendo divi-
dida na proporção das quotas de todos os sócios interessados.

3 � O direito de preferência referido no número anterior, deverá
ser exercido no prazo máximo de quinze dias contados a[ partir da
data em que o sócio tenha recebido a comunicação da intenção de
cessão de quotas, efectuada pelo sócio cedente.

4 � Em caso de morte ou interdição de qualquer sócio, os herdei-
ros exercerão, em conjunto os direitos inerentes à respectiva quota,
fazendo-se representar por um deles enquanto a quota se mantiver
indivisa, podendo os sucessores optar, no entanto, unanimemente, pela
amortização da quota, nos termos e forma previstos e permitidos por
lei.

ARTIGO 8.º

A sociedade poderá amortizar quotas nos seguintes casos:
a) Por acordo com o respectivo titular;
b) No caso de a quota vir a ser penhorada, arrestada ou, por qual-

quer forma, deixar de estar na livre disposição do seu titular;
c) No caso de falência ou insolvência do sócio;
d) Em caso de divórcio, separação judicial de pessoas e bens ou

separação judicial de bens do sócio, se não for efectuada a partilha da
quota no ano imediato ao da sentença que decrete qualquer destes factos
ou, sendo efectuada a partilha nesse prazo, se a quota não ficar a
pertencer ao sócio por inteiro;

e) Quando a quota, sem consentimento expresso da sociedade, por
qualquer modo, seja dada como garantia.

ARTIGO 9.º

1 � A sociedade será administrada por dois ou mais gerentes, com
ou sem remuneração, conforme for deliberado em assembleia geral
nos termos do número seguinte, podendo os mesmos ser escolhidos
entre estranhos à sociedade.

2 � Os gerentes são eleitos por deliberação dos sócios represen-
tando a maioria do capital social.

3 � Não sendo possível a eleição dos gerentes nos termos do nú-
mero anterior, cada conjunto de votos representativos de 20 % do
capital social tem direito a designar um gerente.

4 � A sociedade fica obrigada com a assinatura de um gerente até
ao montante de cinco mil euros, sendo necessária a assinatura de dois
gerentes para montantes superiores.

5 � Para os actos de mero expediente é suficiente a assinatura de
um gerente ou de um mandatário com poderes para o acto.

6 � As funções de gerente subsistem enquanto não terminarem por
destituição ou renúncia.

7 � Aos gerentes é expressamente vedado obrigar a sociedade em
actos e contratos que não respeitem aos negócios sociais, designada-
mente, através de abono, fiança, letras de favor, aval ou qualquer outra
forma.

8 � Sem prejuízo dos números anteriores, ficam, desde já, desig-
nados gerentes ambos os sócios, os quais assumem as funções de re-
presentação, em juízo e fora dele, activa e passivamente.

ARTIGO 10.º

1 � As assembleias gerais deverão ser convocadas por meio de cartas
registadas, expedidas com, pelo menos, 15 dias de antecedência, sal-
vo nos casos em que a lei exigir outras formalidades.

2 � As assembleias gerais reunirão em Seia, em local a designar na
convocatória.

ARTIGO 11.º

1 � A fiscalização da sociedade será feita por um fiscal único, que
pode ser um revisor oficial de contas, se tal for exigido por lei ou
deliberado pelos sócios.

2 � A sociedade promoverá anualmente, a pedido de qualquer dos
sócios, uma auditoria das suas contas, devendo o respectivo relatório
ser fornecido ao sócio juntamente com os demais documentos de
prestação de contas, até trinta dias antes da realização da assembleia
geral ordinária.

ARTIGO 12.º

Em caso de dissolução da sociedade, a respectiva liquidação do
património será efectuada por uma comissão liquidatária, da qual fará
parte, pelo menos, um dos gerentes em exercício à data da delibera-
ção.

Está conforme o original.

28 de Outubro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria do Céu da
Silva Pinto. 2005605166

LEIRIA
ALVAIÁZERE

LEIRIWEB � SOLUÇÕES INFORMÁTICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alvaiázere. Matrícula n.º 295/
011107; identificação de pessoa colectiva n.º 505814706;
averbamento n.º 01 à inscrição n.º 2 e inscrição n.º 2; números e
data das apresentações: 03 e 04/20041104.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram regista-
dos os seguintes factos:

Pelo averbamento n.º 1 à inscrição n.º 2, foi registada a cessação
de funções de gerente de António Manuel da Luz Neves Cardo, por
renúncia em 1 de Outubro de 2004.

Pela inscrição n.º 3 foi registada a alteração parcial do contrato,
tendo em consequência os artigos 1.º, n.º 2, e 3.º ficado com a seguin-
te redacção:

ARTIGO 1.º

2 � A sociedade passa a ter a sua sede no lugar de Santa Cruz,
freguesia de Almoster, concelho de Alvaiázere.

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, pertencentes uma a cada
um dos sócios Paulo Sérgio Marques Reis Silva e mulher Carla Maria
Marques Pinheiro, casado na comunhão de adquiridos.

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

Está conforme o original.

12 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Teresa
Marques Rodrigues Silveira Tiago. 2007146142

BOMBARRAL

LEALMAT � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA
E DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Bombarral. Matrícula n.º 00655/
20020118; identificação de pessoa colectiva n.º 505764377; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 1/17112004.

Certifico que por escritura de alteração parcial do pacto, lavrada em
11 de Novembro de 2004, a fl. 34 do livro n.º 103-M do 22.º Cartório
Notarial de Lisboa, foi alterado parcialmente o pacto da sociedade em
epígrafe quanto aos artigos 1.º, n.º 1, e 2.º, os quais passam a ter a se-
guinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma LEALMAT � Sociedade Imobili-
ária e de Construções, L.da

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na compra e venda de imóveis e
tudo o que se relacione com essa actividade , incluindo o arrendamen-
to e gestão de imóveis próprios e a revenda dos adquiridos para esse
fim , construção civil e obras públicas e reparação e restauro de imó-
veis.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 27 � 8 de Fevereiro de 20052736-(26)

Foi depositado na pasta respectiva o texto completo na sua redac-
ção actualizada, respeitante à alteração de contrato.

Está conforme.

18 de Novembro de 2004. � A Conservadora, Madalena Maria
de Oliveira e Silva Rodrigues Garcia Grade. 2004260807

BARREIROS & FERREIRA � SOCIEDADE
DE CONSTRUÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Bombarral. Matrícula n.º 204/
870526; identificação de pessoa colectiva n.º 501831320; data da
entrega: 20040705.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos relativos à prestação de contas do ano de exercí-
cio de 2003.

Está conforme o original.

12 de Outubro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Marina Adelaide
Fernandes Duarte. 2004261455

CALDAS DA RAINHA

SALÃO DE CABELEIREIRO, BÉLIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial das Caldas da Rainha. Matrícula
n.º 1300; identificação de pessoa colectiva n.º 501777687; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 181/011228.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi inscrita a
alteração parcial do contrato, com aumento e redenominação do
capital para 5000 euros, após aumento de 502 410$, subscrito em
dinheiro por ambos os sócios, em partes iguais e como reforço das
respectivas quotas, tendo sido alterado o artigo 3.º, o qual ficou com
a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros e corresponde à soma de duas quotas iguais de 2500 euros, uma de
cada um dos sócios Hélia Paulino Jordão Henriques Santos Saloio e
Rui Jorge da Conceição Santos Saloio.

Encontra-se depositado o texto completo do contrato, na sua re-
dacção actualizada.

Foi conferida e está conforme.

2 de Abril de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Emília Gomes
Coutinho Rocha. 1000058537

FIGUEIRÓ DOS VINHOS

LUCINA LOPES & SILVA, L.DA

Sede: Rua do Dr. José Martinho Simões, Figueiró dos Vinhos

Conservatória do Registo Comercial de Figueiró dos Vinhos. Matrícula
n.º 00435/980709; identificação de pessoa colectiva n.º 504183443;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 05/20041115.

Certifico que por escritura de 22 de Outubro de 2004, lavrada de
fl. 69 a fl. 69 v.º do livro n.º 57-C do Cartório Notarial de Figueiró
dos Vinhos, foi efectuado o registo da dissolução e encerramento da
liquidação relativamente à sociedade em epígrafe, com data da apro-
vação das contas de 22 de Outubro de 2004.

Está conforme o original.

19 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Fátima
Simões Miranda Campos. 2005209970

MACOBLOCOS, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
E BLOCOS, L.DA

Sede: Aldeia da Cruz, Figueiró dos Vinhos

Conservatória do Registo Comercial de Figueiró dos Vinhos. Matrícula
n.º 00185/920605; identificação de pessoa colectiva n.º 500685576;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 01/20041103.

Certifico que por escritura de 29 de Setembro de 2004, lavrada de
fl. 19 a fl. 19 v.º do livro n.º 265-D do Cartório Notarial de Ansião,
foi efectuado o registo da dissolução e encerramento da liquidação
relativamente à sociedade em epígrafe, com data da aprovação das
contas de 29 de Setembro de 2004.

Está conforme o original.

17 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Fátima
Simões Miranda Campos. 2005209945

FRUTAS ROLO, L.DA

Sede: Aldeia Cimeira, Bairradas, Figueiró dos Vinhos

Conservatória do Registo Comercial de Figueiró dos Vinhos. Matrícula
n.º 00426/971114; identificação de pessoa colectiva n.º 503997048;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 01/20041029.

Certifico que por escritura de 27 de Outubro de 2004, lavrada de
fl. 21 a fl. 22 do livro n.º 321 do Cartório Notarial de Proença-a-
-Nova, foi efectuado o registo da dissolução e encerramento da liqui-
dação relativamente à sociedade em epígrafe, com data da aprovação
das contas de 26 de Outubro de 2004.

Está conforme o original.

17 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Fátima
Simões Miranda Campos. 2005209953

LEIRIA

SILVANA PEREIRA GASPAR � COMÉRCIO
DE BIJUTERIA, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua de D. Dinis, loja 29, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 8146/
20020201; identificação de pessoa colectiva n.º P 505951215;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 16/20020201.

Certifico que foi constituída a sociedade por quotas em epígrafe,
cujo contrato é o seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação Silvana Pereira Gaspar � Co-
mércio de Bijuteria, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Rua de
D. Dinis, loja 29, 2400 Leiria.

§ único. A sociedade poderá, mediante simples deliberação, deslo-
car a sua sede dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio de bijuteria e acessórios
de moda.

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 Silvana Pereira Gaspar, número de identifi-
cação fiscal 226879135, solteira, maior, natural da Venezuela e resi-
dente na Avenida de 22 de Maio, lote 5, 22, 3.º, esquerdo,
2400-267 Leiria.

ARTIGO 4.º

1 � A administração e representação da sociedade em juízo e fora
dele, activa e passivamente, compete à gerência.

2 � A sociedade obriga-se com a assinatura de um gerente, com
ou sem caução e remuneração, conforme deliberado em assembleia
geral.

§ único. O sócio único poderá designar pessoas estranhas à socie-
dade para gerentes.

3 � Fica desde já nomeada gerente Anabela Maria Gaspar Ferreira
Veríssimo, número de identificação fiscal 200542583, divorciada,
natural da freguesia de Coimbra (Sé Nova) e residente em Vale das
Aveias, lote 19, Parceiros, Leiria.

ARTIGO 5.º

A sócia poderá efectuar prestações suplementares até ao décuplo
do capital social.
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ARTIGO 6.º

A sócia poderá ainda fazer os, suprimentos que se demonstrem
necessários.

Está conforme o original.

3 de Outubro de 2002. � A Ajudante Principal, Alzira Marques de
Oliveira. 1000168153

MARINHA GRANDE

MAROSMOLDE � COMÉRCIO E REPARAÇÃO
DE MOLDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Marinha Grande. Matrícula
n.º 02306; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 14/
20020319.

Certifico que entre Artur de Oliveira Ricardo, casado com Deliana
Maria Fernandes Ferreira Coelho, na comunhão de adquiridos, Rua da
Cruz, Cardal, Samuel, Soure, e Mário Rui Martins Silvestre, solteiro,
maior, Rua do Baligoto, 35, Pilado, Marinha Grande, foi constituída
a sociedade em epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a denominação de MAROSMOLDE � Comér-
cio e Reparação de Moldes, L.da, e durará por tempo indeterminado.

2.º

1 � A sociedade tem a sede em Rua Principal, 80, Pilado, Mari-
nha Grande.

2 � Por simples deliberação da gerência, pode a sociedade deslo-
car a sua sede social dentro do mesmo concelho ou para concelho
limítrofe, bem como abrir sucursais, agências ou outras formas locais
de representação no País.

3.º

A sociedade tem por objecto social a reparação de moldes para
vidro e outros, importação e exportação e comércio dos mesmos.

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros e corresponde à soma de duas quotas iguais no valor nomi-
nal de dois mil e quinhentos euros cada, pertencentes uma a cada um
dos sócios Mário Rui Martins Silvestre e Artur Oliveira Ricardo.

5.º

1 � A administração e representação da sociedade será exercida
pelos dois sócios, os quais ficam desde já nomeados gerentes, dispen-
sada da caução e com ou sem remuneração conforme deliberação da
assembleia geral.

2 � Para obrigar validamente a sociedade em todos os actos ou
contratos é necessária a assinatura de dois gerentes.

3 � Fica expressamente interdito aos gerentes praticar actos ou
assinar documentos em nome da sociedade alheios ao objecto social,
designadamente prestar fianças, cauções, abonações e aceitar ou sacar
livranças e letras de favor.

6.º

1 � Qualquer dos sócios poderá nomear procurador para que o
represente na sociedade.

2 � Mediante procuração a sociedade poderá constituir mandatá-
rios para a representar em actos ou categorias de actos especificados
na procuração.

7.º

1 � A cessão de quotas é livre entre os sócios e os seus herdeiros.
2 � A cessão total ou parcial de quotas a terceiros carece do con-

sentimento da sociedade, à qual, em primeiro lugar e aos sócios não
cedentes em segundo lugar, fica conferido o direito de preferência com
eficácia real.

8.º

1 � Em caso de morte, interdição ou inabilitação de um sócio, a
sociedade continuará com os herdeiros do falecido ou o representante
do interdito ou inabilitado, devendo aqueles escolher entre si, um, que
a todos represente na sociedade, enquanto a quota se mantiver indi-
visa.

2 � Fica autorizada a divisão da quota entre os herdeiros dos sóci-
os.

9.º

1 � A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer dos sócios
verificando-se um dos seguintes casos:

Desde que o delibere e o titular da quota dê a sua anuência;
Se uma quota for cedida sem autorização da sociedade nos casos

em que essa autorização se torne necessária;
Venda da quota em execução judicial, fiscal ou administrativa;
Falência ou insolvência do sócio.
2 � A amortização da quota considera-se efectuada com o depósi-

to, à ordem de quem de direito, na Caixa Geral de Depósitos, do valor
da quota, que será o do último balanço aprovado, notificado ao inte-
ressado por carta registada com aviso de recepção.

10.º

Aos lucros anualmente apurados, depois de retiradas as percenta-
gens legalmente fixadas, ser-lhes-á dado o destino que a assembleia
geral deliberar.

11.º

1 � A convocação da assembleia geral compete a qualquer geren-
te, nos termos e prazos legais.

2 � Independentemente de convocação prévia, poderão os sócios
decidir reunir em assembleia geral sem demais formalidades, desde que
estando presentes todos os sócios, estes dêem o seu acordo.

12.º

A gerência fica desde já autorizada a efectuar o levantamento do
capital social depositado, para a aquisição de mercadorias e bens do
giro comercial, instalação da sociedade e ainda para liquidação das
despesas com a constituição.

Conferido, está conforme.

5 de Dezembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira
dos Santos Batista. 2001651791

VIDROPLÁS � INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Marinha Grande. Matrícula
n.º 00192; identificação de pessoa colectiva n.º 500298459; ins-
crição n.º 19; número e data da apresentação: 01/20040913.

Certifico que foi feito o registo de designação dos membros do
conselho de administração e conselho fiscal.

Conselho de administração: presidente: � Olímpio Claro de Oli-
veira Caseiro; secretários � Bruno António Esperança da Silva e
Maria Celestina Vieira Silvestre Caseiro.

Conselho fiscal: presidente � Neves, Azevedo Rodrigues e Bata-
lha, SROC; representado por José Maria Monteiro de Azevedo Rodri-
gues; Catarina Luísa Teixeira Beltrão e Celeste dos Santos Vidal Ro-
drigues Teixeira Beltrão; suplente � José António da Vila Mona
Batalha.

Prazo da designação: triénio 2003-2005.
Data da deliberação: 31 de Março de 2003.

Conferido, está conforme.

29 de Setembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira
dos Santos Batista. 2007729768

POMBAL

O CUCO � SERRALHARIA CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 2132;
número e data da apresentação: PC-74/040630.

Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas refe-
rente ao ano de 2003, com depósito na pasta dos respectivos docu-
mentos.

18 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Graciana dos
Santos Rodrigues. 2007041049

CHARANPOMBAL � COMÉRCIO DE VESTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 2426;
número e data da apresentação: PC-73/040630.
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Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas refe-
rente ao ano de 2003, com depósito na pasta dos respectivos docu-
mentos.

18 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Graciana dos
Santos Rodrigues. 2007041057

SICOBETÃO � FABRICAÇÃO DE BETÃO
PRONTO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 1620;
número e data da apresentação: PC-72/040630.

Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas refe-
rente ao ano de 2003, com depósito na pasta dos respectivos docu-
mentos.

18 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Graciana dos
Santos Rodrigues. 2007041065

SICOBRITA � EXTRAÇÃO E BRITAGEM
DE PEDRA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 488;
número e data da apresentação: PC-71/040630.

Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas refe-
rente ao ano de 2003, com depósito na pasta dos respectivos docu-
mentos.

18 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Graciana dos
Santos Rodrigues. 2007041073

JOPONTE � CONSTRUÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 638;
número e data da apresentação: PC-70/040630.

Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas refe-
rente ao ano de 2003, com depósito na pasta dos respectivos docu-
mentos.

18 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Graciana dos
Santos Rodrigues. 2007041081

MEIRITRANS � TRANSPORTES DE ALUGUER, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 1040;
número e data da apresentação: PC-69/040630.

Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas refe-
rente ao ano de 2003, com depósito na pasta dos respectivos docu-
mentos.

18 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Graciana dos
Santos Rodrigues. 2007041090

MADEIRA & SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 2920;
número e data da apresentação: PC-67/040630.

Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas refe-
rente ao ano de 2003, com depósito na pasta dos respectivos docu-
mentos.

18 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Graciana dos
Santos Rodrigues. 2007041111

TRANSPORTES JAULINO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 146;
número e data da apresentação: PC-66/040630.

Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas refe-
rente ao ano de 2003, com depósito na pasta dos respectivos docu-
mentos.

18 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Graciana dos
Santos Rodrigues. 2007041120

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES MOTA
& FRAGOSO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 3065;
número e data da apresentação: PC-65/040630.

Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas refe-
rente ao ano de 2003, com depósito na pasta dos respectivos docu-
mentos.

18 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Graciana dos
Santos Rodrigues. 2007041138

ALBANO FERREIRA GASPAR, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 3065;
número e data da apresentação: PC-63/040630.

Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas refe-
rente ao ano de 2003, com depósito na pasta dos respectivos docu-
mentos.

17 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Graciana dos
Santos Rodrigues. 2007041154

ELECTRO INSTALADORA SIMÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 891;
número e data da apresentação: PC-62/040630.

Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas refe-
rente ao ano de 2003, com depósito na pasta dos respectivos docu-
mentos.

16 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Graciana dos
Santos Rodrigues. 2007040557

DUARTE & PEDROSA � COMBUSTÍVEIS DE MONTE
REDONDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 1268;
número e data da apresentação: PC-59/040630.

Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas refe-
rente ao ano de 2003, com depósito na pasta dos respectivos docu-
mentos.

16 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Graciana dos
Santos Rodrigues. 2007040565

L. M. FERNANDES � CONTABILIDADE,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 3266;
número e data da apresentação: PC-61/040630.

Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas refe-
rente ao ano de 2003, com depósito na pasta dos respectivos docu-
mentos.

16 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Graciana dos
Santos Rodrigues. 2007040573

LITORALCED � EMPRESA TRABALHO TEMPORÁRIO,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 3264;
número e data da apresentação: PC-60/040630.
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Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas refe-
rente ao ano de 2003, com depósito na pasta dos respectivos docu-
mentos.

16 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Graciana dos
Santos Rodrigues. 2007040581

AGÊNCIA FUNERÁRIA FARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 2756;
número e data da apresentação: PC-58/040630.

Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas refe-
rente ao ano de 2003, com depósito na pasta dos respectivos docu-
mentos.

16 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Graciana dos
Santos Rodrigues. 2007040590

MURFORTE � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 2253;
número e data da apresentação: PC-57/040630.

Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas refe-
rente ao ano de 2003, com depósito na pasta dos respectivos docu-
mentos.

16 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Graciana dos
Santos Rodrigues. 2007040603

MEIRIMPORTA � IMPORTAÇÃO E AUTOMATIZAÇÃO
DE PORTÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 1599;
número e data da apresentação: PC-64/040630.

Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas refe-
rente ao ano de 2003, com depósito na pasta dos respectivos docu-
mentos.

17 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Graciana dos
Santos Rodrigues. 2007041146

LISBOA
AMADORA

LOPES & ROQUE, CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 13 216;
identificação de pessoa colectiva n.º 505975521; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 09/020308.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, cujo contra-
to se rege pelos seguintes artigos:

1.º

A sociedade adopta a firma Lopes & Roque � Construções, L.da,
vai ter a sua sede social no Alto da Portela, Rua Particular, Casa
Branca, A-da-Beja, freguesia de São Brás, concelho de Amadora.

§ único. Por simples deliberação da gerência pode a sede social ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem
como serem criadas delegações e filiais em qualquer outro ponto do
país.

2.º

A sociedade tem por objecto construção civil e compra e venda de
imóveis para revenda.

3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de cinco
mil euros e corresponde à soma de duas quotas iguais, cada uma do
valor nominal de dois mil e quinhentos euros, uma pertencente ao
sócio Paulo Jorge de Pinho Roque e outra de igual valor pertencente
ao sócio Vítor Hugo de Pinho Lopes.

4.º

A gerência da sociedade, bem como a sua representação, em juízo
e fora dele, remunerado ou não, conforme for deliberado em assem-
bleia geral, incumbe ao sócio Paulo Jorge de Pinho Roque desde já
nomeado gerente.

§ 1.º Para a sociedade se considerar validamente vinculada é sufici-
ente a assinatura de um gerente.

5.º

1 � A cessão total ou parcial de quotas entre os sócios, bem como
as divisões de quotas para efeitos de cessão entre eles é livre.

2 � A cessão onerosa de quotas a estranhos depende do consenti-
mento da sociedade, tendo esta em primeiro lugar e os sócios não
cedentes em segundo lugar, direito de preferência

6.º

Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de capi-
tal até ao montante de cinquenta vezes o capital social e na propor-
ção das suas quotas.

7.º

Quando a lei não exigir outras formalidades e prazos, as assemblei-
as gerais serão convocadas por cartas registadas e dirigidas aos sócios
com a antecedência mínima de 15 dias, para as moradas dos sócios
que constarem nos livros da sociedade, podendo os mesmos serem
representados, em tais assembleias por quaisquer pessoas, bastando coma
instrumento de representação carta ou telefax assinado pelo sócio e
enviado à sociedade.

Conferida e conforme.

23 de Julho de 2002. � A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Cristina Jacob. 1000129555

JOSÉ CONCEIÇÃO CID � ORGANIZAÇÃO
DE TRANSPORTES, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 12 877/
010927; identificação de pessoa colectiva n.º 505622092; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 06/010927.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, cujo contrato
se rege pelos seguintes artigos:

1.º

A sociedade adopta a firma José Conceição Cid � Organização de
Transportes, Sociedade Unipessoal, L.da, e fica com a sua sede na Rua
de 17 de Setembro, 5, 7.º, frente, Casal de São Brás, freguesia de São
Brás, concelho da Amadora.

§ único. Por simples deliberação da gerência a sede poderá ser des-
locada dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes, bem
como, criar sucursais, agências ou outras formas de representação no
território nacional ou no estrangeiro.

2.º

O seu objecto consiste em organização de transporte, prestação de
serviços de organização do transporte por terra interno por conta do
expedidor ou pelo destinatário, envolvendo nomeadamente planifi-
cação controlo, coordenação e direcção de operação, expedição, re-
cepção circulação de mercadorias.

3.º

O capital social, inteiramente realizado em dinheiro, é de cinco
mil duzentos e trinta e oito euros (um milhão e cinquenta mil escu-
dos), e corresponde a uma única quota pertencente a José Luís da
Conceição Cid.

4.º

A gerência da sociedade e sua representação, em juízo e fora dele,
activa e passivamente, será exercida pelo gerente, sócio ou não, com
dispensa de caução e com ou sem remuneração conforme foi delibe-
rado, bastando e sendo suficiente uma assinatura para vincular a soci-
edade em todos os actos e contratos.

§ único. Fica desde já nomeado gerente o sócio.
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5.º

Em caso algum a gerência poderá vincular a sociedade em actos
estranhos aos negócios sociais, designadamente, em letras de favor,
fianças e abonações.

Conferida e conforme.

14 de Janeiro de 2002. � A Ajduante Principal, Maria Fernanda
Cristina Jacob. 1000024167

AZAMBUJA

SUGAL ALIMENTOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Azambuja. Matrícula n.º 00022;
identificação de pessoa colectiva n.º 500277230; inscrição n.º 26,
averbamento n.º 2 às inscrições n.os 25 e 27; números e data das
apresentações: 03, 04 e 05/20041102.

Certifico que pela inscrição n.º 26 foi registada a alteração parcial
do contrato da sociedade em epígrafe, quanto aos artigos 3.º, 5.º, 7.º,
8.º, 9.º e 10.º, que passam a ter a seguinte nova redacção:

ARTIGO 3.º

A sua duração é por tempo indeterminado.

ARTIGO 5.º

As acções são ao portador, representadas por títulos de 1, 5, 10,
20, 100, 500 ou 1000 acções.

ARTIGO 7.º

A administração da sociedade compete a um conselho de adminis-
tração composto por um mínimo de três, cinco ou de sete adminis-
tradores, sendo um deles o presidente, os quais serão eleitos pela as-
sembleia geral de três em três anos, sendo reelegíveis e que se manterão
no exercício dos seus cargos até assembleia geral ordinária que apro-
var as contas do último exercício do triénio para que foram eleitos.

§ 1.º Podem fazer parte do conselho de administração quaisquer
pessoas colectivas que sejam accionistas, as quais serão representadas
no exercício das suas funções por quem, segundo os respectivos esta-
tutos, tenha para isso legitimidade.

§ 2.º Quando os administradores eleitos não atingirem o máximo
previsto no corpo deste artigo ou quando ocorrer alguma vaga, pode-
rão os conselhos de administração e fiscal, ou fiscal único caso seja
esse o caso, em reunião conjunta e sempre que o interesse social o
exija, deliberar chamar administração um accionista respeitando-se
sempre aquele máximo.

§ 3.º Os administradores chamados nos termos do parágrafo ante-
rior exercerão os seus cargos até à primeira reunião ordinária da as-
sembleia geral, que. elegerá os administradores necessários para esses
cargos até que finde prazo de duração normal dos outros administra-
dores.

ARTIGO 8.º

Ao conselho de administração compete os mais latos poderes de
gestão e administração da actividade social, sem qualquer limitação,
incluindo os de contrair empréstimos, hipotecas. adquirir e alienar bens
de qualquer natureza, e ainda, a representação da sociedade em juízo
e fora dele, activa e passivamente. Quando, porém, se trate de con-
trair empréstimos, hipotecas e alienar bens imóveis, torna-se neces-
sário o voto de conformidade do conselho fiscal.

§ 1.º O conselho de administração pode delegar num ou mais admi-
nistradores a gestão corrente da sociedade.

§ 2.º A sociedade fica legalmente obrigada pela assinatura conjunta
de dois administradores, sendo que para assuntos de mero expediente
basta a assinatura de um administrador ou director de serviços.

§ 3.º O conselho de administração reunirá, por convocação do seu
presidente, todas as vezes que o interesse social o torne necessário.

§ 4.º As deliberações do conselho de administração serão tomadas
por maioria dos membros presentes, tendo o presidente, em caso de
empate, voto de qualidade. Destas reuniões serão lavradas actas e estas
assinadas por todos os administradores presentes.

ARTIGO 9.º

A fiscalização da sociedade será exercida por um conselho fiscal,
composto por três membros, ou por fiscal único, conforme for deli-
berado erre assembleia geral, que exercerão os seus cargos por perío-
dos de três anos, contando-se como completo o ano civil da sua de-
signação, sendo permitida a reeleição, por uma ou mais vezes.

ARTIGO 10.º

As remunerações dos membros dos conselho de administração e
fiscal, ou fiscal único caso exista, serão fixadas por uma comissão
composta pelos presidentes da assembleia geral, do conselho de admi-
nistração e do conselho fiscal ou fiscal único, e constarão de acta
avulsa lavrada, que fica à guarda do conselho de administração.

As remunerações assim fixadas manter-se-ão até que outras por
idêntico modo, sejam atribuídas.

Certifico ainda que foi registada a cessação de funções de presiden-
te do conselho fiscal de Lino da Silva Conde em 7 de Outubro de
2003, por falecimento, e do vogal do conselho fiscal Dionísio de Abreu
Bispo em 27 de Março de 2004, por renúncia.

Facto: Nomeação de fiscal único.
Fiscal único � Fonseca, Barros & Associados, Sociedade de Revi-

sores Oficiais de Contas, Avenida da República, 50, 8.º, Lisboa.

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

Está conforme o original.

19 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Elza Maria da
Silva Ferrão. 2002811539

ARQUIMENSURA, MEDIÇÕES, FISCALIZAÇÃO
E PROJECTOS DE OBRAS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Azambuja. Matrícula
n.º 0000878; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 01/
20041103.

Certifico que João Paulo Marques Fernandes Martins, casado com
Maria de Fátima Alverca Martins Fernandes na comunhão de adqui-
ridos, constituiu a sociedade com a denominação em epígrafe, a qual
se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma ARQUIMENSURA, Medições, Fis-
calização e Projectos de Obras, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Urbanização das Virtudes, Rua
A, lote 15, Virtudes, freguesia de Aveiras de Baixo, concelho de Azam-
buja.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser desloca-
da, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, e poder
ser criadas sucursais, filiais, agências, ou outras formas locais da re-
presentação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a prestação de serviços técnicos a
pequenas e médias empresas no ramo da construção civil, medições,
orçamentos, fiscalização e projectos de obras.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros, e corresponde a uma quota daquele valor nominal, perten-
cente ao sócio único.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado pelo sócio único, compete ao sócio único ou a não
sócios.

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

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio único.

ARTIGO 5.º

O sócio único fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, desde que tais negócios sirvam a prossecução do objecto
social.

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

19 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Elza Maria da
Silva Ferrão. 2002811547
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AITENA DE PORTUGAL � ARMAZENAGEM, TRANSPORTE
E DISTRIBUIÇÃO DE MERCADORIAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Azambuja. Matrícula n.º 00532;
identificação de pessoa colectiva n.º 502542829; data da apresen-
tação: 20041103.

Certifico que foi feita a prestação de contas da sociedade em epí-
grafe com referência ao exercício de 2003, tendo ficado depositados
em pasta os respectivos documentos.

Está conforme o original.

A Segunda-Ajudante, Elza Maria da Silva Ferrão. 2008439488

CASCAIS

AMADO & FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 4448/
821012 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 500019266;
averbamento n.º 01 à inscrição n.º 01 e inscrição n.º 06; números
e data das apresentações: of. 06/970812 e 07/970812.

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

Averbamento n.º 01 à inscrição n.º 01, Apresentação of. N.º 06/
970812.

Porfírio Amado Ferreira e Maria Isabel Moutinho Pinto Ferreira
renunciaram à gerência, com efeitos a partir de 23 de Junho de 1997.

Inscrição n.º 08, apresentação n.º 07/970812.
Foi alterado parcialmente o contrato no tocante aos artigos 3.º e 5.º

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de um
milhão de escudos, correspondendo à soma de duas quotas iguais, de
quinhentos mil escudos cada uma, pertencentes uma a cada um dos
sócios Salvador da Silva Godinho e Ana Paula Morais Estevão Car-
riço.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade pertence a ambos os actuais sócios que,
desde já, ficam nomeados gerentes, bastando a assinatura de qualquer
um deles para a sociedade se considerar validamente obrigada.

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

Está conforme o original.

19 de Janeiro de 2002. � A Adjunta do Conservador, Alexandra
Maria Bento Batista dos Santos. 1000025870

FONSECAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 02181/
780307 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 500515204;
averbamentos n.os 01 e 13 à inscrição n.º 08; números e data das
apresentações: 06, 07 e 08/981110.

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

08 � Averbamento n.º 01, apresentação n.º 06/981110.
Cessação de funções de gerente de António Martins Nunes, por

renúncia em 11 de Agosto de 1998.
13 � Apresentação n.º 07 e 08/981110.
Alteração parcial do contrato quanto ao artigo 3.º, o qual passou a

ter a seguinte redacção:
3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos demais
bens sociais, é de seiscentos mil escudos, e corresponde à soma de
duas quotas iguais do valor nominal de trezentos mil escudos cada,
pertencendo uma a cada sócio, Jian Feng Ji e Wu Fu Fu.

O texto actualizado do contrato encontra-se depositado na pasta
respectiva.

Está conforme o original.

4 de Fevereiro de 2002. � O Conservador, destacado, José António
Dias Pestana. 1000039255

AUTOBEJA � BATERIAS, PEÇAS E ACESSÓRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 07064
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 502582669;
averbamento n.º 01 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 02/941223.

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

Facto averbado: Renúncia de Manuel Pereira Ruivo, à gerência.
Data: 28 de Outubro de 1994.

Está conforme o original.

7 de Fevereiro de 2002. � A Ajudante Principal, Lucília Maria
Gomes Jacinto. 1000040119

ABAIXO DE ZERO � CONGELADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 747;
identificação de pessoa colectiva n.º 974736449; número e data da
apresentação: 28/981111.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
sua constituição, cujo contrato é o seguinte:

1.º Maria Simôa Pereira Barbosa Neto Amado, natural de São Tomé
e Príncipe, solteira, maior, residente na Urbanização Tapada das
Merçês, Rua Quatro, lote 36, 1.º, A, Algueirão-Mem Martins, Sintra,
contribuinte fiscal n.º 193488949.

2.º Idalécio Barbosa Neto Amado, natural de São Tomé e Príncipe,
solteiro, maior, residente no Largo das Olarias, 57, porta 12, 1.º,
esquerdo, em Lisboa, contribuinte fiscal n.º 160764556.

Verifiquei as suas identidades: a da primeira outorgante por exibi-
ção do bilhete de identidade n.º 11349379 de 22 de Janeiro de 1996
e a do segundo por exibição do passaporte n.º E 370342 emitido em
7 de Junho de 1994 pelo Governo Civil de Lisboa.

Disseram os outorgantes:
Que, pela presente escritura, constituem entre si uma sociedade

comercial por quotas, que se regerá pelas cláusulas constantes dos
artigos seguintes:

1.º

1 � A sociedade adopta a denominação Abaixo de Zero � Con-
gelados, L.da, e tem a sua sede na Urbanização Tapada das Merçês,
Rua Quatro, lote 36, 1.º, A, freguesia de Algueirão-Mem Martins,
concelho de Sintra.

2 � Por deliberação da gerência pode a sede social ser transferida
para outro local dentro do mesmo concelho ou para concelho limí-
trofe, bem como criar ou extinguir em território nacional ou estran-
geiro, agências, filiais, delegações ou quaisquer outras formas de re-
presentação da sociedade.

2.º

A sociedade tem por objecto:
1 � A pesca:
a) Captura e comercialização de pescado;
b) Importação e exportação de pescado.
2 � Produção e comercialização de gelo e congelados.

3.º

1 � O capital social é de um milhão e duzentos mil escudos e
corresponde à soma de duas quotas iguais do valor nominal de seis-
centos mil escudos cada, pertencentes uma a cada um dos sócios.

2 � Que o referido capital social está realizado, em dinheiro, em
cinquenta por cento, devendo o restante ser realizado no prazo de
dois anos a contar de hoje.

4.º

A gerência e representação da sociedade pertencem a ambos os
sócios, desde já nomeados gerentes.

Os gerentes serão remunerados ou não conforme for deliberado em
assembleia geral.

Para obrigar a sociedade são necessárias as assinaturas de dois ge-
rentes.

A sociedade não poderá ser obrigada em fianças, abonações, letras
de favor e em qualquer outros actos ou contratos estranhos ao objec-
to social.

5.º

É livre a divisão e cessão de quotas entre sócios, porém a estra-
nhos, depende do consentimento da sociedade que terá o direito de
preferência em primeiro lugar e em seguindo os sócios não cedentes.
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6.º

A sociedade poderá adquirir participações sociais em sociedades com
objecto diverso.

7.º

Serão obrigatoriamente distribuídos os lucros do exercício anual,
salvo deliberação unânime dos sócios, em contrário e sem prejuízo,
quanto ao legalmente disposto no tocante às reservas legais.

8.º

Quando a lei não exigir outras formalidades e prazos, as reuniões
da assembleia geral serão convocadas por cartas registadas expedidas
para os sócios com a antecedência mínima de 15 dias.

9.º

1 � A subscrição, aquisição, alienação ou oneração de participa-
ções sociais, dependerá da deliberação dos sócios.

2 � As deliberações de alteração do contrato e de fusão, cisão,
transformação ou dissolução da sociedade, bem como a chamada de.
prestações suplementares, exigirão a aprovação por maioria de qua-
tro quintos do capital social.

3 � A aprovação de qualquer deliberação requererá a maioria ab-
soluta dos votos emitidos.

Assim o disseram e outorgaram.

Disposição transitória

A gerência fica desde já, autorizada a proceder ao levantamento da
totalidade do capital social, que se encontra depositado no Banco Pinto
& Sotto Mayor, S. A., Agência da Rua do Ouro, a fim de suportar as
despesas de constituição, registos e outras inerentes à própria activi-
dade da sociedade.

Está conforme o original.

19 de Fevereiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus
Moita Baptista. 1000040026

HORSE CARE ACTIVIDADES HÍPICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 017
(Sintra); inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 41/
990205.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe entre Francis-
co José Veloso Dias Campeão dos Santos e Maria Eduarda Cardoso
Paisana, que se rege pelos artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

Denominação e duração

A sociedade adopta a firma Horse Care Actividades Hípicas, L.da, e
durará por tempo indeterminado.

ARTIGO 2.º

Objecto

O seu objecto social consiste em ministrar aulas de equitação, or-
ganização de eventos equestres é actividades hípicas.

ARTIGO 3.º

Sede

A sede social situa-se na Avenida de João de Deus, 68, 2.º, direito,
Serra das Minas, freguesia de Rio de Mouro, concelho de Sintra, po-
dendo ser transferida para local dentro do concelho ou concelho li-
mítrofe, por deliberação da gerência e observadas as formalidades le-
gais.

ARTIGO 4.º

Capital social

1 � O capital social de quatrocentos mil escudos está integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas, no valor
de duzentos mil escudos cada, uma pertencente ao sócio Francisco
José Veloso Dias Campeão Santos e uma pertencente à sócia Maria
Eduarda Cardoso Paisana.

ARTIGO 5.º

Forma de obrigar a sociedade

A sociedade obriga-se pela assinatura de qualquer um dos gerentes.

ARTIGO 6.º

Gerência

1 � A gerência será exercida pelos sócios.
2 � O cargo de gerente não é remunerado, salvo deliberação em

contrária da assembleia geral.
3 � A sociedade poderá constituir mandatários, mediante as res-

pectivas procurações.

Está conforme o original.

15 de Fevereiro de 2002. � O Escriturário Superior, Osvaldo
Adérito Almeida Brazão Carvalho. 1000039601

CÉLIA DUARTE & PINTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 9833
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 503465542; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 35/950621.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
sua constituição, cujo contrato é o seguinte:

1.º

É constituída uma sociedade comercial por quotas entre Manuel
dos Santos Pinto e Célia Lourenço Afonso Duarte Gil Pereira.

2.º

A sociedade adopta a firma Célia Duarte & Pinto, L.da

3.º

A sociedade tem por objecto comércio a retalho de carnes, produ-
tos carneos e lacteos.

§ único. A sociedade poderá adquirir participações noutras socieda-
des ainda que com objecto diferente bem como participar em agrupa-
mentos complementares de empresas, ou por qualquer forma associar-se
a outras sociedades.

4.º

A sociedade tem sede à Rua de António Feijó, lote 8-A, 1.º, es-
querdo, em Massamá, freguesia de Queluz, concelho de Sintra.

§ único. Por simples deliberação a gerência, poderá deslocar a sede
da sociedade dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
assim como abrir filiais e sucursais em qualquer ponto do País ou no
estrangeiro.

5.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de quatro-
centos mil escudos, dividido em duas quotas iguais de duzentos mil
escudos pertencentes uma a cada um dos sócios.

6.º

1 � A gerência da sociedade aos sócios.
2 � A sociedade obriga-se com a assinatura conjunta dos gerentes.

7.º

A cessão de quotas carece sempre do consentimento da sociedade,
a qual terá direito de preferência em primeiro lugar e em segundo
lugar os sócios não cedentes.

8.º

A amortização de quotas será permitida:
Por acordo com o respectivo titular;
Nos casos de falência ou insolvência do sócio ou por qualquer

motivo sujeita a apreensão ou venda judicial;
Cessão gratuita, arresto., arrolamento ou penhora da quota;
No caso de uma cessão de quota efectuada sem prévio consenti-

mento da sociedade;
No caso de qualquer sócio prejudicar gravemente a sociedade, le-

sando os seus interesses.
9.º

Os sócios poderão fazer suprimentos à sociedade que vencerão ju-
ros ou não, conforme o que for deliberado em assembleia geral.
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10.º

A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementares de
capital até ao triplo do capital social, por unanimidade dos votos
representativos de todo o capital social.

Está conforme o original.

13 de Fevereiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Correia Santos Neves Galrito. 1000039115

COMBI � CENTRO COMERCIAL DE BICESSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 1803
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 500863199;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 3 e inscrição n.º 8; números e
data das apresentações: 21 e 22/950206.

Certifico que cessou funções de gerente Nuno Marta da Conceição,
por renúncia.

Foi ainda alterado parcialmente o pacto social.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de quatro-
centos mil escudos, está integralmente realizado em dinheiro e cor-
responde à soma de quatro quotas de cem mil escudos cada uma e uma
de cada um dos sócios Bernardo de Alcântara Marta, Maria Salomé
Alcântara Marta, Constança de Alcântara Marta e Patrícia de Alcân-
tara Marta.

4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme vier
a ser deliberado em assembleia geral pertence ao sócio Bernardo de
Alcântara Marta, que desde já fica nomeado gerente.

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

7 de Dezembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 1000025613

RGPS REENGENHARIA DE PROCESSO
E SOFTWARE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 9975/
960306 (Oeiras); averbamento n.º 02 à inscrição n.º 1 e inscrição
n.º 7; números e data das apresentações: 03 e 06/980513.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o re-
gisto de cessação de funções de gerente de Fernando Jorge Casca, por
renúncia em 26 de Março de 1998, e alteração de contrato, alterando
os artigos 4.º e 5.º

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de quatro-
centos mil escudos, e representa-se por duas quotas, sendo uma de
trezentos e oitenta mil escudos do sócio João Carlos Lapa Penha
Lopes e uma de vinte mil escudos da sócia Maria Antónia Dias Perei-
ra Pessanha Penha Lopes.

5.º

A administração e a representação da sociedade incumbem à ge-
rência, ficando desde já nomeado gerente o não sócio Fernando José
Ramos Vidal, casado, residente na Rua da Mãe d�Água, 21, Oeiras.

§ 1.º A sociedade vincula-se com a assinatura de um gerente.

Está conforme o original.

17 de Janeiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Gabriela da
Cruz de Brito Trindade. 1000026172

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES FRANCISCO ANTÓNIO
FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 4567/
900302 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 501853456;
averbamento n.º 02 à inscrição n.º 01; número e data da apresen-
tação: 02/970527.

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

Averbamento n.º 02 à inscrição n.º 01, apresentação n.º 02/970527.
Foi alterado parcialmente o contrato no tocante ao artigo 1.º, que

passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Sociedade de Construções Francis-
co António Ferreira, L.da

2 � A sede social é na Rua do Dr. Virgílio Machado, 21, 1.º, es-
querdo, na vila e freguesia de Queluz, concelho de Sintra.

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

Está conforme o original.

11 de Fevereiro de 2002. � A Conservadora Interina, Ana Maria
Taborda. 1000038285

CONFECÇÕES MARICLER, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 3076
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 500670757; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 19/981215.

Foram depositados os documentos respeitantes ao registo de pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe, do ano de 1997.

31 de Janeiro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 1000030942

OFICINA REAL � PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO
DE OBRAS DE ARTE E ANTIGUIDADES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 06745
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 502441160;
averbamento n.º 01 à inscrição n.º 1 e inscrições n.os 6 e 7; núme-
ros e datas das apresentações: 3/960429, 18/981228; 15/990210.

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

Facto averbado: cessação de funções de João Luciano Saldanha de
Sousa Meneses, por ter renunciado em 17 de Abril de 1996.

Facto inscrito: prestação de contas.
Ano do exercício: 1997.
Facto inscrito: nomeação de gerente.
Gerente nomeado: Mariana Eugénia D�Orey Ferreira Roquette.
Data: 20 de Novembro de 1998.

Está conforme o original.

4 de Fevereiro de 2002. � A Ajudante Principal, Lucília Maria
Gomes Jacinto. 1000030094

R. C. O. � MEDIAÇÃO DE SEGUROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 11 669
(Oeiras); inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 26/980520.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma R. C. O. � Mediação de Seguros, L.da,
tem a sua sede no Largo do Professor Pulido Valente, 10, 14.º, letra F,
freguesia de Linda-a-Velha, concelho de Oeiras.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto mediação exclusiva de seguros.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de um
milhão e duzentos mil escudos, e corresponde à soma de duas quotas
iguais de seiscentos mil escudos, pertencendo uma a cada um dos só-
cios.
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ARTIGO 4.º

A gerência e a administração da sociedade, bem como a sua repre-
sentação, ficam a cargo do sócio Rui Manuel da Costa Oliveira, que
desde já fica nomeado gerente, com ou sem renumeração, conforme
for deliberado em assembleia geral, sendo suficiente a assinatura de
um gerente para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contra-
tos.

ARTIGO 5.º

É expressamente proibido ao gerente obrigar a sociedade em letras
de favor, fianças, abonações e mais actos alheios ao objecto social.

ARTIGO 6.º

É livre a cessão total ou parcial de quotas entre sócios, porém a
favor de estranhos depende sempre do consentimento da sociedade.

ARTIGO 7.º

No caso de morte ou interdição de algum dos sócios, a sociedade,
continuará, com os sobrevivos ou capazes e com os herdeiros do fa-
lecido ou representante do interdito, devendo aqueles designar um de
entre eles que a todos represente sociedade enquanto respectiva quota
se mantiver indevisa.

São sócios Rui Manuel da Costa Oliveira e Maria do Céu Lourenço
Reixa Oliveira.

Está conforme o original.

26 de Janeiro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 1000026120

MIRANDA & MARREIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 11 683
(Oeiras); inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 12/980526.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Miranda & Marreiro, L.da, tem a sua
sede na Rua de Porto Alegre, 2, A, na freguesia e concelho de Oeiras.

§ único. Por simples deliberação da gerência pode a sede social ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem
como criar sucursais, filiais, ou outras formas de representação no
território nacional.

2.º

A sociedade tem por objecto cafetaria e pastelaria.

3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de quatro-
centos mil escudos, e corresponde à soma de duas quotas iguais de
duzentos mil escudos cada uma pertencentes uma a cada um dos só-
cios

4.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas, bem como em sociedades com objecto diferente do seu
ou reguladas por lei especial.

5.º

É livre a cessão de quotas entre sócios, mas quando feita a estra-
nhos, depende do consentimento da sociedade, à qual é reservado o
direito de preferência em primeiro lugar e aos restantes sócios em
segundo lugar.

6.º

A gerência da sociedade fica a cargo da sócia Adelaide Maria Fer-
reira Miranda Marreiro, desde já nomeada gerente com ou sem remu-
nerarão, conforme for deliberado em assembleia geral.

§ único. Para obrigar a sociedade basta a assinatura da gerente.

7.º

Quando a lei não exigir outras formalidades, as reuniões da assem-
bleia geral serão convocadas por meio de cartas registadas dirigidas
aos sócios com pelo menos 15 dias de antecedência.

São sócios Adelaide Maria Ferreira Miranda Marreiro e Armando
Fernando Marreiro.

Está conforme o original.

26 de Janeiro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 1000026256

NEOSIS � SISTEMAS E TECNOLOGIAS
DE INFORMAÇÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 11 996
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 502346701;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 18 e inscrição n.º 21; números e
data das apresentações: 28 e 29/040930.

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

Alteração parcial do contrato.
Foram alterados os artigos 1.º e 4.º do contrato social, que passam

a ter a seguinte redacção:
ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação de NEOSIS � Sistemas e
Tecnologias de Informação, S. A., e tem a sua sede social no Tagus-
park, Núcleo Central, 304, freguesia de Porto Salvo, concelho de
Oeiras.

2 � Por deliberação do conselho de administração poderá a socie-
dade transferir a sua sede dentro do mesmo concelho ou para concelho
limítrofe e, bem assim criar ou encerrar filiais, sucursais, agências, de-
legações ou quaisquer outras formas de representação no território
nacional ou estrangeiro.

ARTIGO 4.º

1 � O capital é de duzentos e setenta e dois mil euros, dividido em
cinquenta e quatro mil e quatrocentas acções, de cinco euros cada, e
está integralmente subscrito e realizado.

2 � As acções são nominativas ou ao portador, reciprocamente
convertíveis, observados os limites legais, à vontade do accionista, a
cargo de quem ficarão as despesas de conversão.

3 � Haverá títulos representativos de uma, dez, cem, mil ou mais
acções, a todo o tempo substituíveis por agrupamentos ou sub divi-
sões.

4 � Nos títulos representativos de acções, provisórios ou definiti-
vos, ou obrigações emitidas pela sociedade bastará, para a obrigar a
assinatura de dois administradores, podendo as assinaturas ser de chan-
cela.

5 � A assembleia geral pode deliberara emissão de acções escriturais.

Averbamento n.º 2, apresentação n.º 29/20040930.
Facto: cessação de funções de administrador.
Administrador: Fernando Miguel Pereira Milhano.
Causa: renúncia.
Data: 30 de Julho de 2004.

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

Está conforme o original.

O Escriturário Superior, Osvaldo Adérito Almeida Brazão Carvalho.
2008426033

MIL E UMA FORMA � ACTIVIDADES
DESPORTIVAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 9429/
950505 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 503422606.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 1997 em relação à sociedade em epí-
grafe.

Está conforme o original.

28 de Dezembro de 2001. � A Conservadora, destacada, Maria da
Glória Amaral Bairras. 1000025901

RETOMA � SOCIEDADE DE COMÉRCIO DE VEÍCULOS
E ACTIVIDADES TURÍSTICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 6475
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 502884185;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 9 e inscrição n.º 12; números e
data das apresentações: 10 e 11/980115.

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

Cessação de funções de gerente.
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Gerente: João Salvador Ribeiro Pinto de Magalhães.
Causa: renúncia.
Data: 14 de Novembro de 1997.
Nomeação de gerente.
Gerente: Pedro Mendonça de Queirós Pereira.
Data: 21 de Novembro de 1997.

Está conforme o original.

21 de Dezembro de 2001. � O Escriturário Superior, Osvaldo
Adérito Almeida Brazão Carvalho. 1000025567

ANTUNES & CORDEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 11 652
(Oeiras); inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 16/980514.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Antunes & Cordeiro, L.da,

2.º

Tem a sua sede na Rua de Branquinho da Fonseca, 21-A, em Que-
luz de Baixo, freguesia de Barcarena, concelho de Oeiras.

§ único. A gerência fica desde já autorizada a deslocar a sede social
dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes, bem como
a criar ou extinguir, em território nacional ou estrangeiro, agências,
filiais, delegações, ou outras formas de representação social.

3.º

O objecto social consiste no fabrico de peúgas e meias.

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de quatro-
centos mil escudos e corresponde à soma de duas quotas iguais de
duzentos mil escudos cada, pertencendo uma a cada um dos sócios.

5.º

A cessão de quotas a terceiros depende sempre do consentimento
da sociedade, ficando os sócios não cedentes, com o direito de prefe-
rência.

6.º

1 � A gerência da sociedade fica a cargo do sócio Domingos An-
tunes Marques, desde já nomeado gerente, com ou sem remuneração,
conforme vier a ser deliberado em assembleia geral.

§ único. A sociedade obriga-se com a assinatura de um gerente.

7.º

Qualquer sócio poderá fazer-se representar por estranho nas deli-
berações sociais.

São sócios Paulo Alexandre Rodrigues Cordeiro e Domingos Antu-
nes Marques.

Está conforme o original.

26 de Janeiro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 1000026361

IMORÁPIDA � ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS
E CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 11 719
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 503432679; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 36/980609.

Certifico que foi alterado totalmente o contrato social, o qual passa
a ter a seguinte redacção:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma IMORÁPIDA � Sociedade de
Mediação Imobiliária, L.da, e tem a sua sede na Rua da Quinta das
Palmeiras, 91-C, Centro Comercial das Palmeiras, loja 6, freguesia e
concelho de Oeiras.

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

3 � É dispensada a deliberação dos sócios para a criação de sucur-
sais, agências, delegações ou outras formas de representação.

2.º

A sociedade tem por objecto a actividade de mediação imobiliária.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de quatro-
centos e cinquenta mil escudos e corresponde à soma de duas quotas
de duzentos e vinte e cinco mil escudos, cada, pertencendo uma ao
sócio Manuel Dinis Lopes Duarte e outra à sócia Maria João Sampaio
Botas Constantino.

4.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes casos:
a) Quando a quota for arrolada, penhorada ou incluída em massa

falida ou insolvente;
b) Quando a quota for cedida sem o consentimento da sociedade

fora dos casos previstos no n.º 2 do artigo 228.º do Código das Soci-
edades Comerciais.

5.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem renumeração conforme
for deliberado, fica a cargo dos gerentes que forem nomeados em
assembleia geral.

2 � Para que a sociedade fique validamente obrigada, em todos os
seus actos e contratos, é suficiente a assinatura de um gerente.

Está conforme o original.

2 de Janeiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 1000026339

CERDILAGE, CONSTRUTORA E RECONSTRUTORA
DE IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 9716
(Oeiras); inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 981228.

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

Foram depositados os documentos de prestação de contas relativos
ao exercício do ano de 1997.

Está conforme o original.

31 de Janeiro de 2002. � O Escriturário Superior, Osvaldo Adérito
de Almeida Brazão Carvalho. 1000025111

SALVADOR, CECÍLIA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 08073;
identificação de pessoa colectiva n.º 503362654; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 07/080295.

Certifico foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelos
artigos constantes do seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Salvador, Cecília & Filhos, L.da, e vai
ter a sua sede na Urbanização Nova de Caparide, lote 7, 1.º, esquerdo,
em Caparide, freguesia de São João do Estoril, concelho de Cascais.

§ único. Por simples deliberação da gerência, pode a sede social ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe bem
como criar ou encerrar sucursais filiais, agências, delegações ou outras
formas de representação no território nacional.

2.º

A sociedade tem por objecto a construção civil.

3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de quatro-
centos mil escudos e corresponde à soma de seis quotas: uma no
valor nominal de duzentos mil escudos, pertencente ao sócio Salva-
dor Conceição Gomes, uma de cem mil escudos, pertence à sócia
Cecília Conceição Teles Gomes, e quatro quotas iguais de vinte cin-
co mil escudos, pertencentes uma de cada um dos sócios Mónica
Armanda Teles Gomes, Elisabete Maria Teles Gomes, Vera Susana
Teles Gomes e Salvador Miguel Teles Gomes.
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4.º

A cessão e divisão de quotas entre sócios, é livre, mas quando feita
a estranhos, depende do consentimento da sociedade, à qual é reser-
vado ou direito de preferência em primeiro lugar, e aos restantes sócios
em segundo lugar.

5.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio nos seguin-
tes casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Por falência ou insolvência de qualquer sócio;
c) Quando a quota tenha sido objecto de arresto, penhora ou por

qualquer outra forma sujeita a arrematação judicial.

6.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não conforme for delibe-
rado em assembleia geral, compete aos sócios Salvador Conceição
Gomes e Cecília Conceição Teles Gomes, que desde já ficam nomea-
dos gerentes.

§ único. A sociedade obriga-se em todos os actos e contratos pela
assinatura de dois gerentes.

7.º

A sociedade não se dissolve por morte, interdição ou inabilitação
de qualquer sócio devendo continuar com os herdeiros do falecido ou
o representante legal do interdito ou inabilitado devendo aqueles no-
mear um de entre si, que a todos represente, na sociedade, enquanto
a quota se mantiver indivisa.

8.º

Quando a lei não exigir outras formalidades, as reuniões da assem-
bleia geral serão convocadas por meio de cartas registadas dirigidas
aos sócios com pelo menos 15 dias de antecedência.

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

Está conforme o original.

14 de Janeiro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 1000027184

EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS DO JAMOR, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 4142
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 503453307;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 8 e inscrição n.º 9; números e
data das apresentações: 08 e 09/950830.

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

Facto: cessação de funções dos órgãos sociais por terem renuncia-
do em 6 de Maio de 1995.

9 � apresentação 09/950830.
Facto inscrito: nomeação dos órgãos sociais para o triénio de 1995-

-1997.
Conselho de administração: presidente � Domingos Eloi Soares

Couto, casado; vice-presidente � Maria da Conceição Gama Couto
Padrela, casada; vogais � Domingos Eloi Soares Couto Júnior, casa-
do � Rita Acenção Gama Couto Brito, casada � Pedro Gama Cou-
to, solteiro, maior.

Conselho fiscal: presidente � Carlos, Abreu, João Cipriano & As-
sociados (Sociedade de Revisores Oficiais de Contas), representada por
Carlos Alberto Antunes de Abreu revisor oficial de contas, casado;
vogal � Vítor Mendes Correia, casado � Luís de Jesus Alves de Al-
meida, casado; vogal suplente � João Amaro Santos Cipriano, casa-
do, revisor oficial de contas.

Data: 31 de Maio de 1995.

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

Está conforme o original.

7 de Dezembro de 2001. � O Escriturário Superior, Osvaldo
Adérito de Almeida Brazão Carvalho. 1000005143

MASSAMÁ GRÁFICA OFICINA IMPRESSORA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 569
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 500613036;

averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; números e data das apresenta-
ções: 33 e 34/010917.

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

Deslocação de sede:
Sede na Rua da Batalha, 2, 4.º, frente, freguesia de Oeiras e São

Julião da Barra, concelho de Oeiras.

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

Está conforme o original.

25 de Novembro de 2001. � O Escriturário Superior, Osvaldo
Adérito Almeida Brazão Carvalho. 1000005177

IGNIS LUSITANA � EQUIPAMENTO DOMÉSTICO
E INDUSTRIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 18 709/
020313 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 500136440;
inscrição n.º 39; número e data da apresentação: 44/020313.

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

Alteração parcial do contrato:
Foram alterados o artigos 2.º e 4.º do contrato social que passam a

ter a seguinte redacção:
ARTIGO 2.º

A sociedade continua a denominar-se Ignis Lusitana � Equipa-
mento Doméstico e Industrial, L.da, e tem a sua sede na Rua C,
lote J, Alto de Colaride, no Cacém, freguesia de Agualva, conce-
lho de Sintra.

§ único. A sociedade pode estabelecer filiais, sucursais, delegações e
agências ou outras formas de representação social em qualquer loca-
lidade do País, bem como mudar a sua sede social, mediante prévia
deliberação da respectiva assembleia geral.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado, é de quatrocentos mil euros
e corresponde à soma de cinco quotas, sendo uma de cento e vinte
mil euros, pertencente ao sócio José Simões de Matos Vasconcelos,
uma de sessenta mil euros, pertencente à sócia Ana Maria Nunes Si-
mões de Vasconcelos, uma de cento e oitenta mil euros, pertencente
ao sócio Hélder José de Castro Valente, e duas iguais de vinte mil
euros, pertencentes uma a cada um dos sócios Carlos Manuel Costa
da Silva e José Manuel Veloso Fernandes.

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

Está conforme o original.

4 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 1000172602

IGNIS LUSITANA � EQUIPAMENTO DOMÉSTICO
E INDUSTRIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 18 709/
020313 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 500136440;
averbamento n.º 01 à inscrição n.º 38; número e data da apresen-
tação: 10/020410.

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

38 � apresentação n.º 10/020410, averbamento n.º 01.
Cessação de funções do gerente.
Gerente: José Manuel Veloso Fernandes.
Causa: Renúncia.
Data da deliberação: 31 de Janeiro de 2002.
Mais certifica que foram depositados os documentos respeitantes à

prestação de contas da sociedade em epígrafe do ano de 2001.

Está conforme o original.

4 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 1000172601
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LISBOA � 1.A SECÇÃO

DROGARIA 33, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 53 542; identificação de pessoa colectiva n.º 500599602; data
da inscrição: 18122002.

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

Está conforme o original.

9 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Irene
Palma. 1000273600

ARPAS � ARQUITECTOS PAISAGISTAS ASSOCIADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 3567/930106; identificação de pessoa colectiva n.º 502900520;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 5; número e data da apresenta-
ção: 17/040805.

Certifico que foi registado o seguinte:
Deslocação de sede para a Avenida de 24 de Julho, 92, 2.º, esquer-

do, freguesia de Santos-o-Velho, Lisboa.

Ficou depositado na pasta respectiva o teor actualizado dos estatu-
tos.

Está conforme o original.

18 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 2006354078

EDIMODA � SOCIEDADE EDITORIAL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 45; identificação de pessoa colectiva n.º 502047054; data da
apresentação: 05112002.

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

Está conforme o original.

26 de Outubro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Irene Palma.
2000792537

EDISPORT � SOCIEDADE DE PUBLICAÇÕES
DESPORTIVAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 2352; identificação de pessoa colectiva n.º 502600004; data da
apresentação: 05112002.

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

Está conforme o original.

26 de Outubro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Irene Palma.
2000792596

BNC GERFUNDOS � SOCIEDADE GESTORA
DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 3601/930114; identificação de pessoa colectiva n.º 502914904;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 14; números e
data das apresentações: 10, 11 e 12/20040519.

Certifico que foi registado o seguinte:
Deslocação de sede para a Rua de Ramalho Ortigão, 51, freguesia

de São Sebastião da Pedreira, Lisboa.
Nomeação do conselho de administração e fiscal único para o trié-

nio de 2004-2006, por deliberação de 15 de Março de 2004.
Conselho de administração: presidente � António Pujol González;

vogais � César Alexandre Xisto � José Manuel Piriquito Costa. fis-

cal único � Carlos Costa Nicolau, residente na Rua do Conde de Al-
moster, 98, 14.º, esquerdo, Lisboa (revisor oficial de contas); suplen-
te � Manuel António Neves da Silva, residente na Avenida do Duque
d�Ávila, 119, 1.º, esquerdo, Lisboa.

Ficou depositado na pasta respectiva o teor actualizado dos estatu-
tos.

Está conforme o original.

18 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 2006465856

BULCOR � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 3465/921111; identificação de pessoa colectiva n.º 502870346;
inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 24/041021.

Certifico que foi registado o seguinte:
Designação do conselho de administração e do fiscal único em 30

de Abril de 2004.
Conselho de administração: presidente: Ruy Manuel Corte Real de

Albuquerque; vogais � Martim Eduardo Corte Real de Albuquerque e
Pedro Cabral Corte Real de Albuquerque; fiscal único � Albuquerque,
Aragão & Associados, SROC; suplente � Manuel Aragão Salvado (re-
visor oficial de contas).

Mais se certifica para efeitos de publicação que foram depositados
na pasta respectiva os documentos referentes às prestações de contas
dos anos de 2001, 2002 e 2003.

Está conforme o original.

17 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 2008465683

BULCOR � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 3465/921111; identificação de pessoa colectiva n.º 502870346;
inscrições n.os 6 e 7; números e data das apresentações: 33 e 35/
20040623.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço e redenominação do capital e alteração do contrato quan-

to ao artigo 6.º
Reforço: 5 024 100$, por incorporação de reservas.
Teor do artigo alterado:

ARTIGO 6.º

O capital social é de cinquenta mil euros, correspondente a dez mil
acções emitidas pelo valor nominal de cinco euros cada uma.

Mais certifico o seguinte:
Nomeação de um administrador por deliberação para o triénio em

curso de 1999-2001, por deliberação de 23 de Outubro de 2001 �
Martim Eduardo Corte Real de Albuquerque, Rua da Piscina, 15, 10.º-
E, Miraflores, Algés.

Ficou depositado na pasta respectiva o teor actualizado dos estatu-
tos.

Está conforme o original.

17 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 2008432610

ARMINDO ESPÍRITO SANTO, ESTUDOS E PROJECTOS
DE ARQUITECTURA, L.DA

(em liquidação)

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 3479/921111; identificação de pessoa colectiva n.º 502870702;
inscrição n.º 09; número e data da apresentação: 06/040512.

Certifico que foi registado o seguinte:
Dissolução.

Está conforme o original.

17 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 2006450743
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ARCO CAFETARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 3557/921229; identificação de pessoa colectiva n.º 502904607;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 10 e inscrição n.º 14; números e
data das apresentações: 21, 22, 23 e 24/20030526.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação de funções dos gerentes Bruno Miguel Leitão Ferreira e

Ana Maria Formiga Jacinto, por terem renunciado em 12 de Março
de 2003.

Alteração dos contrato quanto ao artigo 3.º e o corpo do artigo 4.º
e designação de gerentes.

Teor dos artigos alterados:
3.º

O capital social, integralmente realizado, é de cinco mil euros e
corresponde à soma de duas quotas iguais no valor nominal de dois
mil quinhentos euros, pertencendo uma a cada uma das sócias Maria
Eugénia de Vasconcelos Antunes e Alzina Eugénia de Vasconcelos
Antunes.

4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme vier
a ser deliberado em assembleia geral, compete à sócia Maria Eugénia
de Vasconcelos Antunes e a Maria João Vasconcelos Antunes Roldão,
já nomeadas gerentes.

§ único. (Mantém-se.)

Ficou depositado na pasta respectiva o teor actualizado dos estatu-
tos.

Está conforme o original.

17 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 2008432637

ARCO CAFETARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 3557/921229; identificação de pessoa colectiva n.º 502904607;
averbamento n.º 1 às inscrições n.os 15 e 14; números e data das
apresentações: 21 e 22/20040527.

Certifico que foi registado o seguinte:
Alteração do contrato quanto ao artigo 4.º e designação de gerente.
Teor do artigo alterado:

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme vier
a ser deliberado em assembleia geral, compete às sócias Maria Eugé-
nia de Vasconcelos Antunes e Alzina Eugénia de Vasconcelos Antu-
nes.

§ único. Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contra-
tos, são necessárias as assinaturas de dois gerentes.

Mais certifico o seguinte:
Cessação de funções da gerente Maria João Vasconcelos Antunes

Roldão, por ter sido exonerada em 10 de Maio de 2004.

Ficou depositado na pasta respectiva o teor actualizado dos estatutos.

Está conforme o original.

18 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 2008432645

EXPODIGITAL � EDIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO
DE IMAGEM E SOM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 3371/921002; identificação de pessoa colectiva n.º 502854782;
inscrição n.º 16; número e data da apresentação: 08/040805.

Certifico que foi registado o seguinte:
Designação de gerente em 28 de Setembro de 1998:
Manuel Ferreira Caetano, residente na Rua de José Francisco de

Sousa, 14, Caldas da Rainha.
Prévia a n.º 06.

Está conforme o original.

17 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 2006354108

ABRANTINA � INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 3414/921019; identificação de pessoa colectiva n.º 503259241;
inscrição n.º 15; número e data da apresentação: 18/040830.

Certifico que foi registado o seguinte:
Designação do conselho de administração e do fiscal único em 26

de Março de 2004.
Prazo: quadriénio de 2004-2007.
Conselho de administração: presidente � Simão Manuel Pereira

Nazaré Marques dos Santos, residente na Rua de Tomás da Fonseca,
26, edifício 8, 9.º, Lisboa; vogais � José Alberto Tavares da Costa,
Lisboa, Avenida do Brasil, 145, 5.º, esquerdo � Mariana Rita Antu-
nes Marques dos Santos Belmar da Costa, residente na Rua do Mato
da Mina, 41, Quinta da Beloura; fiscal único � Caiano Pereira, An-
tónio e José Reimão, SROC; suplente � António da Costa Martins
Reimão (revisor oficial de contas), residente em Algés, Praça do In-
fante D. Pedro, 13, 2.º, esquerdo.

Está conforme o original.

17 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 2008426505

ANJOPE � EMPRESA DE COMÉRCIO INTERNACIONAL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 4411/940303; identificação de pessoa colectiva n.º 503228010;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 4 e inscrição n.º 6; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 6 e inscrição n.º 7; números e data das apre-
sentações: 03, 04, 20 e 21/040820 (compl.).

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação de funções do presidente do conselho de administração

Jorge Edgar Mendes Graça, por ter renunciado em 5 de Dezembro de
2001.

Nomeação do conselho de administração e fiscal para o triénio de
2002-2004, por deliberação de 20 de Dezembro de 2001.

Conselho de administração: presidente � José Graça Guimarães
Gonçalves, residente na Rua de Antero de Quental, 5, 7.º, frente, Oeiras;
administradores � Maria Fernanda de Sousa Mendes, residente na
Avenida do Engenheiro Arantes Oliveira, 34, 1.º, Lisboa � Henrique
Graça Guimarães Gonçalves, residente na Avenida de Cardoso Lopes,
3, 2.º, direito, Amadora.

Conselho fiscal: presidente � Manuel Braz, residente na Urbani-
zação da Portela, lote 174, 7.º, esquerdo, Portela � Luiza Santos
Albuquerque Braz, Urbanização da Portela, lote 174, 7.º, esquerdo,
Portela � Sílvia Gomes e Vieira Sanches SROC, residente na Rua da
Venezuela, 4, fracção D, Lisboa; suplente � António Vieira Sanches
(ROC), Rua de Timor, 6-A, 4.º, B, Queluz.

Cessação de funções do administrador Henrique Graça Guimarães
Gonçalves, por ter renunciado em 28 de Fevereiro de 2004.

Nomeação de um administrador para o triénio em curso de 2002-
-2004, por deliberação de 15 de Março de 2004.

Filipe Miguel Mendes Graça, residente na Avenida Arantes de Oli-
veira, 34, 1.º, Lisboa.

Está conforme o original.

19 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 2008392201

DB CORRETORA � SOCIEDADE CORRETORA
DE VALORES MOBILIÁRIOS, S. A.

(em liquidação)

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 4416/940304; identificação de pessoa colectiva n.º 503149870;
inscrição n.º 19; número e data da apresentação: 16/041104.

Certifico que foi registado o seguinte:
Encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 22 de Setembro de 2003.

Está conforme o original.

19 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 2008424480
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ARTAC � ARTE E INVESTIMENTO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 3790/930402; identificação de pessoa colectiva n.º 502969920;
inscrição n.º 14; número e data da apresentação: 05/041014.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço de capital, redenominação e alteração do contrato, quan-

to ao n.º 1 do artigo 4.º
Reforço: 25 060,11 euros, realizado em dinheiro e subscrito pelos

accionistas.
Teor do artigo alterado:

ARTIGO 4.º

1 � O capital social integralmente realizado é de cinquenta mil
euros, representado por cinco mil acções com o valor nominal de dez
euros cada uma.

Ficou depositado na pasta respectiva o teor actualizado dos estatu-
tos.

Está conforme o original.

18 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 2007517230

BORJÓTICA � ARTIGOS DE ÓPTICA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 3983/930707; identificação de pessoa colectiva n.º 503023736;
inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 06/041014.

Certifico que foi registado o seguinte:
Deliberação de redução de capital.
Montante: 288 500 euros, para cobertura de prejuízos.
Data da deliberação: 29 de Março de 2004.

Está conforme o original.

18 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 2008432696

ECU LINE (PORTUGAL) � TRANSITÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 4017/930723; identificação de pessoa colectiva n.º 503037915;
inscrição n.º 23; número e data da apresentação: 14/041021.

Certifico que foi registado o seguinte:
Designação de gerente em 26 de Janeiro de 2004: Manuel Francis-

co Dias Pinheiro.

Está conforme o original.

18 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 2003503404

BALEGRE � SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 4055/930805; identificação de pessoa colectiva n.º 503043575;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 06, inscrição n.º 07 e inscrição
n.º 08; números e data das apresentações: 17, 18 e 19/030528.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação das funções dos revisores oficiais de contas, o efectivo

por falecimento em 25 de Setembro de 2002 e o suplente por renún-
cia em 25 de Outubro de 2002.

Designação de fiscal único efectivo e suplente, por deliberação de
14 de Março de 2003.

Efectivo � António Borges, João Macedo & Associados, SROC,
Rua do Professor Fernando da Fonseca, 10, A, esquerdo, 6, Lisboa;
suplente � João Carlos Monteiro Macedo, casado, residente na Ala-
meda Roentgen, 6, 5.º, esquerdo, Lisboa, (ROC).

Designação dos órgãos sociais, por deliberação de 14 de Março de
2003.

Período: triénio de 2003-2005.
Conselho de administração: presidente � António Manuel Ferrei-

ra Luís, solteiro, maior, Rua de Diogo Couto, 7, 4-A, Linda-a-Velha,

Oeiras; vice-presidente � António Manuel Martins Nunes, casado,
residente Rua de Infante Dão Henrique, 4, 9.º, direito, Portela, vice-
presidente � Maria Manuel Rosa de Jesus António Nunes, casada,
residente com o anterior.

Fiscal único; efectivo � António Borges, João Macedo & Asso-
ciados, SROC; suplente � João Carlos Monteiro de Macedo, (ROC).

Está conforme o original.

18 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 2002369500

BALEGRE � SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 4055/930805; identificação de pessoa colectiva n.º 503043575;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 06; número e data da apresenta-
ção: 07/040928.

Certifico que foi registado o seguinte:
Deslocação de sede para a Rua de Alexandre Braga, 4, A, freguesia

de São Jorge de Arroios, Lisboa.

Ficou depositado na pasta respectiva o teor actualizado dos estatu-
tos.

Está conforme o original.

18 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 2008408779

ESTRATEGO � JOGOS E TURISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 3788/930401; identificação de pessoa colectiva n.º 502975350;
inscrição n.º 08; números e data das apresentações: 22 e 23/040930.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço de capital e alteração do contrato, quanto ao n.º 1 do artigo 4.º
Reforço de 40 024,04 euros, realizado em dinheiro e subscrito pelos

sócios, com as quantias, respectivamente, de 36 021,64 euros e
4002,40 euros.

Teor do artigo alterado:
4.º

Capital social

1 � O capital social é de cinquenta mil euros, está integralmente
realizado em dinheiro e outros valores, conforme escrituração, e cor-
responde à soma de três quotas: uma de três mil novecentos e noven-
ta euros e trinta e oito cêntimos (bem próprio), e outra de quarenta
e um mil e nove euros e sessenta e dois cêntimos, pertencentes ao
sócio Pedro Furtado Campos d�Oliveira e uma de cinco mil euros,
pertencente à sócia Johanna Gertrudis Molina.

Ficou depositado na pasta respectiva o teor actualizado dos estatutos.

Está conforme o original.

18 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 2008464717

AUTODESK SOFTWARE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 3783/930331; identificação de pessoa colectiva n.º 502974486;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 09 e inscrição n.º 10; números e
data das apresentações: 04 e 05/041015.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação de funções do gerente Victor Manuel Sanchez, por ter

renunciado em 26 de Novembro de 2003.
Nomeação de gerentes por deliberação de 28 de Novembro de 2003:
David Nigel Rogers, residente em 15, Chemim des Janchères, 2028

Bevaix, Suíça.
Alfred John Castino, residente em 2060 Queens Lane, San Mateo,

CA 94402, Estados Unidos da América.

Está conforme o original.

18 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 2007517469
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ARTAC � ARTE E INVESTIMENTOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 3790/930402; identificação de pessoa colectiva n.º 502969920;
inscrição n.º 13; número e data da apresentação: 11/040826.

Certifico que foi registado o seguinte:
Nomeação do administrador e fiscal único para o triénio de 2002-

-2004 por deliebração de 20 de Maio de 2002.
Administrador único � António de Sommer Champalimaud, resi-

dente na Rua do Sacramento à Lapa, 36, Lisboa.
Administrador substituto � João Neves Raposo de Magalhães, re-

sidente na Praça de Nuno Rodrigues dos Santos, 14, 3.º, esquerdo, Lis-
boa.

Fiscal único � M. Rodrigues, B. Assunção & Associado SROC, Rua
de Rodrigues Sampaio, 19, 3.º, B, Lisboa; suplente � João Alberto
Monarca Pires, residente na Rua de António José da Silva, 1, 7.º, es-
querdo, Amadora, revisor oficial de contas.

Está conforme o original.

18 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 2008392627

DIGISIS � SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 12 217/040204; identificação de pessoa colectiva n.º 502317175;
inscrição n.º 09; número e data da apresentação: 44/040204.

Certifico que foi registado o seguinte:
Alteração total do contrato.
Termos da alteração:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação DIGISIS � Consultores,
L.da, e tem a sua sede no Campo Grande, 35, 11-A, freguesia de Cam-
po Grande, 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 criadas sucursais, agências, delegações ou outras formas locais
de representação em Portugal ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

1 � O objecto social consiste na prestação de serviços e consulto-
ria, comercialização e exportação de meios e sistemas no âmbito do
tratamento da informação.

2 � Mediante deliberação da gerência, a sociedade poderá livre-
mente adquirir e alienar participações de toda a espécie, associar-se
ou interessar-se, por qualquer forma e com qualquer entidade, noutras
sociedades, empresas, agrupamentos complementares de empresas ou
consórcios, existentes ou a constituir, seja qual for o seu objecto, tipo
e lei reguladora.

ARTIGO 3.º

O capital social é de cinco mil euros, integralmente realizado em
dinheiro e nos restantes valores constantes da sua escrita, e corres-
ponde à soma das seguintes quatro quotas: uma de mil duzentos e cin-
quenta euros, pertencente ao sócio Carlos Alberto de Lis Santos Ro-
mão; outra de mil duzentos e cinquenta euros, pertencente ao sócio
Rui José Gonçalves David; outra de mil duzentos e cinquenta euros,
pertencente ao sócio Jorge Miguel Lupi Alves Caetano; outra de mil
duzentos e cinquenta euros, pertencente ao sócio Alberto Miguel
Benitez Barriguete Calvinho Cunha.

ARTIGO 4.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capi-
tal até um montante global correspondente ao do capital social.

ARTIGO 5.º

1 � Salvo autorização expressamente concedida para o efeito por
deliberação dos sócios, estes obrigam-se, enquanto permanecerem
como tal, a não exercer, directa ou indirectamente, actividades idên-
ticas àquelas que constituem o objecto da sociedade.

2 � Para efeitos do disposto no número anterior, considera-se
exercício indirecto a participação como sócio, ainda que por inter-
posta pessoa, ou o exercício de cargo em órgão social de qualquer
outra sociedade cujas actividades sejam prejudiciais ou, total ou par-
cialmente, idênticas àquelas que constituem o objecto da sociedade ou
em sociedade que com aquela se encontre coligada, e, bem assim, a

prestação de serviços ou de trabalho subordinado a qualquer outra
sociedade que se encontre nas condições acima referidas.

ARTIGO 6.º

1 � Em caso de falecimento de sócio a respectiva quota não se
transmitirá para os sucessores do falecido, devendo os sócios delibe-
rar se a sociedade amortiza a quota ou se a adquirirá ou fará adquirir
por outro ou outros sócios ou por terceiro.

2 � Salvo acordo das partes, a contrapartida a pagar aos sucesso-
res do sócio falecido será calculada nos termos do artigo 1021.º do
Código Civil, com referência ao momento do falecimento, por um
revisor oficial de contas designado por deliberação dos sócios e o seu
pagamento será efectuado nos termos do artigo 235.º, n.º 1, alínea b),
do Código das Sociedades Comerciais.

ARTIGO 7.º

1 � A divisão e cessão, total ou parcial, gratuita ou onerosa, de
quotas entre vivos, incluindo entre sócios, fica dependente do prévio
e expresso consentimento da sociedade a prestar por deliberação dos
sócios, tomada por maioria de dois terços dos votos correspondentes
ao capital social.

2 � O sócio que pretender ceder, total ou parcialmente, a sua quo-
ta deverá pedir por escrito o consentimento da sociedade, através de
carta registada dirigida à respectiva gerência, identificando logo o
cessionário e todas as condições da cessão, incluindo o montante
oferecido e forma de pagamento pretendida.

3 � Caducará o consentimento prestado pela sociedade a determi-
nada cessão ou a cessão tornada livre voltará a carecer do consenti-
mento da sociedade, se a escritura pública necessária à transmissão
não for outorgada no prazo de 90 dias a contar da data em que se
verificou qualquer daqueles factos.

4 � Caso a sociedade delibere a aquisição da quota, o direito a
adquiri-la pertencerá em primeiro lugar à própria sociedade e, se esta
não exercer o seu direito, pertencerá o mesmo aos sócios na propor-
ção das participações que possuírem.

5 � O disposto no presente artigo aplica-se à constituição de usu-
fruto, penhor ou qualquer outro tipo de garantia sobre as quotas.

ARTIGO 8.º

1 � Nos casos de a sociedade prestar o seu consentimento à ces-
são ou de a cessão se tornar livre, os demais sócios terão direito de
preferência na aquisição da quota ou parte de quota a transmitir.
Havendo mais do que um interessado, a aquisição far-se-á proporcio-
nalmente às quotas que então cada um possuir.

2 � Nos casos e para os efeitos previstos no número anterior, o
sócio cedente deverá notificar os demais sócios, por carta registada,
concedendo-lhes um prazo de, pelo menos, dez dias úteis para se pro-
nunciarem sobre se pretendem exercer o seu direito de preferência.

ARTIGO 9.º

1 � A sociedade terá o direito de amortizar qualquer quota nos casos
seguintes:

a) Por acordo entre a sociedade e o respectivo titular;
b) Quando o respectivo titular exercer funções na sociedade a o

abrigo de contrato de trabalho e este vier a cessar por despedimento
promovido pela sociedade, rescisão, com ou sem justa causa, por ini-
ciativa do titular ou rescisão por qualquer das partes durante o perío-
do experimental;

c) Quando houver violação das disposições dos artigos 5.º ou 7.º ou
8.º do presente contrato de sociedade;

d) Quando o titular exercer funções na sociedade ao abrigo de con-
trato de trabalho e este cesse por causa diferente das previstas na
alínea b) supra;

e) Quando uma quota seja penhorada, arrolada ou arrestada, se não
for desonerada no prazo de 30 dias, ou for judicialmente vendida ou
estiver na iminência de o ser ou quando, por qualquer forma, a quota
deixe de estar na livre disposição do seu titular;

f) Quando por divórcio, partilha ou separação judicial a quota não
fique a pertencer totalmente ao sócio titular;

g) Quando se verificar a transmissão de quota para sucessores de
sócio falecido ou a interdição, inabilitação, insolvência ou falência do
sócio titular.

2 � No caso da alínea a) do número anterior a contrapartida será
a acordada entre a sociedade e o sócio; nos casos das alíneas b) e c)
a contrapartida da amortização será o valor nominal da quota ou o
que resultar do último balanço aprovado, consoante o que for infe-
rior; e nos casos das alíneas d), e), f) e g) aplicar-se-á o disposto no
artigo 6.º, n.º 2, do presente contrato de sociedade, com referência
ao momento da deliberação.
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3 � A quota amortizada figurará no balanço como tal, podendo
porém os sócios deliberar nos termos legais a correspondente redução
do capital ou o aumento do valor das restantes quotas ou, ainda, a
criação de uma ou mais quotas de valor nominal compatível para
alienação a sócios ou a terceiros.

4 � A deliberação de amortização deve ser tornada por uma maioria
de dois terços dos votos correspondentes ao capital social.

ARTIGO 10.º

1 � Um sócio poderá ser excluído da sociedade nos casos e termos
previstos na lei e, ainda, nos seguintes:

a) Quando, por actos ou omissões, o sócio lesar os interesses da
sociedade, nomeadamente o crédito ou reputação da sociedade peran-
te a banca, o público em geral, os clientes, os fornecedores ou qual-
quer autoridade pública;

b) Quando o sócio utilizar, repetida e abusivamente, a faculdade de
solicitar, oralmente ou por escrito, informações aos órgãos compe-
tentes da sociedade, para daí retirar vantagens, pessoais ou patrimo-
niais, assim causando prejuízos à sociedade ou a outros sócios.

2 � Para efeitos do número anterior, a contrapartida consistirá
no valor nominal da quota ou o que resultar do último balanço apro-
vado, consoante o que for inferior.

3 � A deliberação de exclusão deve ser tomada nos termos do n.º 4 do
artigo 9.º deste contrato.

ARTIGO 11.º

A assembleia geral, quando a lei não impuser outra forma especial
de convocação, será convocada por meio de cartas registadas, dirigi-
das aos sócios para as moradas que constarem dos registos sociais com
antecedência não inferior a 15 dias.

ARTIGO 12.º

1 � A gerência da sociedade e a sua representação em juízo e fora
dele são exercidas por um conselho de gerência, obrigatoriamente
composto por sócios, que será eleito por deliberação dos sócios que
determinará o número de gerentes que, em cada momento, o com-
põe, fixará ou não a duração do seu mandato e elegerá o respectivo
presidente.

2 � Ficam, desde já, designados gerentes os actuais quatro sócios e
presidente do conselho de gerência o sócio Carlos Alberto de Lis Santos
Romão.

3 � Os gerentes serão remunerados ou não pelo exercício das suas
funções, conforme for deliberado pelos sócios ou fixado por uma
comissão composta por sócios designados para o efeito por delibera-
ção destes, podendo a remuneração consistir, total ou parcialmente,
em participação nos lucros da sociedade.

4 � Ao conselho de gerência são conferidos os mais amplos pode-
res de administração dos negócios sociais e para efectuarem todas as
operações inerentes ao respectivo objecto e, ainda, os poderes para:

a) A aquisição, alienação ou oneração de bens imóveis, a aliena-
ção, a oneração e a locação de estabelecimento;

b) A subscrição ou aquisição de participações noutras sociedades,
sua alienação ou oneração.

5 � O conselho de gerência poderá delegar nalgum ou nalguns dos
gerentes competência para determinados negócios ou espécies de
negócios, bem como nomear mandatários ou procuradores da socie-
dade para a prática de determinados actos ou categoria de actos.

6 � O conselho de gerência reunirá quando para tal for convoca-
do por qualquer gerente, devendo de cada reunião ser lavrada acta no
livro respectivo e considerando-se validamente tomadas as delibera-
ções que reúnam os votos da maioria, cabendo ao presidente voto de
qualidade.

7 � A sociedade obriga-se legalmente pela assinatura de:
a) Dois gerentes;
b) Um gerente e um mandatário, nos precisos termos do respecti-

vo mandato;
c) Dois mandatários, procedendo estes nos termos previstos na

alínea anterior;
d) Um gerente delegado ou um mandatário, dentro dos poderes que

lhes hajam sido expressamente conferidos, respectivamente por acta
do conselho de gerência ou por procuração.

8 � Salvo em caso de destituição ou renúncia, os gerentes manter-
se-ão em funções, mesmo para além do termo do respectivo manda-
to, até que seja eleito novo conselho de gerência.

ARTIGO 13.º

Os lucros líquidos apurados em cada exercício que não sejam neces-
sários para cobrir prejuízos transitados ou formar ou reconstituir re-
servas impostas por lei, terão a aplicação que os sócios, por simples
maioria, deliberarem.

ARTIGO 14.º

Os preceitos dispositivos do Código das Sociedades Comerciais
poderão ser derrogados por deliberação dos sócios.

Mais certifico o seguinte:
A quota do sócio Rui José Gonçalves David tem a natureza de bem

próprio.

Mais certifico que a referida sociedade transferiu a sua sede social
para o concelho de Lisboa.

Ficou depositado na pasta respectiva o teor actualizado dos estatutos.

Está conforme o original.

4 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 2008415422

LISBOA � 2.A SECÇÃO

ICIL IMAGEM � SERVIÇOS DE IMAGIOLOGIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 10 562/001004; identificação de pessoa colectiva n.º 504332120;
número e data da apresentação: 09/20040705.

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

Está conforme o original.

17 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2007525780

LOTARIAS FALCÃO II, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 10 880/010111; identificação de pessoa colectiva n.º 505276224;
número e data da apresentação: 04/20040705.

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

Está conforme o original.

17 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2007493918

JOLISCASA � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 11 481/010724; identificação de pessoa colectiva n.º 505638479;
número e data da apresentação: 04/20040705.

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

Está conforme o original.

17 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2007525798

FARMÁCIA REBOCHO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 11 525/010803; identificação de pessoa colectiva n.º 505597772;
número e data da apresentação: 04/20040705.

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

Está conforme o original.

17 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2008441687

FRANCISCO QUINTAS INÁCIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 11 838/011122; identificação de pessoa colectiva n.º 505818892;
número e data da apresentação: 03/20040705.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2003.

Está conforme o original.

17 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2006380834

INSULANA, IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 11 933/011220; identificação de pessoa colectiva n.º 505804743;
número e data da apresentação: 03/20040616.

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

Está conforme o original.

17 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2007525801

NUNES, NUNES & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 31 781/611011; identificação de pessoa colectiva n.º 500544832;
número e data da apresentação: 14/20040705.

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

Está conforme o original.

18 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2002094268

GONÇALO & CUSTÓDIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 33 716/630211; identificação de pessoa colectiva n.º 500728879;
número e data da apresentação: 09/20030617.

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

Está conforme o original.

18 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2002101566

INIT � CONSTRUÇÃO E OBRAS PÚBLICAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 9431/990811; identificação de pessoa colectiva n.º 973846763;
número e data da apresentação: 08/20040705.

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

Está conforme o original.

17 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2006522817

IMOBILIÁRIA DO ALTO DO PARQUE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 9830/000121; identificação de pessoa colectiva n.º 504706888;
número e data da apresentação: 09/20040705.

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

Está conforme o original.

17 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2007525771

JOSÉ PEREIRA & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 39 114/680313; identificação de pessoa colectiva n.º 501358226;
número e data da apresentação: 10/20040705.

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

Está conforme o original.

18 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2008525619

JUVÊNCIO FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 14 912/570803; identificação de pessoa colectiva n.º 501315349;
número e data da apresentação: 14/20040705.

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

Está conforme o original.

18 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2003481079

GENTE PEQUENA � CRECHES E SERVIÇOS
EDUCATIVOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 9565/19991018; identificação de pessoa colectiva n.º 504601318;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 5; número e data da apresentação:
22/20041104.

Certifico que foi averbado o seguinte:
Cessação de funções do gerente José Manuel Ferreira Leal, por ter

renunciado em 10 de Maio de 2004.

Está conforme o original.

18 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 2007595516

NUPALINVESTE � INVESTIMENTOS E PRODUÇÕES
ARTÍSTICAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 9307/19990625; identificação de pessoa colectiva n.º 503610542;
inscrições n.os 10 e 11; número e data da apresentação: 2/20041103.

Certifico que foi registado o seguinte:
Nomeação do administrador e fiscal único para o quadriénio de

2004-2007, por deliberação de 31 de Março de 2004.
Administrador único � Nuno Filipe Ferreira Machado Lopes; su-

plente � Pedro Miguel Ferreira Machado Lopes, 66, Manor Road,
Dorridge, Solihull, West Midlands B 938Hz., United Kingdom; fiscal
único � Rui Ascenção & Esteves Afonso, SROC; suplente � Luís Es-
teves Afonso, revisor oficial de contas.

Certifica ainda para efeitos de publicação que foram depositados
na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de contas
dos anos de 2002 e 2003.

Está conforme o original.

18 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 2006465449

LEITARIA ESTRELA DO PARQUE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 29 488/600923; identificação de pessoa colectiva n.º 500519218;
número e data da inscrição: 33/20040726.

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

Está conforme o original.

17 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2007507536
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JULIAN PRADO RODRIGUES & C.A (FILHOS), L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 28 981/600719; identificação de pessoa colectiva n.º 500966028;
número e data da inscrição: 13/20040727.

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

Está conforme o original.

17 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2007608685

IRPA � INDÚSTRIA REBOBINADORA DE PAPÉIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 28 330/600502; identificação de pessoa colectiva n.º 500142319;
número e data da inscrição: 15/20040727.

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

Está conforme o original.

17 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2005787272

FARMOMÉDICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 22 382/530225; identificação de pessoa colectiva n.º 500809348;
número e data da inscrição: 10/20020807.

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

Está conforme o original.

17 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 1000271064

FARMOMÉDICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 22 382/530225; identificação de pessoa colectiva n.º 500809348;
número e data da inscrição: 11/20030728.

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

Está conforme o original.

17 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2007507528

NEO-FARMACÊUTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 22 353/530131; identificação de pessoa colectiva n.º 500201129;
número e data da inscrição: 19/20040726.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas dos anos de 2002 e 2003.

Está conforme o original.

17 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2007507510

JOÃO B. Q. B. LACERDA II � SERVIÇOS MÉDICOS
ORTOPEDIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 13 812/20031128; identificação de pessoa colectiva n.º 506735982;
número e data da inscrição: 02/20040726.

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

Está conforme o original.

17 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2003441085

FRIGOSET � FRIGORÍFICOS PORTUÁRIOS
DE SETÚBAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 10 353/000713; identificação de pessoa colectiva n.º 504446428;
número e data da inscrição: 06/20040705.

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

Está conforme o original.

17 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2003551077

LAIS DE GUIA � PRODUÇÕES E EDIÇÕES,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 12 734/20021015; identificação de pessoa colectiva n.º 506311708;
número e data da inscrição: 02/20040722.

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

Está conforme o original.

17 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2008349055

IMOSECO � COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 12 397/20020527; identificação de pessoa colectiva n.º 506137520;
número e data da inscrição: 03/20040705.

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

Está conforme o original.

17 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2004757655

IMOBARCELONA � EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 11 965/20020103; identificação de pessoa colectiva n.º 505879581;
número e data da inscrição: 07/20040727.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas dos anos de 2002 e 2003.

Está conforme o original.

17 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2005628654

GESTINARA � CONTABILIDADE E GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 11 299/20010528; identificação de pessoa colectiva n.º 505363089;
número e data da inscrição: 04/20040727.

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

Está conforme o original.

17 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2006542680
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IMUNOFARMA, REAGENTES PARA LABORATÓRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 10 174/20000524; identificação de pessoa colectiva n.º 504631586;
número e data da inscrição: 05/20040628.

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

Está conforme o original.

17 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2007487853

LUMINOBRAS � CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 6109/960207; identificação de pessoa colectiva n.º 503575143;
número e data da inscrição: 03/20040727.

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

Está conforme o original.

17 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2004710527

FLORA URBANA � COMÉRCIO DE PLANTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 6079/960125; identificação de pessoa colectiva n.º 503573973;
número e data da inscrição: 10/20040714.

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

Está conforme o original.

17 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2005030708

NCG � CONSULTORIA E GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 5188/941221; identificação de pessoa colectiva n.º 503333190;
número e data da inscrição: 11/20040727.

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

Está conforme o original.

17 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2003450777

IMOBILIÁRIA DUARTE & BASTOS � SOCIEDADE
DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 4591/940228; identificação de pessoa colectiva n.º 503171433;
número e data da inscrição: 06/20040723.

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

Está conforme o original.

17 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2007503123

LISPART, IMOBILIÁRIA E PARTICIPAÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 4125/930730; identificação de pessoa colectiva n.º 503039128;
número e data da inscrição: 14/20040726.

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

Está conforme o original.

17 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2007507501

ISABEL AIRES & JOSÉ CID, ARQUITECTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 3986/930602; identificação de pessoa colectiva n.º 503006807;
número e data da inscrição: 09/20040723.

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

Está conforme o original.

17 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2007503263

N. T. IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 3676/930127; identificação de pessoa colectiva n.º 502922419;
número e data da inscrição: 30/20041727.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes às prestações de contas dos anos de 2002 e 2003.

Está conforme o original.

17 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2006579924

FLOR DE S. MIGUEL � PASTELARIA E SNACK, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 3624/930106; identificação de pessoa colectiva n.º 502904313;
número e data da inscrição: 10/20040726.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes às prestações de contas do ano de 2003.

Está conforme o original.

17 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2007596903

GLITTER � HOTÉIS, GESTÃO, INVESTIMENTOS
TURÍSTICOS E HOTELEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 3025/830317; identificação de pessoa colectiva n.º 501361456;
número e data da inscrição: 09/20040726.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes às prestações de contas do ano de 2003.

Está conforme o original.

17 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2007507498

INVESTIMENTO DIRECTO � SOCIEDADE FINANCEIRA
DE CORRETAGEM, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 9257/19990604; identificação de pessoa colectiva n.º 504312189;
inscrição n.º 18; número e data da apresentação: 45/20041029.

Certifico que foi registado o seguinte:
Redução de capital para libertação de capital e alteração do con-

trato quanto ao n.º 1 dos artigos 4.º e 5.º
Redução: 6 020 000 euros.
Capital: 3 500 000 euros, representado por 1 000 000 de acções

nominativas com o valor nominal de 3,50 euros cada.
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Teor dos artigos alterados:

ARTIGO 4.º

1 � O capital social é de três milhões e quinhentos mil euros,
encontrando-se integralmente realizado.

ARTIGO 5.º

1 � O capital social é representado por um milhão de acções no-
minativas com o valor nominal de três euros e cinquenta cêntimos
cada.

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

Está conforme o original.

18 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 2007508818

FERNANDO REINALDO DOS SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 9086/19990324; identificação de pessoa colectiva n.º 504544195;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 19/20041102.

Certifico que foi averbado o seguinte:
Deslocação de sede para a Avenida dos Estados Unidos da Améri-

ca, 72, 4.º, esquerdo, freguesia de Alvalade, Lisboa.

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

Está conforme o original.

18 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 2007508800

NAER � NOVO AEROPORTO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 8327/19980515; identificação de pessoa colectiva n.º 504152491;
inscrição n.º 18; número e data da apresentação: 20/20040928.

Certifico foi registado o seguinte:
Nomeação do conselho de administração e fiscal único para o trié-

nio de 2004-2006, por deliberação de 19 de Março de 2004.
Conselho de administração: presidente � Valter Valdemar Pego

Marques; vogais � Fernando Augusto de Melo Antunes, Rua de Dio-
go Cão, 8, 7.º, direito, Portela, LRS; José Eduardo Lopes Palma; Rui
Manuel Sarmento Veres; e José Manuel Ferreira Leal, designado pela
Empresa Pública de Navegação Aérea de Portugal, NAV, E. P., para
exercer o cargo em nome próprio.

Fiscal único � RRR � Raimundo Aleixo, Celestino Rodrigues &
Silvério Rodrigues, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas; suplen-
te � José Celestino Gomes Rodrigues, revisor oficial de contas.

Está conforme o original.

18 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 2004323647

NAER � NOVO AEROPORTO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 8327/19980515; identificação de pessoa colectiva n.º 504152491;
número e data da inscrição: 17/20040928.

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

Está conforme o original.

18 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 2004308737

INTERPUBLIC, SGPS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 6760/19961212; identificação de pessoa colectiva n.º 503775860;

averbamento n.º 1 à inscrição n.º 4 e inscrição n.º 9; números e data
das apresentações: 15 e 16/20041104.

Certifico que foi averbado e registado o seguinte:
Cessação de funções do gerente José de Almeida Alves Pereira, por

ter renunciado em 8 de Setembro de 2004.
Nomeação de gerentes para o quadriénio de 2004-2007, por deli-

beração de 29 de Outubro de 2004.
Philip James Erskine Perry, 15, Burgess Mzad, Oxford, Oxfordshi-

re, England OX2 6XP.
George Christopher Wlodyka, 107, Rue Grove, West Wickham,

Kert, England BR4 9LA.
Nicholas James Taffinder, 19 Montague Road, Cambridge, England,

CB4 1BU.

Está conforme o original.

18 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 2007497549

JOSÉ DE MELLO, SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 5110/19941116; identificação de pessoa colectiva n.º 503303577;
inscrição n.º 12; número e data da apresentação: 4/20041029.

Certifico que foi registado o seguinte:
Nomeação de gerentes para o triénio de 2003-2005, por delibera-

ção de 27 de Março de 2003.
Pedro Maria Guimarães José de Mello.
Salvador Maria Guimarães José de Mello.
João Pedro Stilwell Rocha e Mello.

Está conforme o original.

18 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 2005086223

G.S.F. � GESTÃO E SERVIÇOS FINANCEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 4115/19930727; identificação de pessoa colectiva n.º 503038199;
número e data da inscrição: 18/20040716.

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

Está conforme o original.

18 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 2006443429

JOSÉ DE MELLO SAÚDE � SOCIEDADE GESTORA
DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 3923/19921210; identificação de pessoa colectiva n.º 502884665;
inscrição n.º 27; número e data da apresentação: 3/20041102.

Certifico que foi registado o seguinte:
Nomeação de secretário da sociedade e suplente, em 9 de Junho de

2004, para o triénio em curso de 2004-2006.
Secretário � Rui Manuel da Costa Ramalhal; suplente � Maria

Catarina Horta de Almeida, ambos com domicílio na Avenida do Forte,
3, Edifício Suécia III, piso 2, Carnaxide.

Está conforme o original.

18 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 2007497190

NOTERE � PLANEAMENTO E GESTÃO DE OBRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 3135/19920604; identificação de pessoa colectiva n.º 502780592;
inscrição n.º 10; número e data da apresentação: 49/20041029.
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Certifico que foi registado o seguinte:
Nomeação de gerente, por deliberação de 18 de Outubro de 2004:
Raquel dos Reis Nazário da Silva Lopes.

Está conforme o original.

18 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 2007517825

INTERPESSOAL � EMPRESA DE TRABALHO
TEMPORÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 2910/19920309; identificação de pessoa colectiva n.º 502718510;
inscrição n.º 17; número e data da apresentação: 34/20041029.

Certifico que foi registada a dissolução e o encerramento da liqui-
dação, tendo as contas sido aprovadas em 21 de Outubro de 2004.

Está conforme o original.

18 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 2007497093

LARDAC � GESTÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 2880/19830119; identificação de pessoa colectiva n.º 501367012;
inscrição n.º 9; número e data da apresentação: 13/20041102.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço de capital e alteração do contrato quanto ao artigo 3.º
Reforço: 1 495 000 euros, em dinheiro, subscrito pelos sócios em

partes iguais.
Teor do artigo alterado:

ARTIGO 3.º

1 � O capital social integralmente realizado é de um milhão e qui-
nhentos mil euros, correspondente à soma das seguintes quotas dos sóci-
os: uma de setecentos e cinquenta mil euros de José Geraldes Pinto e uma
outra de setecentos e cinquenta mil euros de Álvaro Geraldes Pinto.

2 � A sociedade pode exigir aos sócios prestações suplementares
de capital, desde que deliberado por unanimidade, em assembleia ge-
ral, até ao montante igual a cem vezes o capital social à data da de-
liberação.

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

Está conforme o original.

18 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 2007497212

IPSIS � SOCIEDADE PORTUGUESA OPERADORA
DE TRANSPORTES INTERNACIONAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 2746/19920103; identificação de pessoa colectiva n.º 502672676;
inscrições n.os 25 e 26; números e data das apresentações: 5 e 6/
20041029.

Certifico que foi registado o seguinte:
Nomeação de secretária da Sociedade, por deliberação de 10 de

Outubro de 2004.
Maria Salomé Farinha Leitão Dias Branco, residente na Avenida

de 24 de Julho, 24, 2.º, Lisboa.
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 14 de Outubro de 2004.

Está conforme o original.

18 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 2001184077

NOGUEIRA & ROCHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 353/19890208; identificação de pessoa colectiva n.º 502104023;

averbamento n.º 1 à inscrição n.º 13; número e data da apresenta-
ção: 21/20041102.

Certifico que foi averbado o seguinte:
Cessação de funções da gerente Ana Cristina Taboas Lopes, por

ter renunciado em 1 de Setembro de 2004.

Está conforme o original.

18 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 2007508788

L. T. P. � LIVROS PORTUGUESES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 2501/19911016; identificação de pessoa colectiva n.º 502649399;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 19 e inscrição n.º 20; números e
data das apresentações: 6 e 7/20041104.

Certifico que foi averbado e registado o seguinte:
Cessação de funções do administrador único José Lluís Segú, por

ter renunciado em 28 de Julho de 2004.
Nomeação do administrador único para o ano de 2004, por delibe-

ração de 30 de Julho de 2004.
Javier Sanz, Calle Infanta Mercedec, 90, 28020, Madrid, Espanha.

Está conforme o original.

18 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 2008456030

KIRKDENE & ABREU � SOCIEDADE
DE CONSTRUÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 9231/19980525; identificação de pessoa colectiva n.º 504482319;
inscrição n.º 10; número e data da apresentação: 27/20041013.

Certifico que foi registado o seguinte:
Nomeação do administrador único e do fiscal único, para o quadri-

énio de 2004-2007, por deliberação de 10 de Setembro de 2004.
Administrador único: José Pedro Pinto Nunes, residente na Ave-

nida da Liberdade, 144, 7.º, direito, Lisboa.
Fiscal único: João Andrade Nunes, revisor oficial de contas; suplen-

te � Victor Manuel Lopes Simões, revisor oficial de contas.

Está conforme o original.

19 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 2007517060

NÚCLEO ANTIGO � MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 9456/20001010; identificação de pessoa colectiva n.º 505043653;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 13/20041019.

Certifico que foi registada a dissolução e o encerramento da liqui-
dação, tendo as contas sido aprovadas em 21 de Setembro de 2004.

Está conforme o original.

19 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 2007508842

HSE � EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 9500/19990920; identificação de pessoa colectiva n.º 504503952;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e data
das apresentações: 16 e 17/20041013.

Certifico que foi averbado e registado o seguinte:
Cessação de funções dos gerentes Edgar Dias Hortas Malato e Pau-

lo Maria de Castro Nabais dos Santos, por terem renunciado, respec-
tivamente, em 3 de Setembro de 2004 e 31 de Agosto de 2004.

Nomeação de gerentes por deliberação de 3 de Setembro de 2004:
Fernando Vasco Simões Ribeiro, residente na Rua da Piedade, 15,

3.º, direito, Algés.
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José Augusto Ferreira Teixeira, residente na Rua das Campainhas,
10-A, Lombos Sul, Carcavelos.

Está conforme o original.

19 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 2007502550

INVESTPLUS � CONTABILIDADE E CONSULTORIA
FINANCEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 10 697/20001121; identificação de pessoa colectiva n.º 505071568;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 41/20041020.

Certifico que foi registada a dissolução e o encerramento da liqui-
dação, tendo as contas sido aprovadas em 19 de Maio de 2003.

Está conforme o original.

19 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 2007496011

KAISER + KRAFT, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 11 367/20010619; identificação de pessoa colectiva n.º 505449773;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 8 e inscrição n.º 9, inscrição n.º 10;
números e data das apresentações: 29, 30 e 31/20041013.

Certifico que foi averbado e registado o seguinte:
Nomeação do conselho de administração e fiscal único para o ano

de 2004, por deliberação de 31 de Março de 2004.
Conselho de administração: presidente � Franz Josef Vogel; vo-

gais � Felix Albrecht Zimmermann e Alfred Michael Milanello.
Fiscal único � Ilídio Serra Fernandes Ferreira, revisor oficial de

contas, residente na Rua do 4 da Infantaria, 85, 4.º, direito, em Lis-
boa; suplente � Oliveira, Reis e Associados, SROC, na Avenida de
Columbano Bordalo Pinheiro, 50, 3.º, em Lisboa.

Cessação de funções do administrador Felix Albrecht Zimmermann,
por ter renunciado em 27 de Maio de 2004.

Nomeação de um administrador, até final do ano em curso de 2004,
por deliberação de 27 de Maio de 2004.

Florian Funck, Am Kaiserberg, 16, d-47058 Duisburg, Alemanha.

Mais certifica ainda que foram depositados na pasta respectiva, os
documentos referentes à prestação de contas do ano de 2003.

Está conforme o original.

19 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 2007517094

KABASS � COMÉRCIO DE OBJECTOS
DE DECORAÇÃO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 13 937/040123; identificação de pessoa colectiva n.º 506676790;
inscrição n.º 02/20040705.

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

Está conforme o original.

18 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2005801542

HRT � HOTELARIA, RESTAURAÇÃO E TURISMO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 1138/891222; identificação de pessoa colectiva n.º 502261684;
inscrição n.º 14/20040702.

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

Está conforme o original.

17 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2007525755

J. GUERREIRO & NETO � MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 13 135/030221; identificação de pessoa colectiva n.º 506354709;
inscrição n.º 02/20040705.

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

Está conforme o original.

18 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2007525828

NEVES MARTO � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 13 078/030205; identificação de pessoa colectiva n.º 505925745;
inscrição n.º 03/20040705.

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

Está conforme o original.

17 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2007468484

NOVOS ALVOS � FORMAÇÃO E ANIMAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 12 946/021226; identificação de pessoa colectiva n.º 506396142;
inscrição n.º 06/20040705.

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

Está conforme o original.

17 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2005800708

FILMES FORA � PRODUÇÃO E REALIZAÇÃO
AUDIOVISUAL, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 12 707/021007; identificação de pessoa colectiva n.º 506174832;
inscrição n.º 03/20040705.

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

Está conforme o original.

17 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2004778598

JURISLINK � CONSULTORIA EMPRESARIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 12 501/020709; identificação de pessoa colectiva n.º 506210430;
inscrição n.º 03/20040705.

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

Está conforme o original.

17 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2003906991

JUSSILMA � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS
E TURÍSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 12 484/020704; identificação de pessoa colectiva n.º 506180425;
inscrição n.º 04/20040705.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2003.

Está conforme o original.

17 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2004802910

INDUSTRIAL DE CONSTRUÇÕES J. GOMES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 67 655/880121; identificação de pessoa colectiva n.º 501194436;
inscrição n.º 10/20040727.

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

Está conforme o original.

17 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2007507617

JOSÉ LEITÃO HENRIQUES � OSTEOPATIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 66 025/870626; identificação de pessoa colectiva n.º 501851941;
inscrição n.º 11/20040723.

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

Está conforme o original.

17 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2004785322

GALERIA DE CAMPO DE OURIQUE � ARTESANATO,
DECORAÇÃO E ESPECIALIDADES ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 65 506/870410; identificação de pessoa colectiva n.º 501810919;
inscrição n.º 32/20040727.

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

Está conforme o original.

17 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2008657353

LUCIANO, MARQUES & SIMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 65 085/870210; identificação de pessoa colectiva n.º 501793780;
inscrição n.º 26/20040727.

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

Está conforme o original.

17 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2002472645

GAMAPOR � GABINETE DE ESTUDOS E MARKETING
DE EQUIPAMENTO MÉDICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 64 821/870112; identificação de pessoa colectiva n.º 501775692;
inscrição n.º 17/20040723.

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

Está conforme o original.

17 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2007507609

GEREX � GABINETE DE GESTÃO INDUSTRIAL
E COMERCIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 64 094/861009; identificação de pessoa colectiva n.º 501727205;
inscrição n.º 22/20040723.

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

Está conforme o original.

17 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2007507595

JOSÉ DA SILVA, RESTAURAÇÕES E PINTURAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 53 120/790123; identificação de pessoa colectiva n.º 500825114;
inscrição n.º 09/20040727.

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

Está conforme o original.

17 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2007503395

GOUVEIA MADEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 52 693/780929; identificação de pessoa colectiva n.º 500805938;
inscrição n.º 14/20040723.

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

Está conforme o original.

17 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2007507587

GTE CONSULTORES � GABINETE TÉCNICO
DE CONSULTADORIA E GESTÃO DE EMPRESAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 45 792/730716; identificação de pessoa colectiva n.º 500122920;
inscrição n.º 19/20040726.

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

Está conforme o original.

17 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2007507579

LINGOTE � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 45 209/730212; identificação de pessoa colectiva n.º 500166056;
inscrição n.º 12/20040727.

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

Está conforme o original.

17 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2007492121

INTER IBÉRIA � COMÉRCIO DE ALIMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 42 945/710219; identificação de pessoa colectiva n.º 500140120;
inscrição n.º 15/20040727.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2003.

Está conforme o original.

17 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2007507560

GESFINA � GABINETE DE ESTUDOS FINANCEIROS
E DE ADMINISTRAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 42 656/701020; identificação de pessoa colectiva n.º 500126658;
inscrição n.º 08/20040709.

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

Está conforme o original.

17 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2007507552

LIMPOTÉCNICA � SOCIEDADE DE LIMPEZA TÉCNICA
E MECÂNICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 42 083/700413; identificação de pessoa colectiva n.º 500165971;
inscrição n.º 25/20040723.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas dos anos de 2000, 2001 e 2002.

Está conforme o original.

17 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2007503182

FERNANDO DE MONTELLANO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 34 538/640111; identificação de pessoa colectiva n.º 500115614;
inscrição n.º 16/20040723.

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

Está conforme o original.

17 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2007507544

J. RODRIGUES & FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 31 604/610904; identificação de pessoa colectiva n.º 500494380;
inscrição n.º 13/20040727.

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

Está conforme o original.

17 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2004710470

INÁSTUQUE � ESTUQUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 11 288/20010522; identificação de pessoa colectiva n.º 505438020;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 7; números e data
das apresentações: 11 e 12/20041102.

Certifico que foi averbado e registado o seguinte:
Cessação de funções do gerente Sérgio da Cruz Lopes, por ter re-

nunciado em 14 de Outubro de 2004.
Alteração do contrato quanto aos artigos 3.º e 5.º

Teor dos artigos alterados:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos demais
valores constantes do activo social, é de cinco mil euros e correspon-
de à soma de duas quotas:

Uma no valor nominal de quatro mil e quinhentos euros, titulada
em nome do sócio Paulo Jorge Rosa Inácio, e uma no valor nominal
de quinhentos euros, titulada em nome da sócia, Ana Paula da Fonse-
ca Cardoso Inácio.

ARTIGO 5.º

1 � A administração e representação da sociedade pertencem aos
gerentes que vierem a ser eleitos em assembleia geral.

2 � A gerência poderá não ser remunerada se tal vier a ser deliberado
em assembleia geral, podendo a sua eventual remuneração consistir total
ou parcialmente na participação dos lucros de exercício da sociedade.

3 � Mantém-se gerente o sócio Paulo Jorge Rosa Inácio.
4 � A sociedade vincula-se com a intervenção de um gerente.

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

Está conforme o original.

18 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 2002370311

FILOMENA COSTA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 11 636/20010920; identificação de pessoa colectiva n.º 502655934;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 30/20041029.

Certifico que foi registada a dissolução e o encerramento da liqui-
dação, tendo as contas sido aprovadas em 15 de Setembro de 2004.

Está conforme o original.

19 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 2007617315

FACTIS � ENGENHARIA E TECNOLOGIAS
DE INFORMAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 11 717/20011017; identificação de pessoa colectiva n.º 503572292;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 3/
20041029.

Certifico que foi averbado o seguinte:
Deslocação de sede para a Rua de Basílio Teles, 24, 4.º, freguesia

de Campolide, Lisboa.

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

Está conforme o original.

19 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 2007497034

HBF � ALUGUER E COMÉRCIO DE VIATURAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 7515/19971112; identificação de pessoa colectiva n.º 504062115;
inscrição n.º 19; número e data da apresentação: 14/20041012.

Certifico que foi registado o seguinte:
Redução de capital no montante de 193 589 euros para cobertura

de prejuízos e alteração do contrato quanto ao n.º 1 do artigo 4.º
Teor do artigo alterado:

ARTIGO 4.º

1 � O capital social é de cinquenta e cinco mil quatrocentos e onze
euros, dividido em 55 411 acções com o valor nominal de um euro
cada uma, encontrando-se integralmente subscrito e realizado.

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

Está conforme o original.

19 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 2007599937
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IMOVERSÃO � EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 11 961/20020103; identificação de pessoa colectiva n.º 505877554;
inscrição n.º 10; número e data da apresentação: 3/20041104.

Certifico que foi registada a dissolução e o encerramento da liqui-
dação, tendo as contas sido aprovadas em 25 de Outubro de 2004.

Está conforme o original.

19 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 2007497506

JARDIM INFANTIL OS PIRRALHOS DO MARQUÊS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 8130/19980223; identificação de pessoa colectiva n.º 504078950;
inscrição n.º 9; número e data da apresentação: 27/20041020.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço de capital e alteração do contrato quanto ao artigo 4.º
Reforço: 4515 euros, realizado em dinheiro e subscrito pelos sóci-

os abaixo mencionados, com as quantias respectivamente de 17 eu-
ros, 2249 euros e 2249 euros.

Teor do artigo alterado:
4.º

O capital da sociedade é de doze mil euros, encontra-se integral-
mente realizado e corresponde à soma das quotas seguintes:

Uma de seis mil duzentos e cinquenta euros da sócia Elisabete Maria
Carreira Pinto.

Uma, de dois mil oitocentos setenta e cinco euros do sócio Jorge
Manuel Carreira Pinto.

Uma, de dois mil oitocentos e setenta e cinco euros do sócio Nuno
Manuel Carreira Pinto.

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

Está conforme o original.

19 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 2007526069

JODRAX � COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS
DE ESCRITÓRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 8417/19980624; identificação de pessoa colectiva n.º 503580034;
inscrição n.º 16; número e data da apresentação: 5/20041012.

Certifico que foi registado o seguinte:
Nomeação de gerentes, para o quadriénio de 2003-2006, por deli-

beração de 28 de Março de 2003.
Fernando José Pereira Machado Dray e José João Veloso Alves.

Está conforme o original.

19 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 2007516470

J NÓBREGA GOUVEIA, ARQUITECTOS
ASSOCIADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 11 679/20011003; identificação de pessoa colectiva n.º 503287490;
inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 13/20041014.

Certifico que foi registada a dissolução e o encerramento da liqui-
dação, tendo as contas sido aprovadas em 20 de Setembro de 2004.

Está conforme o original.

19 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 2007576112

GITC � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 11 928/20011219; identificação de pessoa colectiva

n.º 504780720; inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 9/
20041018.

Certifico que foi registado o seguinte:
Alteração do contrato quanto ao artigo 6.º e aditamento do arti-

go 9.º
Teor dos artigos alterados:

ARTIGO 6.º

A cessão total ou parcial de quotas entres sócios é livre, reser-
vando-se, porém, em primeiro lugar, à sociedade o direito de prefe-
rência e, em segundo lugar, aos sócios, se a sociedade dele não usar,
na cessão de quotas a estranhos.

ARTIGO 9.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu ou reguladas por leis especi-
ais, e em agrupamentos complementares de empresas.

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

Está conforme o original.

19 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 2007517833

J. CARVALHO & LOPES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 42 778/701209; identificação de pessoa colectiva n.º 500556300;
número e data da inscrição: 10/20040705.

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

Está conforme o original.

18 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2006387910

GERMANO & FERNANDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 46 759/740410; identificação de pessoa colectiva n.º 500357218;
número e data da inscrição: 11/20040705.

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

Está conforme o original.

18 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2002094390

GALIFRANGO � CONFECÇÃO E VENDA
DE FRANGOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 48 566/751107; identificação de pessoa colectiva n.º 500356122;
número e data da inscrição: 10/20040705.

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

Está conforme o original.

18 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2002107394

HEMODIAL � CENTRO DE DIÁLISE RENAL
DO RESTELO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 54 084/790820; identificação de pessoa colectiva n.º 500891729;
número e data da inscrição: 15/20040723.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2003.

Está conforme o original.

18 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2007525852

GASPAR, FERNANDES & ANDREZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 54 497/791123; identificação de pessoa colectiva n.º 500880174;
número e data da inscrição: 09/20040727.

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

Está conforme o original.

18 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2007608669

LISCARNE � SOCIEDADE INDUSTRIAL
DE CARNES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 54 942/800416; identificação de pessoa colectiva n.º 500955409;
número e data da inscrição: 16/20040723.

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

Está conforme o original.

18 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2007525860

INTEROBRA � SOCIEDADE DE OBRAS PÚBLICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 59 323/840404; identificação de pessoa colectiva n.º 500913323;
número e data da inscrição: 11/20040726.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas dos anos de 2001, 2002 e 2003.

Está conforme o original.

18 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2007486687

NUTRIDIL � COMÉRCIO DE PRODUTOS
DIETÉTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 59 711/840711; identificação de pessoa colectiva n.º 501448144;
número e data da inscrição: 09/20040726.

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

Está conforme o original.

18 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2007687739

IBERO MEDIADORA DE SEGUROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 13 199/030317; identificação de pessoa colectiva n.º 506397688;
número e data da inscrição: 02/20040705.

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

Está conforme o original.

18 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2007525836

IBERO � LOGÍSTICA E TRÂNSITOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 13 200/030317; identificação de pessoa colectiva n.º 506397599;
número e data da inscrição: 02/20040705.

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

Está conforme o original.

18 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2007525844

GEST ACCOUNT � CONTABILIDADE E GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 13 459/030630; identificação de pessoa colectiva n.º 506501809;
número e data da inscrição: 02/20040705.

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

Está conforme o original.

18 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2006524860

LIVING LIGHT, COMÉRCIO DE CALÇADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 13 608/030902; identificação de pessoa colectiva n.º 506629732;
número e data da inscrição: 02/20040705.

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

Está conforme o original.

18 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2004797444

F. PEREIRA (HERDEIROS), L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 13 859/340124; identificação de pessoa colectiva n.º 500103755;
número e data da inscrição: 10/20040705.

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

Está conforme o original.

18 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2005755966

J. DIAS DA SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 20 139/480605; identificação de pessoa colectiva n.º 500455406;
número e data da inscrição: 20/20040705.

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

Está conforme o original.

18 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2002107408

FAPEL � SOCIEDADE DE FARMÁCIA
E PERFUMARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 22 095/520710; identificação de pessoa colectiva n.º 500109206;
número e data da inscrição: 16/20040705.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2003.

Está conforme o original.

18 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2006463497

JAIME & RODRIGUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 24 057/560831; identificação de pessoa colectiva n.º 500147825;
número e data da inscrição: 14/20040705.

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

Está conforme o original.

18 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2006386522

FIGUEIREDO & BOAVIDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 24 220/570110; identificação de pessoa colectiva n.º 500697418;
número e data da inscrição: 26/20040705.

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

Está conforme o original.

18 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2002107386

FRUTUOSOS & ANTUNES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 31 100/610608; identificação de pessoa colectiva n.º 500874646;
número e data da inscrição: 12/20040705.

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

Está conforme o original.

18 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2006380850

F. E A. � ACTIVIDADES CINEMATOGRÁFICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 12 000/020111; identificação de pessoa colectiva n.º 505898136;
número e data da inscrição: 04/20040705.

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

Está conforme o original.

17 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2004797274

LAGOANOVA � PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 12 110/020215; identificação de pessoa colectiva n.º 505795604;
número e data da inscrição: 04/20040705.

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

Está conforme o original.

17 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2003180117

FLOWER BE � CONFECÇÃO E MODA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 12 368/020517; identificação de pessoa colectiva n.º 506080048;
número e data da inscrição: 03/20040705.

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

Está conforme o original.

17 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2007525810

LOPES & GASPERI, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 1435/810723; identificação de pessoa colectiva n.º 501185941;
número e data da inscrição: 33/20040701.

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

Está conforme o original.

17 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2005466395

GLEN � COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 8648/991214; identificação de pessoa colectiva n.º 504779753;
número e data da inscrição: 10/20040705.

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

Está conforme o original.

17 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2007525763

J. B. P. � VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 8617/980911; identificação de pessoa colectiva n.º 504244035;
número e data da inscrição: 6/20000721.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

28 de Janeiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 1000029307

LABORATÓRIOS SAÚDE � CANOBBIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 18 152/450709; número e data da inscrição: 02/001023.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

2 de Fevereiro de 2002. � O Segundo-Ajudante, António Sérgio
Barros Martins. 1000029436

LISBOA � 3.A SECÇÃO

TRABUCHO & LOURENÇO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 12 542/020524; identificação de pessoa colectiva n.º 506026094;
inscrição n.º 02; número e data da apresentação: 10/041103.
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Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
dissolução:

Prazo para a liquidação: três anos a contar de 28 de Setembro de
2004.

Está conforme o original.

11 de Novembro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 2006541374

 SUNASTIAN � SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
E TRANSFERÊNCIA DE INFORMAÇÃO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 14 532/040702; identificação de pessoa colectiva n.º 505294249;
inscrição n.º 04; número e data da apresentação: 27/041104.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato, quanto ao artigo 1.°, que passou a ter a
seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

Firma e duração

A sociedade adopta a firma, Alphyra Portugal � Serviços de Tele-
comunicações, Unipessoal, L.da, e durará por tempo indeterminado.

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

Está conforme o original.

11 de Novembro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem.  2008438279

R. E. F., CONSULTING, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 14 578/040723; identificação de pessoa colectiva n.º 506989011;
inscrição n.º 02; número e data da apresentação: 21/041029.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
dissolução e encerramento da liquidação, tendo sido as contas apro-
vadas em 28 de Outubro de 2004.

Está conforme o original.

11 de Novembro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 2006540211

RUSTERBIS � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS
E TURÍSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 10 973/001206; identificação de pessoa colectiva n.º 505216663;
inscrição n.º 06; número e data da apresentação: 05/041103.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi aumentado
o capital social de 6000 euros para 100 000 euros, ficando assim al-
terado parcialmente o contrato, quanto ao artigo 3.°, que passou a
ter a seguinte redacção:

Aditado: artigo 10.°
ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro e
nos demais bens e valores constantes da escrita é de cem mil euros, e
corresponde à soma das seguintes quotas:

a) Uma quota de cinquenta mil euros, pertencente ao sócio Luís
Eduardo Posser Pinto Basto;

b) Uma quota de vinte e cinco mil euros, pertencente ao sócio
Pedro Augusto Eleutério Duarte;

c) Uma quota de vinte e cinco mil euros, pertencente ao sócio
Paulo Pires Silva da Gama.

ARTIGO 10.º

1 � A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementa-
res de capital até ao montante correspondente a três vezes o valor
do capital social, nas condições a deliberar pela assembleia geral.

2 � Poderá qualquer sócio fazer à sociedade os suprimentos de que
esta carecer, nos termos e condições a estabelecer em Assembleia Geral
e nos respectivos contratos de suprimentos.

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

Está conforme o original.

11 de Novembro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 2006541030

VIPCARE � COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COSMÉTICA
E BELEZA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 14 793/041029; identificação de pessoa colectiva n.º 507045939;
inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 15/041029.

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

ARTIGO 1.º

É constituída uma sociedade comercial por quotas com a firma
VIPCARE � Comércio e Serviços de Cosmética e Beleza, L.da

ARTIGO 2.º

1 � A sede social é na Rua do Conselheiro José Silvestre Ribeiro,
9, A, freguesia de Carnide, concelho de Lisboa.

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

ARTIGO 3.º

Depende apenas de deliberação da gerência a criação de sucursais,
agências, delegações ou outras formas locais de representação, no
território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 4.º

A sociedade tem por objecto a actividade de comércio a retalho e
prestação de serviços em cosmética, tratamentos de beleza, perfuma-
ria, nutricionista, produtos dietéticos, representações, importação e
exportação.

ARTIGO 5.º

A sociedade pode participar livremente no capital de outras socie-
dades seja qual for a sua natureza, tipo e objecto, ainda que reguladas
por leis especiais, em agrupamentos complementares de empresas ou
em agrupamentos europeus de interesse económico.

ARTIGO 6.º

O capital social, inteiramente realizado em dinheiro, é de cinquen-
ta mil euros correspondente à soma de duas quotas dos valores nomi-
nais de vinte e cinco mil euros, uma de cada um dos sócios Luís Mário
Gonçalves da Silva e Ana Paula Gonçalves da Silva Almeida.

ARTIGO 7.º

1 � Apenas as cessões de quotas entre sócios não carecem do
consentimento da sociedade ficando também dispensada de tal con-
sentimento a sua divisão, parcelada ou parcial, para o efeito.

2 � Na cessão onerosa de quotas a estranhos os sócios não ceden-
tes gozam do direito de preferência.

ARTIGO 8.º

Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares, na pro-
porção das suas quotas, até ao montante global de cinco milhões de
euros.

ARTIGO 9.º

Os sócios poderão celebrar com a sociedade contratos de suprimen-
tos nas condições que previamente forem estabelecidas em assembleia
geral.

ARTIGO 10.º

1 � A sociedade fica vinculada com a assinatura de um gerente ;
2 � Ficam designados gerentes ambos os sócios.
3 � Os gerentes serão ou não remunerados conforme vier a ser

deliberado em assembleia geral, podendo a remuneração consistir, total
ou parcialmente, em participação nos lucros da sociedade.

Está conforme o original.

12 de Novembro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 2006540149
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THE IMPERIUM � COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO
DE PRODUTOS PARA O LAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 14 794/041029; identificação de pessoa colectiva n.º 507083130;
inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 16/041029.

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

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação The Imperium � Comér-
cio e Representação de Produtos para o Lar, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida da Liberdade, 204, 3.°,
esquerdo, 1250-140 Lisboa, freguesia de Coração de Jesus, concelho
de Lisboa.

3 � A sociedade poderá ser deslocada dentro do mesmo concelho
ou para concelho limítrofe por simples deliberação da gerência, bem
como abrir ou encerrar sucursais, agências, filiais, delegações ou ou-
tras formas de representação em território nacional ou estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na comercialização de artigos para
o lar, promoção, representação, prestação de serviços e consultoria
na área de vendas, marketing, construção de base de dados, importa-
ção e exportação.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de dez mil euros, e corresponde à soma de três quotas, uma no valor
nominal de quatro mil e quinhentos euros, pertencente à sócia ASR
Reality Management LLC, uma no valor nominal de quatro mil e
quinhentos euros, pertencente à sócia Wellmaster Holdings LLC, e
outra no valor nominal de mil euros, pertencente à sócia Ana Paula
da Fonseca Duarte.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade é remunerada, competindo aos não
sócios Luís Miguel da Rocha Barros de Morais Vieira e Mário Nélson
Cadima Henriques da Conceição, que desde já ficam nomeados geren-
tes.

2 � A sociedade obriga-se com a intervenção de dois gerentes ou
de mandatário com poderes para o acto nos termos do respectivo
instrumento de mandato.

ARTIGO 5.º

1 � A cessão de quotas entre sócios não depende do consentimen-
to da sociedade.

2 � Na cessão de quotas a estranhos, considerando como tal quem
não seja cônjuge, ascendente ou descendente de qualquer dos sócios,
terá o sócio não cedente direito de preferência, nos termos da lei
geral.

ARTIGO 6.º

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

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Penhora, arresto, arrolamento, dação em penhor ou em paga-

mento ou adjudicação em juízo da quota;
c) Falência, interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
d) Divórcio ou separação de pessoas e bens de qualquer sócio;
e) Adjudicação da quota, em partilha, a quem não seja sócio;
f) Exoneração ou exclusão de um sócio;
g) Cessão, onerosa ou gratuita, da quota a estranhos sem prévio

consentimento da sociedade;
2 � Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a

contrapartida da amortização será o valor que resultar de balanço
expressamente realizado na altura para o efeito.

ARTIGO 7.º

§ único. Em assembleia geral por deliberação unânime dos sócios
representando todo o capital, podem ser exigidas aos sócios presta-
ções suplementares até ao triplo do capital social.

ARTIGO 8.º

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

ARTIGO 9.º

Os sócios podem fazer-se representar em deliberações sociais por
qualquer pessoa.

ARTIGO 10.º

Por deliberação dos sócios podem ser afastados os preceitos legais
dispositivos.

ARTIGO 11.º

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

Está conforme o original.

12 de Novembro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 2006540181

SOPOL � SOCIEDADE GERAL DE CONSTRUÇÕES
E OBRAS PÚBLICAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 27 354/590220; identificação de pessoa colectiva n.º 500273863;
averbamento n.º 01 à inscrição n.º 51 e inscrição n.º 54; números e
data das apresentações: 21 e 22/041102.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
cessação das funções do administrador António Cortés Sanchez, por
renúncia em 17 de Setembro de 2004 e a seguinte designação:

Designação de administrador, em 12 de Outubro de 2004, por co-
optação � Julian Henrique Gari Munsuri, Rua de Bento, 644, 6.°,
Lisboa.

Está conforme o original.

12 de Novembro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 2006366742

A PARQUEADORA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 18 945/460912; identificação de pessoa colectiva n.º 500266646;
inscrição n.º 17; número e data da apresentação: 18/041102.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato, quanto ao artigo 4.°, que passou a ter a
seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos
demais valores constantes do activo social, é de duzentos e cinquenta
mil euros, corresponde à soma de três quotas, uma do valor nominal
de cento e cinquenta e um mil e duzentos euros, pertencente ao sócio
Francisco Ferreira Dias e duas iguais dos valores nominais de quarenta
e nove mil e quatrocentos euros, pertencendo uma a cada um dos
sócios Eurípedes Silva Barbosa e Maria Fernanda Tordo de Almeida
Viegas.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital, até ao dobro do valor nominal da quota de cada sócio.

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

Está conforme o original.

12 de Novembro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 2002111553

TRANSPORTES MOTA & FERNANDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 14 802/041104; identificação de pessoa colectiva n.º 507138414;
inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 21/041104.

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

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Transportes Mota & Fernandes
L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Dr. José Saraiva, lote 5,
2.°, direito, freguesia de Santa Maria dos Olivais, concelho de Lisboa.

3 � A sede social poderá ser deslocada dentro do mesmo concelho
ou para concelho limítrofe por simples deliberação da gerência, bem
como abrir ou encerrar agências, filiais, delegações, sucursais ou ou-
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tras formas locais de representação, no território nacional ou no es-
trangeiro.

4 � A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas, bem como em sociedades com objecto diferente do seu ou
reguladas por lei especial.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na actividade de: prestação de ser-
viços de transportes de recolha e entrega de mercadorias indiferenci-
adas, cuja pesagem seja inferior a três mil e quinhentos quilos.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de cinco
mil euros e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor nomi-
nal de dois mil e quinhentos euros, pertencentes uma a cada um dos
sócios.

ARTIGO 4.º

1 � Poderão ser exigidas prestações suplementares até ao mon-
tante de cinco mil euros, mediante deliberação da assembleia geral
tomada por unanimidade dos votos correspondentes ao capital social;

2 � Qualquer sócio poderá fazer suprimentos à sociedade, nas con-
dições estabelecidas em assembleia geral.

ARTIGO 5.º

Apenas é livre a cessão de quotas entre sócios; nas cessões onero-
sas a não sócios, a sociedade em primeiro lugar e os sócios não ce-
dentes, em segundo, gozam do direito de preferência.

ARTIGO 6.º

1 � A administração e representação da sociedade pertencem aos
gerentes a eleger em assembleia geral;

2 � Ficam desde já designados gerente ambos os sócios;
3 � A gerência poderá não ser remunerada se tal for deliberado em

assembleia geral, podendo a sua eventual remuneração consistir, total
ou parcialmente, em participação nos lucros de exercício da sociedade;

4 � A sociedade vincula-se com a intervenção de dois gerentes.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá amortizar quotas, nos seguintes casos:
a) Com o consentimento do respectivo titular;
b) Se uma quota for penhorada, arrolada, arrestada ou incluída em

massa falida;
c) Quando em virtude de partilha realizada em consequência de

divórcio, ou separação judicial de pessoas e bens a quota fique a per-
tencer ao cônjuge que não seja o seu titular;

d) Se o sócio for interditado ou julgado inabilitado;
e) Se a quota tiver sido cedida sem autorização da sociedade, sendo

esta devida;
2 � No caso previsto na alínea e) do número anterior, a contra-

partida da amortização será igual ao valor nominal da quota;
3 � A quota amortizada figurará no balanço como tal e, posteri-

ormente, por deliberação dos sócios, poderão, em sua substituição ser
criadas uma ou várias quotas destinadas a ser alienadas a um ou a al-
guns sócios ou a terceiros;

4 � O pagamento da contrapartida da amortização será fraccio-
nado em duas prestações iguais, com vencimentos sucessivos a um ou
dois meses após a fixação definitiva da contrapartida;

5 � A amortização deverá ser deliberada no prazo de noventa dias,
contados do conhecimento por algum gerente da sociedade do facto
que permite a amortização.

ARTIGO 8.º

A representação voluntária de um sócio, nas deliberações sociais
que admitam tal representação, pode ser conferida a qualquer pessoa.

ARTIGO 9.º

A assembleia geral, por maioria simples, poderá deliberar afectar a
reservas a percentagem do lucro distribuível que entender, inclusive a
totalidade, ou mantê-la em resultados transitados.

ARTIGO 10.º

Os preceitos dispositivos do Código das Sociedades Comerciais,
podem ser derrogados por deliberação dos sócios.

São seus sócios Joaquim Fernando Guimarães Teixeira da Mota e
Rui Mendes Dias Fernandes.

Está conforme o original.

12 de Novembro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 2006525506

UTILISSIMA � CENTRO DE CÓPIAS E EQUIPAMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 08210/980302; identificação de pessoa colectiva n.º 504078372;
averbamento n.º 02 à inscrição n.º 10; número e data da apresenta-
ção: 11/041108.

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

Deslocação de sede para a Rua de Luciano Cordeiro, 123, 2.º, direi-
to, freguesia de Coração de Jesus, Lisboa.

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

Está conforme o original.

16 de Novembro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 2006541978

TÁXIS BELARMINO & CONCEIÇÃO CARDOSO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 10 423/000531; identificação de pessoa colectiva n.º 504997300;
averbamento n.º 01 à inscrição n.º 01; número e data da apresenta-
ção: 22/041029.

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

Deslocação de sede: Rua de Tomás da Fonseca, 42, 2.°, B, fregue-
sia do Campo Grande, Lisboa.

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

11 de Novembro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 2007617285

S. I. I. � SOBERANA � INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 29 531/600929; identificação de pessoa colectiva n.º 500237212;
averbamento n.º 01 à inscrição n.º 15 e inscrição n.º 16; números e
data das apresentações: 37, 38 e 39/041102.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
cessação das funções da fiscalização de Deloitte & Associados, Socie-
dade de Revisores Oficiais de Contas, S. A. (anteriormente com a fir-
ma António Dias & Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de
Contas, S. A., por renúncia em 27 de Setembro de 2004, a qual incor-
porou a sociedade Magalhães, Neves & Associados, Sociedade de Re-
visores Oficiais de Contas, S. A,.por fusão e a seguinte designação:

Designação do fiscal único, em 28 de Setembro de 2004.
Período: até ao final do mandato em curso 2004-2006.
Efectivo � Deloitte & Associados, STOC, S. A., Edifício Atrium Sal-

danha, Praça Duque de Saldanha, 1, 6.°, Lisboa; suplente � António
Marques Dias, revisor oficial de contas, residente na morada anterior.

Está conforme o original.

12 de Novembro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 2006540939

SALGADO & ESTEVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 28 973/600718; identificação de pessoa colectiva n.º 500450129;
averbamento n.º 01 à inscrição n.º 13 e inscrição n.º 15; números e
data das apresentações: 05 e 06/041104.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
cessação das funções da gerência de Manuel Garcia, por renúncia em
11 de Outubro de 2004, e a seguinte designação:

Designação do gerente, em 15 de Setembro de 2004, Alexandre
Alves Figueiredo, Rua de Augusto Costa (Costinha), lote 4, 2.°, es-
querdo, Lisboa.

Está conforme o original.

12 de Novembro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 2006530321
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SOCIEDADE IMOBILIÁRIA SAJORAMA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 27 646/590806; identificação de pessoa colectiva n.º 501434755;
inscrição n.º 18; número e data da apresentação: 28/041104.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
seguinte designação:

Designação dos órgãos sociais, em 25 de Outubro de 2004.
Período: triénio de 2004-2006.
Conselho de administração: presidente � Martin John Sidders, 17

Beach Way, Blackmorend, Wheathampstead, St. Albans, Inglaterra.
Paul Rawlinson, Loft 11. 1-10 Summers Street. ECI R 5DB, Ingla-

terra.
David Campbell, 7 The Abbey Woods, Douglas, Isle of Man, IM2,

5PL, Bretish Isles.
Fiscal único: efectivo � Ascensão, Gomes, Cruz & Associados,

Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Rua de São Pereira da Rosa,
17, Areias, Estoril; suplente � Manuel Gerardo Ascensão, revisor
oficial de contas, Rua do Dr. Aquiles Macedo, 28, 15, F, Lisboa.

Em 4 de Novembro de 2004 � Com relação à sociedade em epí-
grafe, ficaram depositados na pasta respectiva os documentos respei-
tantes à prestação de contas do ano de 2003.

Está conforme o original.

12 de Novembro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 2006541480

TELHEIRAS BURGUER � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 03500/920624; identificação de pessoa colectiva n.º 502801360;
averbamento n.º 01 à inscrição n.º 22 e inscrição n.º 27; números e
data das apresentações: 15 e 16/041104.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
cessação das funções da gerência de Mariette Araújo Stobberup e de
Maria José Correia Nabais Domingos, por renúncia e de Newton de
Oliveira Cunha Júnior, por destituição, todos em 23 de Junho de 2003,
e foi alterado totalmente o pacto, passando a reger-se pelo seguinte
contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma La Donna Papa � Actividades
Hoteleiras, L.da, e tem a sua sede em Lisboa, na Rua do Professor
Francisco Gentil, E-1, loja 2-J, freguesia do Lumiar.

2 � Por deliberação da gerência pode a sede social ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como
pode a sociedade instalar, manter ou encerrar sucursais e outras for-
mas de representação social, no país ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a exploração da indústria hoteleira.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado, é de cinco mil euros
e corresponde à soma de duas quotas:

Uma de quatro mil e novecentos euros, pertencente à sócia Maria
José Nunes Cavaco Pereira Negrão; e

Uma de cem euros, pertencente à sócia Indaleta Cavaco Pereira
Negrão.

2 � Os sócios poderão deliberar, por acordo unânime de todos, que
lhes sejam exigidas prestações suplementares de capital até ao dobro
do capital social.

3 � Os sócios poderão fazer suprimentos à sociedade, nos termos
e condições que forem fixadas em assembleia geral.

ARTIGO 4.º

1 � Apenas a divisão e cessão de quotas entre sócios é livremente
permitida.

2 � A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento
prévio da sociedade, à qual, em primeiro lugar, e aos sócios não ce-
dentes, em segundo, é conferido o direito de preferência na cessão a
título oneroso.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência e representação da sociedade, remunerada ou não,
será exercida por sócios ou não sócios, tudo conforme for deliberado
em assembleia geral.

2 � Fica, porém, desde já designada gerente, a sócia Indaleta Ca-
vaco Pereira Negrão.

3 � A sociedade fica vinculada com a intervenção de um gerente.
4 � A sociedade poderá constituir mandatários para determinados

actos ou categorias de actos.

ARTIGO 6.º

Em caso de morte, interdição ou inabilitação de algum sócio, a socie-
dade continuará com os sobrevivos ou capazes, devendo os herdeiros
do falecido designar um de entre si que a todos represente na socie-
dade, enquanto a quota se mantiver indivisa.

ARTIGO 7.º

Por deliberação dos sócios podem ser derrogadas as normas legais
dispositivas.

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

Está conforme o original.

12 de Novembro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 2006552830

SULEXPLO � EXPLOSIVOS DO SUL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 14 797/041103; identificação de pessoa colectiva n.º 505497131;
inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 03/041103.

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

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma SULEXPLO � Explosivos do Sul,
L.da, e vai ter a sua sede na Rua de Rodrigues Sampaio, 6, 5.º, fregue-
sia do Coração de Jesus, concelho de Lisboa.

2 � A gerência poderá deslocar livremente a sede da sociedade
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como
criar sucursais, agências, delegações ou quaisquer outras formas locais
de representação no território nacional.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no fabrico, armazenagem, empre-
go e comercialização de substâncias explosivas.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de vinte mil euros, e corresponde à soma
das seguintes quotas:

Uma do valor nominal de dezasseis mil euros, pertencentes à só-
cia, Inês Sofia Parreira Nascimento Aleixo; e

Uma do valor nominal de quatro mil euros, pertencente ao sócio
Pedro Miguel Rosário de Almeida Cruz Maurício.

2 � O referido capital encontra-se realizado quanto a cinquenta
por cento, ou seja, oito mil euros da sócia Inês Sofia Parreira Nasci-
mento Aleixo e dois mil euros do sócio, Pedro Miguel Rosário de
Almeida Cruz Maurício, sendo a restante parte a realizar no prazo de
um ano.

ARTIGO 4.º

1 � Fica designada gerente a sócia Inês Sofia Parreira Nascimento
Aleixo.

2 � A sociedade vincula-se com a intervenção de um gerente.
3 � A gerência poderá não ser remunerada se tal vier a ser delibe-

rado em assembleia geral.
ARTIGO 5.º

A sociedade pode participar no capital de outras sociedades, mes-
mo com objecto diferente do seu ou reguladas por lei especial, bem
como em agrupamentos complementares de empresas.

Está conforme o original.

12 de Novembro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 2006541021

SOCIEDADE IMOBILIÁRIA BEIRA VOUGA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 51 635/780123; identificação de pessoa colectiva n.º 500694389;
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averbamento n.º 01 à inscrição n.º 04; número e data da apresenta-
ção: 58/041020.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
cessação das funções da gerência de Carlos Alberto Cardoso Vidal
Matoso, por renúncia em 11 de Outubro de 2004:

Pela inscrição n.º 14, apresentações n.os 61 e 62/041020.
Com relação à sociedade em epígrafe, foi alterado parcialmente o

contrato, quanto ao artigo 6.°, que passou a ter a seguinte redacção:
Aditado: § único do artigo 1.°

ARTIGO 1.º

A sociedade continua a adoptar a denominação Sociedade Imobili-
ária Beira Vouga, L.da, e tem a sua sede na Rua de Quirino da Fonseca,
1, freguesia de São Jorge de Arroios, concelho de Lisboa.

§ único. Mediante simples deliberação da gerência a sociedade pode
estabelecer sucursais, agências, delegações, filiais ou outras formas de
representação, no território nacional e no estrangeiro, bem como trans-
ferir a sua sede nos termos legais.

ARTIGO 6.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, compete ao sócio Américo dos Reis
Xistra, que desde já fica nomeado gerente.

§ único. A sociedade obriga-se com a assinatura de um gerente.

Pelo averbamento n.º 01 à inscrição n.º 10, apresentação n.º 63/
041020.

Com que foi registada a cessação das funções da gerência de Rui Ma-
nuel Cardoso Vidal Matoso, por renúncia em 29 de Setembro de 2004.

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

Está conforme o original.

29 de Outubro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 2006531620

SOCIEDADE GAMA BAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 52 567/780817; identificação de pessoa colectiva n.º 500787131;
averbamento n.º 01 à inscrição n.º 11 e inscrição n.º 15; números e
data das apresentações: 09 e 10/041102.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
cessação das funções da gerência de António Fernandes Cerqueira e
de Carlos Manuel Gomes Fernandes Martins, por renúncia em 040909
e foi aumentado o capital social de 5000 euros para 20 000 euros,
tendo sido alterado parcialmente o contrato, quanto aos artigos 3.° e
8.°, que passaram a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado e subscrito em dinheiro é
de vinte mil euros e corresponde à soma de duas quotas.

Uma do valor nominal de treze mil euros pertencente ao sócio
Armando Marques Gonçalves; e

Uma do valor nominal de sete mil euros pertencente ao sócio Emí-
dio da Conceição Paulo.

ARTIGO 8.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, incumbe a um ou mais gerentes elei-
tos em assembleia geral.

2 � Para obrigar a sociedade em todos os actos e contratos é ne-
cessária a assinatura de dois gerentes.

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

Está conforme o original.

12 de Novembro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 2006540696

OPCA � OBRAS PÚBLICAS E CIMENTO ARMADO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 36 272/651116; identificação de pessoa colectiva n.º 500207577;
inscrição n.º 42; número e data da apresentação: 07/041103.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato, quanto aos n.os 1 e 3 do artigo 20.°, que
passaram a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 20.º

 1 � O conselho de administração fica autorizado a criar uma co-
missão executiva formada por um número impar de administradores
e a designar o presidente e o vice-presidente dessa comissão executiva.

2 � (Mantém-se.)
3 � O vice-presidente da comissão executiva substitui o presidente

nas faltas e impedimentos deste.

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

Está conforme o original.

12 de Novembro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 2006540920

URBIDADOS � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 14 808/041108; identificação de pessoa colectiva n.º 507088530;
inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 31/041108.

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

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma URBIDADOS � Sociedade Imo-
biliária, S. A., e tem a sua sede na Avenida de António Augusto de
Aguiar, 132, freguesia de São Sebastião da Pedreira, concelho de Lis-
boa.

2 � A sede da sociedade poderá ser deslocada dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe, por simples deliberação do con-
selho de administração, a quem competirá, também, deliberar sobre a
criação em território nacional ou no estrangeiro, de escritórios, dele-
gações ou quaisquer outras formas de representação social onde e pelo
tempo que entenda conveniente.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a compra para revenda de imóveis,
negócios de compra e venda de imóveis, construção de imóveis, pro-
moção imobiliária, gestão de imóveis próprios e prestação de servi-
ços de administração imobiliária.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, representado por acções com o valor nomi-
nal de um euro, é de cinquenta mil euros e encontra-se totalmente
subscrito e realizado.

2 � A sociedade poderá, nos termos e com sujeição aos limites
legalmente fixados, emitir acções de qualquer tipo, nomeadamente
acções preferenciais, sem voto ou remíveis.

3 � Poderá, ainda ser deliberada a realização de prestações suple-
mentares e ou prestações acessórias pecuniárias onerosas, por uma ou
mais vezes, até ao limite máximo de um milhão de euros.

ARTIGO 4.º

1 � O capital social está dividido em cinquenta mil acções ao
portador ou nominativas, as quais são reciprocamente convertíveis,
nos termos da lei.

2 � Salvo eventual futura desmaterialização, as acções represen-
tativas do capital social da sociedade são incorporadas em títulos de
uma, dez, cem, mil ou mais acções, os quais poderão ser desdobrados
ou concentrados a pedido dos accionistas.

3 � As despesas com a conversão das acções, bem como as de
desdobramento e de concentração de títulos correm por conta dos
accionistas interessados.

4 � Os títulos representativos das acções são assinados por dois
administradores, sendo admitida a reprodução das assinaturas por meios.

ARTIGO 5.º

1 � Nos termos e com sujeição aos limites fixados, é permitido à
sociedade adquirir acções próprias e realizar sobre elas as operações
que administração da sociedade entenda serem adequadas à prossecu-
ção do interesse social.

2 � A sociedade pode ainda por simples deliberação do adminis-
trador único ou do conselho de administração, subscrever e adquirir
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participações em qualquer outra sociedade, ainda que subordinada a
um direito estrangeiro ou com um objecto diferente do seu, bem como
em sociedades reguladas por leis especiais e participar em quaisquer
formas de cooperação entre empresas, nomeadamente em consórcios,
associações em participação e agrupamentos complementares de
empresas.

ARTIGO 6.º

1 � A sociedade poderá, nos termos da lei, emitir quaisquer valo-
res representativos da dívida, nomeadamente qualquer tipo ou moda-
lidade de obrigações e papel comercial.

2 � Salvo nos casos em que a lei imperativamente o proíba, a
emissões de valores representativos da dívida, designadamente obri-
gações, poderão ser deliberadas pelo administrador único ou pelo con-
selho de administração.

3 � A sociedade poderá adquirir os valores representativos da dí-
vida que tenha emitido, nos termos e condições permitidos por lei.

4 � Os valores representativos da dívida poderão ser titulados ou
assumir forma meramente escritural.

5 � A administração da sociedade poderá, nos casos em que a lei
o permita, decidir converter valores representativos da dívida escri-
turais em titulados, bem como, a todo o tempo, deliberar a desmate-
rialização dos valores da dívida titulados.

6 � Os títulos representativos de valores de dívida são assinados
por dois administradores, podendo as assinaturas ser reproduzidas por
meios.

ARTIGO 7.º

1 � O conselho de administração poderá, quando julgar conveniente
e obtido o parecer favorável do fiscal único, deliberar aumentar o
capital, por entradas em dinheiro, por uma ou mais vezes, até ao
montante igual ao dobro do capital social realizado à data da delibe-
ração.

2 � O conselho fixara as condições das novas emissões, bem como
os prazos e as formas em que poderá ser exercido o direito de prefe-
rência dos accionistas.

3 � Os poderes conferidos neste artigo são válidos pelo prazo
máximo legalmente permitido, podendo ser renovados, por uma ou
mais vezes, por deliberação da assembleia geral.

ARTIGO 8.º

1 � São órgão sociais:
a) A assembleia-geral;
b) O administrador único ou o conselho de administração;
c) O fiscal único;
2 � O administrador único ou o conselho de administração pode-

rão designar um secretário da sociedade e o respectivo suplente, cujas
competências serão as determinadas no Código das Sociedades Co-
merciais.

ARTIGO 9.º

1 � Os membros da mesa da assembleia geral e os titulares dos
restantes órgãos sociais são designados por períodos de três anos.

2 � Nos casos em que a lei não o proíba, é permitida a recondução
por uma ou mais vezes.

ARTIGO 10.º

1 � A remuneração dos membros dos órgãos sociais, incluindo a
do fiscal único, sem prejuízo do que a lei dispõe quanto a este, serão
fixadas por deliberação da assembleia geral ou de comissão por esta
designada para o efeito.

2 � As funções de administração poderão ser ou não remuneradas.
Se o forem, as remunerações do administrador único ou dos membros
do conselho de administração, ou as de alguns deles, podem ser cons-
tituídas por uma parte fixa e por uma parte variável, traduzida esta
numa participação que não exceda cinco por cento dos lucros do
exercício.

3 � Os administradores poderão ser dispensados de prestar caução.

ARTIGO 11.º

1 � A sociedade pode constituir mandatários, os quais terão os
poderes que o administrador único ou conselho de administração de-
liberar atribuir-lhes.

2 � Nos poderes do mandatário compreendem-se sempre os de
executar as deliberações da administração da sociedade, podendo pra-
ticar todos os actos necessários a tal execução.

ARTIGO 12.º

1 � A sociedade obriga-se mediante:
Pela assinatura do administrador único ou do presidente do conse-

lho de administração:
a) Pela assinatura de dois administradores;

b) Pela assinatura de um único vogal do conselho de administra-
ção, em actos e contratos relativamente aos quais tenha sido expres-
samente deliberado em acta do conselho de administração;

c) Pela assinatura de um ou mais mandatários nas condições e limi-
tes estabelecidos no mandato.

2 � Adicionalmente, nos actos que não envolvam contracção de
obrigações pela sociedade, pode esta ser representada por qualquer dos
seus administradores, assinando isoladamente.

ARTIGO 13.º

1 � Têm direito a participar nas reuniões da assembleia geral os
accionistas com direito a voto.

2 � Os accionistas que não possuam o número de acções necessá-
rio para terem direito a voto poderão agrupar-se de modo a obterem
aquele número, devendo, nesse caso, designar por acordo um só de
entre eles para os representar na assembleia geral.

3 � A participação dos accionistas que sejam pessoas colectivas
depende da designação, por escrito e com a antecedência mínima de
três dias úteis, de uma pessoa singular que os represente.

4 � Os accionistas que sejam pessoas singulares apenas podem
fazer-se representar por um membro da administração, pelo seu côn-
juge, pelos parentes na linha recta ou por outros accionistas,
aplicando-se os requisitos de forma e prazo de designação previstos
no número anterior.

5 � Sem prejuízo do disposto no número um deste artigo, poderão
ainda assistir às reuniões da assembleia geral o representante comum
dos obrigacionistas e as pessoas cuja presença seja autorizada pelo
presidente da mesa, sob proposta do conselho de administração, téc-
nicos da sociedade, para esclarecimento de questões específicas sujei-
tas a apreciação da assembleia.

ARTIGO 14.º

1 � Tem direito de voto o accionista comprovadamente titular
de, pelo menos, mil euros de capital social, cabendo um voto a cada
mil acções.

2 � A prova da qualidade de accionista far-se-á:
a) Tratando-se de acções escriturais, mediante carta subscrita e

emitida por intermediário financeiro autorizado e recebida na socie-
dade ao menos três dias úteis antes da data designada para as reuniões
da assembleia-geral, certificando a inscrição ou registo da acções em
nome do accionista, em conta de valores mobiliários escriturais aber-
ta junto desse intermediário financeiro, pelo menos desde o décimo
dia útil anterior à data designada para a reunião da assembleia-geral;

b) Tratando-se de acções tituladas, através do seu depósito nos
cofres da sociedade ou mediante carta subscrita e emitida por institui-
ção de crédito e recebida na sociedade ao menos três dias úteis antes
da data designada para a reunião da assembleia-geral, certificando que
as acções estão depositadas no seu cofres em nome do accionista.

3 � As acções deverão manter-se registadas ou depositadas, em
nome do accionista, até ao encerramento da reunião da assembleia
geral.

ARTIGO 15.º

1 � A mesa da assembleia geral será composta por um presidente
e um secretário, eleitos pela assembleia geral de entre os accionistas
ou outras pessoas.

2 � Cabe à mesa da assembleia geral dirigir as respectivas reuniões
e elaborar as respectivas actas.

3 � Ao presidente incumbe convocar, com observância das for-
malidades legais, as reuniões da assembleia geral.

4 � Na ausência ou impedimento do presidente, as suas funções
serão exercidas pelo secretário.

ARTIGO 16.º

1 � Para além das reuniões decorrentes da lei, a assembleia geral re-
úne sempre que tal seja solicitado ao presidente da mesa por algum dos
órgãos sociais ou por accionistas, nos termos legalmente estabelecidos.

2 � As convocatórias para a reunião da assembleia geral devem
ser feitas com a antecedência mínima e a publicidade impostas por lei
e na convocatória pode, desde logo, ser marcada segunda data de reu-
nião, com intervalo superior a 15 dias, no caso de a assembleia não
poder funcionar na primeira data marcada por falta de quorum,
aplicando-se à assembleia que reúna na segunda data as regras relati-
vas à assembleia de segunda convocatória.

3 � Não podendo a assembleia geral, por falta de quorum, funcio-
nar em primeira convocação e não havendo sido designada na con-
vocatória uma segunda data de reunião, será convocada, nos termos
legais, nova reunião, que poderá funcionar e validamente deliberar seja
qual for o número de accionistas presentes ou representados e o quan-
titativo do capital a que as respectivas participações correspondam.
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ARTIGO 17.º

A administração da sociedade é exercida pelo administrador único
ou por um conselho de administração composto por um número ímpar
de membros, no mínimo de três e máximo de cinco, accionistas ou
não, eleitos pela assembleia geral.

ARTIGO 18.º

1 � O conselho de administração reunirá obrigatoriamente uma vez
em cada seis meses e sempre que for convocado pelo seu presidente
ou dois administradores.

2 � As reuniões terão lugar na sede, se outro lugar não for esco-
lhido por conveniência do conselho.

3 � O conselho só pode validamente deliberar desde que esteja
presente a maioria dos seus membros.

4 � As deliberações do conselho de administração são tomadas por
maioria simples dos membros presentes. Em caso de empate nas
votações, o presidente ou quem o substituir, terá voto de qualidade.

5 � Os administradores podem fazer-se representar nas reuniões
por outro administrador, mediante carta dirigida ao presidente.

ARTIGO 19.º

1 � Para além das atribuições gerais derivadas da lei e destes esta-
tutos, compete ao administrador único ou ao conselho de administra-
ção:

a) Orientar e gerir a sociedade, praticando todos os actos e opera-
ções inseríveis no seu objecto social.

b) Adquirir, onerar, locar, arrendar e alienar quaisquer bens sociais
e direitos, móveis e imóveis, incluindo veículos automóveis, sempre
que entenda conveniente para a sociedade.

c) Contratar os empregados da sociedade, fixar os seus vencimen-
tos, regalias sociais ou outras prestações pecuniárias e exercer o cor-
respondente poder directivo e disciplinar.

d) Constituir mandatários ou procuradores, com ou sem a faculda-
de de substabelecimento.

e) Executar e fazer cumprir os preceitos legais e estatutários e as
deliberações da assembleia geral.

f) Delegar nos seus membros nos termos do artigo seguinte.
g) Negociar e contrair financiamentos.
h) Representar a sociedade em juízo ou fora dele, activa ou passi-

vamente, podendo apresentar participações criminais e desistir delas,
contrair obrigações, propor e seguir pleitos, desistir ou transigir em
processo, comprometer-se em sede de arbitragem, assinar termos de
responsabilidade e, em geral, resolver acerca de todos os assuntos que
não caibam na competência de outros órgãos.

2 � O conselho estabelecerá as regras do seu funcionamento, in-
cluindo a forma de suprir os impedimentos do seu presidente.

ARTIGO 20.º

O conselho de administração pode delegar num ou mais dos seus
membros ou numa comissão executiva, formada por um número ím-
par de membros, a gestão corrente da sociedade.

ARTIGO 21.º

1 � A fiscalização de todos os negócios da sociedade será exercida
por um fiscal único, que será um revisor oficial de contas ou uma
sociedade de revisores oficiais de contas, designado pela assembleia
geral por um período de três anos e reelegível.

2 � A assembleia geral designa ainda um revisor oficial de contas
ou uma sociedade de revisores oficiais de contas suplente.

3 � Cabem ao revisor oficial de contas ou uma sociedade de revi-
sores oficiais de contas os poderes que a lei atribui ao conselho fiscal.

ARTIGO 22º

O ano social coincide com o ano civil.

ARTIGO 23º

1 � Os lucros líquidos apurados no balanço anual terão a aplicação
que a assembleia geral determinar, deduzidas das verbas que por lei
tenham de destinar-se à constituição ou reforço de fundos de reserva.

2 � Sob proposta do administrador único ou do conselho de admi-
nistração, a assembleia geral ponderará em cada ano social a conve-
niência e a oportunidade de serem constituídas, reforçadas ou diminuí-
das reservas destinadas à estabilização de dividendos.

3 � A assembleia geral delibera livremente, por maioria simples,
em matéria de aplicação dos lucros do exercício, sem sujeição a qual-
quer distribuição obrigatória.

4 � Podem ser efectuados adiantamentos sobre os lucros no de-
curso de um exercício, nos termos e com os limites previstos na lei.

ARTIGO 24.º

Para todos os litígios que oponham a sociedade aos accionistas,
seus herdeiros ou representantes, emergentes ou não destes estatutos,
fica estipulado o foro da Comarca da sede, com expressa renúncia a
qualquer outro.

ARTIGO 25.º

Os preceitos dispositivos da lei podem ser derrogados por delibera-
ções sociais.

Disposições transitórias

ARTIGO 26.º

1 � Ficam desde já nomeados para o triénio de 2004-2006 os
seguintes membros para os órgãos sociais da sociedade.

Conselho de administração: presidente � Isabel Maria de Carva-
lho Cardoso, divorciada, residente na Rua do Conde de Monsaraz, 14,
2.º, direito, em Lisboa; vogais � Isabel Alexandra Henriques Gonçal-
ves Ferreira, casada, residente na Avenida da Rainha D. Leonor, 21,
4.º, frente, em Lisboa; Luís Miguel Reis de Almeida, casado, residente
na Avenida da Peregrinação, lote 4.40, porta 1A, 4.º, frente, Mosca-
vide.

Mesa da assembleia geral: presidente � Leonel Gomes Mateus,
casado, residente na Rua do Movimento das Forças Armadas, lote 77,
Lazarim, Almada; secretária � Cristina Maria Soares Agostinho de
Oliveira Branco, casada, residente na Rua de Eça de Queiroz, 6, 1.º,
esquerdo, em Carnaxide.

Fiscal único: efectivo � J. Monteiro & Associados � Sociedade
de Revisores Oficiais de Contas, L.da, contribuinte fiscal
n.º 5005013509, inscrita na Ordem dos Revisores Oficiais de Con-
tas sob o n.º 169, com a sede na Rua de Augusto Macedo, 10 C,
escritório 2, em Lisboa, representada por José Manuel Carlos Mon-
teiro, inscrito na Ordem dos Revisores Oficiais de Contas sob o
n.º 592, casado, residente na Rua de Abranches Ferrão, 4, 3.º, B,
em Lisboa; suplente � Salvador Figueiredo Vás e Lima, revisor
oficial de contas n.º 543, casado, natural da Índia, residente na Rua
da Cidade de Cabinda, 32, 4.º, esquerdo, em Lisboa, contribuinte
fiscal n.º 146703243.

2 � Os administradores da sociedade ficam expressamente dispen-
sados, nos termos do n.º 3 do artigo 396.º do Código das Sociedades
Comerciais, de prestar caução por eventuais responsabilidades asso-
ciadas ao exercício do seu cargo.

3 � Que, para fazer face às despesas de instalação dos serviços e
de início de actividade, nomeadamente respeitantes a salários, rendas,
fornecimentos, equipamentos ou serviços são, desde já, conferidos à
administração da sociedade, os necessários poderes para praticar, ou-
torgar e assinar todos os actos e documentos necessários ao levanta-
mento junto do BPN � Banco Português de Negócios, S. A., da im-
portância ali depositada, em conta aberta em nome da sociedade, a
título de realização do capital social.

4 � A administração da sociedade atrás designada fica, desde já,
autorizado a celebrar, anteriormente ao respectivo registo de consti-
tuição, quaisquer negócios jurídicos em nome desta sociedade com-
preendidos no âmbito do objecto social.

Está conforme o original.

17 de Novembro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 2007281341

VIGIA DO ATLÂNTICO � SOCIEDADE TURÍSTICA
DE MELIDES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 46 278/731217; identificação de pessoa colectiva n.º 500299129;
inscrição n.º 04; número e data da apresentação: 26/041104.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi aumenta-
do o capital social de 25 000 000$ para 124 750 euros, e redeno-
minação do capital para euros, ficando assim alterado parcialmente
o contrato, quanto aos artigos 2.°, n.° 1 do 5.°, 12.° e 15.°, que
passaram a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Avenida do Engenheiro Duarte
Pacheco, Empreendimento das Amoreiras, torre 2, 13.°, letra A, fre-
guesia de Santa Isabel, concelho de Lisboa.

2 � A sede social poderá ser transferida, por mera deliberação do
órgão de administração, para qualquer outro local, dentro do conce-
lho de Lisboa, ou para qualquer concelho limítrofe.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 27 � 8 de Fevereiro de 20052736-(60)

ARTIGO 5.º

1 � O capital social é de cento e vinte e quatro mil setecentos e
cinquenta euros, integralmente realizado e dividido em vinte e cinco
mil acções de quatro euros e noventa cêntimos cada uma.

2 � (Mantém-se.)
3 � (Mantém-se.)

ARTIGO 12.º

1 � A administração da sociedade será exercida por um conselho de
administração, composto por três, cinco ou sete membros, ou por um
administrador único, eleito(s), por período de três anos, reelegíveis por
urna ou mais vezes, conforme for deliberado em assembleia geral.

2 � No caso de a assembleia geral decidir pela instituição de um
administrador único, são-lhe aplicáveis todas as disposições relativas
ao conselho de administração.

3 � O exercício da administração é dispensado de caução, ou não,
consoante deliberação da assembleia geral.

ARTIGO 15.º

 1 � A fiscalização da sociedade será exercida por um fiscal único
eleito em assembleia geral, a qual deverá designar também o respec-
tivo suplente.

2 � O fiscal único e o suplente serão eleitos por períodos de três
anos, podendo ser reeleitos uma ou mais vezes.

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

Está conforme o original.

12 de Novembro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 2006552791

TAVARES & COMPANHIA � CORTIÇAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 02971/910924; identificação de pessoa colectiva n.º 500515832;
averbamento n.º 01 à inscrição n.º 23 e inscrição n.º 26; números
e data das apresentações: 35 e 36/041029.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
cessação das funções dos administradores Mariano António das Ne-
ves Pita Tavares e de Maria da Conceição Pita Tavares Martins Pis-
co, por renúncia em 26 de Agosto e 2 de Setembro de 2004, respec-
tivamente e a seguinte designação:

Designação de administradores, em 30 de Setembro de 2004.
Período: até ao final do mandato em curso 2002-2005.
Maria da Graça de Fátima Pita Tavares Pimenta, Avenida de

D. José I, 9, Oeiras.
Augusto José Cerveira Tavares, Rua de Mouzinho de Albuquerque,

13, Chamusca.

Está conforme o original.

12 de Novembro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 2005328022

VARO, OBRAS E INSTALAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 03703/920909; identificação de pessoa colectiva n.º 502832720;
inscrição n.º 13; número e data da apresentação: 22/041108.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato, quanto ao artigo 4.°, que passou a ter a
seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinquenta
mil euros, e corresponde à soma de duas quotas, uma quota de quaren-
ta e sete mil e quinhentos euros, pertencente à sócia Berna Real Es-
tate LLC e uma quota de dois mil e quinhentos euros pertencente à
sócia 218 � Investimentos Imobiliários, L.da

Mais certifico que pelo averbamento n.º 02 à inscrição n.º 10, apre-
sentação n.º 23/041108:

Deslocação de sede para a Rua de Luciano Cordeiro, 123, 2.°, di-
reito, freguesia de Coração de Jesus, Lisboa.

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

Está conforme o original.

16 de Novembro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 2006541986

TUTIMED � SERVIÇOS MÉDICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 11 760/010802; identificação de pessoa colectiva n.º 505613395;
averbamento n.º 01 à inscrição n.º 01; número e data da apresenta-
ção: 12/041105.

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

Deslocação de sede: Rua do Professor Simões Raposo, 22, 3.°, es-
querdo, freguesia do Lumiar, Lisboa.

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

Está conforme o original.

17 de Novembro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 2008424227

VÍRGULAS À SOLTA � EDIÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 12 785/020903; identificação de pessoa colectiva n.º 506103439;
inscrição n.º 02; número e data da apresentação: 19/041108.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
dissolução e liquidação, tendo sido as contas aprovadas em 25 de
Outubro 2004.

Está conforme o original.

17 de Novembro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 2006541676

SHELL GÁS (LPG), S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 14 606/040803; identificação de pessoa colectiva n.º 507039440;
inscrição n.º 02; número e data da apresentação: 18/041105.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi aumentado
o capital social de 50 000 euros para 500 000 euros, tendo sido alte-
rado parcialmente o contrato, quanto ao n.° 1 do artigo 4.° e n.° 1 do
artigo 5.°, que passaram a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

Capital social e seu aumento

1 � O capital social é de quinhentos mil euros, encontrando-se
integralmente subscrito e realizado.

ARTIGO 5.º

Acções

1 � O capital social está representado por cem mil acções, com o
valor nominal de cinco euros cada uma.

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

Está conforme o original.

17 de Novembro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 2006541951

STRONGPART, SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 14 807/041108; identificação de pessoa colectiva n.º 506952657;
inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 30/041108.

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

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma de STRONGPART � SGPS, S. A.,
e tem a sua sede na Avenida António Augusto de Aguiar, 132, fregue-
sia de São Sebastião da Pedreira, concelho de Lisboa.

2 � A sede da sociedade poderá ser deslocada dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe, por simples deliberação do con-
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selho de administração, a quem competirá, também, deliberar sobre a
criação em território nacional ou no estrangeiro, de escritórios, dele-
gações ou quaisquer outras formas de representação social onde e pelo
tempo que entenda conveniente.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a gestão de participações sociais de
outras sociedades como forma indirecta do exercício de actividades
económicas.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, representado por acções com o valor nomi-
nal de um euro, é de cinquenta mil euros e encontra-se totalmente
subscrito e realizado.

2 � A sociedade poderá, nos termos e com sujeição aos limites
legalmente fixados, emitir acções de qualquer tipo, nomeadamente
acções preferenciais, sem voto ou remíveis.

3 � Poderá, ainda ser deliberada a realização de prestações suple-
mentares e ou prestações acessórias pecuniárias onerosas, por uma ou
mais vezes, até ao limite máximo de um milhão de euros.

ARTIGO 4.º

1 � O capital social está dividido em cinquenta mil acções ao
portador ou nominativas, as quais são reciprocamente convertíveis,
nos termos da lei.

2 � Salvo eventual futura desmaterialização, as acções represen-
tativas do capital social da sociedade são incorporadas em títulos de
uma, dez, cem, mil ou mais acções, os quais poderão ser desdobrados
ou concentrados a pedido dos accionistas.

3 � As despesas com a conversão das acções, bem como as de
desdobramento e de concentração de títulos correm por conta dos
accionistas interessados

4 � Os títulos representativos das acções são assinados por dois
administradores, sendo admitida a reprodução das assinaturas por meios
mecânicos.

ARTIGO 5.º

1 � Nos termos e com sujeição aos limites fixados, é permitido à
sociedade adquirir acções próprias e realizar sobre elas as operações
que administração da sociedade entenda serem adequadas à prossecu-
ção do interesse social.

2 � A sociedade pode ainda por simples deliberação do adminis-
trador único ou do conselho de administração, subscrever e adquirir
participações em qualquer outra sociedade, ainda que subordinada a
um direito estrangeiro ou com um objecto diferente do seu, bem como
em sociedades reguladas por leis especiais e participar em quaisquer
formas de cooperação entre empresas, nomeadamente em consórci-
os, associações em participação e agrupamentos complementares de
empresas.

ARTIGO 6.º

1 � A sociedade poderá, nos termos da lei, emitir quaisquer valo-
res representativos da dívida, nomeadamente qualquer tipo ou moda-
lidade de obrigações e papel comercial.

2 � Salvo nos casos em que a lei imperativamente o proíba, a
emissões de valores representativos da dívida, designadamente obri-
gações, poderão ser deliberadas pelo administrador único ou pelo con-
selho de administração.

3 � A sociedade poderá adquirir os valores representativos da dí-
vida que tenha emitido, nos termos e condições permitidos por lei.

4 � Os valores representativos da dívida poderão ser titulados ou
assumir forma meramente escritural.

5 � A administração da sociedade poderá, nos casos em que a lei
o permita, decidir converter valores representativos da dívida escri-
turais em titulados, bem como, a todo o tempo, deliberar a desmate-
rialização dos valores da dívida titulados.

6 � Os títulos representativos de valores de dívida são assinados
por dois administradores, podendo as assinaturas ser reproduzidas por
meios mecânicos.

ARTIGO 7.º

1 � O conselho de administração poderá, quando julgar conveni-
ente e obtido o parecer favorável do fiscal único, deliberar aumentar
o capital, por entradas em dinheiro, por uma ou mais vezes, até ao
montante igual ao dobro do capital social realizado à data da delibe-
ração.

2 � O conselho fixará as condições das novas emissões, bem como
os prazos e as formas em que poderá ser exercido o direito de prefe-
rência dos accionistas.

3 � Os poderes conferidos neste artigo são válidos pelo prazo
máximo legalmente permitido, podendo ser renovados, por uma ou
mais vezes, por deliberação da assembleia geral.

ARTIGO 8.º

1 � São órgão sociais:
a) A assembleia geral;
b) O administrador único ou o conselho de administração;
c) O fiscal único.
2 � O administrador único ou o conselho de administração pode-

rão designar um secretário da sociedade e o respectivo suplente, cujas
competências serão as determinadas no Código das Sociedades Co-
merciais.

ARTIGO 9.º

1 � Os membros da mesa da assembleia geral e os titulares dos
restantes órgãos sociais são designados por períodos de três anos.

2 � Nos casos em que a lei não o proíba, é permitida a recondu-
ção por uma ou mais vezes.

ARTIGO 10.º

1 � A remuneração dos membros dos órgãos sociais, incluindo a
do fiscal único, sem prejuízo do que a lei dispõe quanto a este, serão
fixadas por deliberação da assembleia geral ou de comissão por esta
designada para o efeito.

2 � As funções de administração poderão ser ou não remuneradas.
Se o forem, as remunerações do administrador único ou dos membros
do conselho de administração, ou as de alguns deles, podem ser consti-
tuídas por uma parte fixa e por uma parte variável, traduzida esta numa
participação que não exceda cinco por cento dos lucros do exercício.

3 � Os administradores poderão ser dispensados de prestar caução.

ARTIGO 11.º

1 � A sociedade pode constituir mandatários, os quais terão os
poderes que o administrador único ou conselho de administração de-
liberar atribuir-lhes.

2 � Nos poderes do mandatário compreendem-se sempre os de
executar as deliberações da Administração da sociedade, podendo pra-
ticar todos os actos necessários a tal execução.

ARTIGO 12.º

1 � A sociedade obriga-se mediante:
a) Pela assinatura do administrador único ou do presidente do con-

selho de administração;
b) Pela assinatura de dois administradores;
c) Pela assinatura de um único vogal do conselho de administra-

ção, em actos e contratos relativamente aos quais tenha sido expres-
samente deliberado em acta do conselho de administração;

d) Pela assinatura de um ou mais mandatários nas condições e li-
mites estabelecidos no mandato.

2 � Adicionalmente, nos actos que não envolvam contracção de
obrigações pela sociedade, pode esta ser representada por qualquer dos
seus administradores, assinando isoladamente.

ARTIGO 13.º

 1 � Têm direito a participar nas reuniões da assembleia geral os
accionistas com direito a voto.

2 � Os accionistas que não possuam o número de acções necessá-
rio para terem direito a voto poderão agrupar-se de modo a obterem
aquele número, devendo, nesse caso, designar por acordo um só de
entre eles para os representar na assembleia geral.

3 � A participação dos accionistas que sejam pessoas colectivas
depende da designação, por escrito e com a antecedência mínima de
três dias úteis, de uma pessoa singular que os represente.

4 � Os accionistas que sejam pessoas singulares apenas podem fazer-
-se representar por um membro da administração, pelo seu cônjuge,
pelos parentes na linha recta ou por outros accionistas, aplicando-se
os requisitos de forma e prazo de designação previstos no número
anterior.

5 � Sem prejuízo do disposto no número um deste artigo, poderão
ainda assistir às reuniões da assembleia geral o representante comum
dos obrigacionistas e as pessoas cuja presença seja autorizada pelo
presidente da mesa, sob proposta do conselho de administração, téc-
nicos da sociedade, para esclarecimento de questões específicas sujei-
tas a apreciação da assembleia.

ARTIGO 14.º

1 � Tem direito de voto o accionista comprovadamente titular
de, pelo menos, mil euros de capital social, cabendo um voto a cada
mil acções.

2 � A prova da qualidade de accionista far-se-á:
a) Tratando-se de acções escriturais, mediante carta subscrita e

emitida por intermediário financeiro autorizado e recebida na socie-
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dade ao menos três dias úteis antes da data designada para as reuniões
da assembleia-geral, certificando a inscrição ou registo das acções em
nome do accionista, em conta de valores mobiliários escriturais aber-
ta junto desse intermediário financeiro, pelo menos desde o décimo
dia útil anterior à data designada para a reunião da assembleia geral;

b) Tratando-se de acções tituladas, através do seu depósito nos
cofres da sociedade ou mediante carta subscrita e emitida por institui-
ção de crédito e recebida na sociedade ao menos três dias úteis antes
da data designada para a reunião da assembleia-geral, certificando que
as acções estão depositadas no seu cofres em nome do accionista.

3 � As acções deverão manter-se registadas ou depositadas, em
nome do accionista, até ao encerramento da reunião da assembleia
geral.

ARTIGO 15.º

1 � A mesa da assembleia geral será composta por um presidente
e um secretário, eleitos pela assembleia geral de entre os accionistas
ou outras pessoas.

2 � Cabe à mesa da assembleia geral dirigir as respectivas reuniões
e elaborar as respectivas actas.

3 � Ao presidente incumbe convocar, com observância das for-
malidades legais, as reuniões da assembleia geral.

4 � Na ausência ou impedimento do presidente, as suas funções
serão exercidas pelo secretário.

ARTIGO 16.º

1 � Para além das reuniões decorrentes da lei, a assembleia geral
reúne sempre que tal seja solicitado ao presidente da mesa por algum
dos órgãos sociais ou por accionistas, nos termos legalmente estabe-
lecidos.

2 � As convocatórias para a reunião da assembleia geral devem
ser feitas com a antecedência mínima e a publicidade impostas por lei
e na convocatória pode, desde logo, ser marcada segunda data de reu-
nião, com intervalo superior a 15 dias, no caso de a assembleia não
poder funcionar na primeira data marcada por falta de quorum,
aplicando-se à assembleia que reúna na segunda data as regras relati-
vas à assembleia de segunda convocatória.

3 � Não podendo a assembleia geral, por falta de quorum, funcio-
nar em primeira convocação e não havendo sido designada na con-
vocatória uma segunda data de reunião, será convocada, nos termos
legais, nova reunião, que poderá funcionar e validamente deliberar seja
qual for o número de accionistas presentes ou representados e o quan-
titativo do capital a que as respectivas participações correspondam.

ARTIGO 17.º

A administração da sociedade é exercida pelo administrador único
ou por um conselho de administração composto por um número ímpar
de membros, no mínimo de três e máximo de cinco, accionistas ou
não, eleitos pela assembleia geral.

ARTIGO 18.º

 1 � O conselho de administração reunirá obrigatoriamente uma
vez em cada seis meses e sempre que for convocado pelo seu presi-
dente ou dois administradores.

2 � As reuniões terão lugar na sede, se outro lugar não for esco-
lhido por conveniência do conselho.

3 � O conselho só pode validamente deliberar desde que esteja
presente a maioria dos seus membros.

4 � As deliberações do conselho de administração são tomadas por
maioria simples dos membros presentes. Em caso de empate nas
votações, o presidente ou quem o substituir, terá voto de qualidade.

5 � Os administradores podem fazer-se representar nas reuniões
por outro administrador, mediante carta dirigida ao presidente.

ARTIGO 19.º

 1 � Para além das atribuições gerais derivadas da lei e destes es-
tatutos, compete ao administrador único ou ao conselho de adminis-
tração:

a) Orientar e gerir a sociedade, praticando todos os actos e opera-
ções inseríveis no seu objecto social.

b) Adquirir, onerar, locar, arrendar e alienar quaisquer bens sociais
e direitos, móveis e imóveis, incluindo veículos automóveis, sempre
que entenda conveniente para a sociedade.

c) Contratar os empregados da sociedade, fixar os seus vencimen-
tos, regalias sociais ou outras prestações pecuniárias e exercer o cor-
respondente poder directivo e disciplinar.

d) Constituir mandatários ou procuradores, com ou sem a faculda-
de de substabelecimento.

e) Executar e fazer cumprir os preceitos legais e estatutários e as
deliberações da assembleia-geral.

f) Delegar nos seus membros nos termos do artigo seguinte.
g) Negociar e contrair financiamentos.
h) Representar a sociedade em juízo ou fora dele, activa ou passi-

vamente, podendo apresentar participações criminais e desistir delas,
contrair obrigações, propor e seguir pleitos, desistir ou transigir em
processo, comprometer-se em sede de arbitragem, assinar termos de
responsabilidade e, em geral, resolver acerca de todos os assuntos que
não caibam na competência de outros órgãos.

2 � O conselho estabelecerá as regras do seu funcionamento, in-
cluindo a forma de suprir os impedimentos do seu presidente.

ARTIGO 20.º

O conselho de administração pode delegar num ou mais dos seus
membros ou numa comissão executiva, formada por um número ím-
par de membros, a gestão corrente da sociedade.

ARTIGO 21.º

1 � A fiscalização de todos os negócios da sociedade será exercida
por um fiscal único, que será um revisor oficial de contas ou uma
sociedade de revisores oficiais de contas, designado pela assembleia
geral por um período de três anos e reelegível.

2 � A assembleia geral designa ainda um revisor oficial de contas
ou uma sociedade de revisores oficiais de contas suplente.

3 � Cabem ao revisor oficial de contas ou uma sociedade de revi-
sores oficiais de contas os poderes que a lei atribui ao conselho fiscal.

ARTIGO 22.º

O ano social coincide com o ano civil.

ARTIGO 23.º

1 � Os lucros líquidos apurados no balanço anual terão a aplicação
que a assembleia geral determinar, deduzidas das verbas que por lei
tenham de destinar-se à constituição ou reforço de fundos de reserva.

2 � Sob proposta do administrador único ou do conselho de admi-
nistração, a assembleia geral ponderará em cada ano social a conve-
niência e a oportunidade de serem constituídas, reforçadas ou diminu-
ídas reservas destinadas à estabilização de dividendos.

3 � A assembleia geral delibera livremente, por maioria simples,
em matéria de aplicação dos lucros do exercício, sem sujeição a qual-
quer distribuição obrigatória.

4 � Podem ser efectuados adiantamentos sobre os lucros no de-
curso de um exercício, nos termos e com os limites previstos na lei.

ARTIGO 24.º

Para todos os litígios que oponham a sociedade aos accionistas,
seus herdeiros ou representantes, emergentes ou não destes estatutos,
fica estipulado o foro da Comarca da sede, com expressa renúncia a
qualquer outro.

ARTIGO 25.º

Os preceitos dispositivos da lei podem ser derrogados por delibera-
ções sociais.

Disposição transitória

ARTIGO 26.º

1 � Ficam desde já nomeados para o triénio de dois mil e quatro a
dois mil e seis os seguintes membros para os órgãos sociais da sociedade.

Conselho de administração: presidente � Isabel Maria de Carva-
lho Cardoso, divorciada, residente na Rua do Conde de Monsaraz, 14,
2.º, direito, em Lisboa. Vogais � Isabel Alexandra Henriques Gonçal-
ves Ferreira, casada, residente na Avenida da Rainha D. Leonor, 21,
4.º, frente, em Lisboa; Luís Miguel Reis de Almeida, casado, residente
na Avenida da Peregrinação, lote 4.40, porta E 1A, 4.º, frente,
Moscavide.

Mesa da assembleia geral: presidente � Leonel Gomes Mateus,
casado, residente na Rua do Movimento das Forças Armadas, lote 77,
Lazarim, Almada; secretário � Cristina Maria Soares Agostinho de
Oliveira Branco, casada, residente na Rua de Eça de Queiroz, 6, 1.º,
esquerdo, em Carnaxide.

Fiscal único: efectivo � J. Monteiro & Associados � Sociedade de
Revisores Oficiais de Contas, L.da, inscrita na Ordem dos Revisores
Oficiais de Contas sob o n.º 169, com sede na Rua de Augusto Mace-
do, 10C, 2scritório 2, em Lisboa, representada por José Manuel Car-
los Monteiro, inscrito na Ordem dos Revisores Oficiais de Contas sob
o n.º 592, casado, residente na Rua de Abranches Ferrão, 4, 3.º, B,
em Lisboa; suplente � Salvador Figueiredo Vás e Lima, revisor ofici-
al de contas n.º 543, casado, natural da Índia, residente na Rua da
Cidade de Cabinda, 32, 4.º, esquerdo, em Lisboa, contribuinte fiscal
número 146703243.
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2 � Os administradores da sociedade ficam expressamente dispen-
sados, nos termos do n.º 3 do artigo 396.º do Código das Sociedades
Comerciais, de prestar caução por eventuais responsabilidades asso-
ciadas ao exercício do seu cargo.

3 � Que, para fazer face às despesas de instalação dos serviços e
de início de actividade, nomeadamente respeitantes a salários, rendas,
fornecimentos, equipamentos ou serviços são, desde já, conferidos à
administração da sociedade, os necessários poderes para praticar, ou-
torgar e assinar todos os actos e documentos necessários ao levanta-
mento junto do BPN � Banco Português de Negócios, S. A., da im-
portância ali depositada, em conta aberta em nome da sociedade, a
título de realização do capital social.

4 � A administração da sociedade atrás designada fica, desde já,
autorizado a celebrar, anteriormente ao respectivo registo de consti-
tuição, quaisquer negócios jurídicos em nome desta sociedade com-
preendidos no âmbito do objecto social.

Está conforme o original.

17 de Novembro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 2007281430

SAPORO � RESTAURANTE JAPÔNES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 06870/960724; identificação de pessoa colectiva n.º 503687804;
inscrição n.º 04; número e data da apresentação: 15/041105.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi aumentado
o capital social de 400 000$00 para 5000 euros, e redenominação do
capital para euros, ficando assim alterado parcialmente o contrato,
quanto ao artigo 3.°, que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de cinco mil euros, totalmente realizado, corres-
pondente à soma de duas quotas iguais, de dois mil e quinhentos eu-
ros, pertencente a cada um dos sócios:

Francisco José Teixeira Lopes; e
Graciete Maria Marques Rente Lopes.

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

Está conforme o original.

16 de Novembro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 2006541820

 SENHORA DO VERDE � EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 01659/900719; identificação de pessoa colectiva n.º 502387840;
inscrição n.º 03; número e data da apresentação: 39/041029.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi aumentado
o capital social de 700 000$00 para 5000 euros, e redenominação do
capital para euros, ficando assim alterado parcialmente o contrato,
quanto ao artigo 3.°, que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de cinco mil euros, e corresponde à soma de seis quotas, sendo uma de
dois mil trezentos e cinquenta e sete euros e dez cêntimos da sócia Ana
Maria Lory Ross Russell, uma de setecentos equatorze euros e trinta e
cinco cêntimos, da sócia Maria Helena Marques de Mello e Silva Ricar-
do Domingues, uma de quinhentos e setenta e um euros e quarenta e
cinco cêntimos da sócia Maria João Marques de Melo e Silva Lory,
uma de quinhentos e setenta e um euros e quarenta e cinco cêntimos da
sócia Maria Manuela Marques de Mello e Silva Formozinho Sanches,
uma de quinhentos euros do sócio Eduardo Manuel Marques Melo e
Silva, e uma de duzentos e oitenta e cinco euros e sessenta e cinco
cêntimos do sócio João Januário de Almeida Blasques.

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

Está conforme o original.

10 de Novembro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 2006540513

OUTFINANCE � AUDITORIA E GESTÃO DE EMPRESAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 12 807/020910; identificação de pessoa colectiva n.º 505986795;
inscrição n.º 02; número e data da apresentação: 20/041104.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
dissolução e encerramento da liquidação, tendo sido as contas apro-
vadas em 12 de Outubro de 2004.

Está conforme o original.

11 de Novembro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 2006541420

SOLINCA III � DESPORTO E SAÚDE, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 11 020/001218; identificação de pessoa colectiva n.º 505200597;
averbamento n.º 01 à inscrição n.º 07 e inscrição n.º 09; números e
data das apresentações: 34, 35 e 36/041102.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
cessação das funções da fiscalização da Deloitte & Associados, Socie-
dade de Revisores Oficiais de Contas, S. A. (anteriormente com firma
António Dias & Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de Con-
tas, S. A.) por renúncia em 27 de Setembro de 2004, a qual incorpo-
rou a sociedade Magalhães, Neves & Associados, Sociedade de Revi-
sores Oficiais de Contas, S. A., por fusão e a seguinte designação:

Designação do fiscal único, em 28 de Setembro de 2004.
Período: até ao final do mandato em curso 2004-2007.
Efectivo � Deloitte & Associados, Sociedade de Revisores Ofici-

ais de Contas, S. A., Edifício Atrium Saldanha, Praça do Duque de
Saldanha, 1, 6.°, Lisboa; suplente � António Marques Dias, revisor
oficial de contas, residente na morada anterior.

Está conforme o original.

11 de Novembro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 2006552759

SOLINCA III � DESPORTO E SAÚDE, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 11 020/001218; identificação de pessoa colectiva n.º 505200597;
inscrição n.º 08; número e data da apresentação: 33/041102.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato, quanto ao n.º 2 do artigo 9.º, que passou a
ter a seguinte redacção:

Artigo aditado: 33.º
ARTIGO 9.º

2 � O conselho de administração escolherá, de entre os seus
membros, o presidente, se este não tiver sido designado pela assem-
bleia geral na data da sua eleição, bem como, se o entender, um ou
mais administradores delegados ou uma comissão executiva a quem
delegará os poderes de gestão dos negócios sociais que entenda dever
atribuir-lhe.

ARTIGO 33.º

1 � Os accionistas ficarão obrigados a efectuar prestações
acessórias pecuniárias, gratuita ou onerosamente, na proporção das
respectivas participações, até ao montante global máximo de vinte e
cinco milhões de euros, devendo tais prestações ser efectuadas nos
montantes e nas datas fixadas em assembleia geral.

2 � O montante das prestações acessórias será dividido, em cada
momento pelas acções da sociedade, de forma a que a todas as acções
caberá igual montante de prestações acessórias ainda não exigidas.

3 � Integrando as prestações acessórias o conteúdo de cada acção,
no caso de transmissão destas, as prestações acessórias que lhes cor-
respondem são inerentes transmitidas com elas.

4 � As prestações acessórias seguem o regime fixado na lei para
as prestações suplementares de capital quanto à exigibilidade, regime
de obrigação e restituição.

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

Está conforme o original.

11 de Novembro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 2006540955
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SILVERCARE, SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 14 050/040217; identificação de pessoa colectiva n.º 506722007;
inscrição n.º 03; número e data da apresentação: 48/041029.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
seguinte designação:

Designação dos membros do conselho de administração, em 19 de
Outubro de 2004.

Período: quadriénio de 2004-2007.
Presidente � Sunit Narendra, residente na Rua de Damião de Góis,

363-A, 5.º Centro, Porto, Rakesh Harichandra Kanabar, residente na
Rua de Damião de Góis, 307, 1.º, direito, Porto e Shital Jayantilal,
(passou a integrar o conselho de administração).

Está conforme o original.

11 de Novembro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 2006552740

TODIMOVE � UTILIDADES, EQUIPAMENTOS
E INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 12 888/021011; identificação de pessoa colectiva n.º 506220338;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e data
das apresentações: 31 e 32/041102.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
cessação das funções da gerência de Fernando Marques Castelão, por
renúncia em 2 de Setembro de 2004 e foi aumentado o capital social
de 5000 euros para 150 000 euros, tendo sido alterado parcialmente
o contrato, quanto aos artigos 3.º e 5.º, que passaram a ter a seguinte
redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, inteiramente realizado em dinheiro e nos demais
valores constantes do activo social, é de cento e cinquenta mil euros
e corresponde à soma de três quotas: uma do valor nominal de seten-
ta e nove mil e quinhentos euros, na titularidade do sócio José Rodri-
gues Serro, e duas iguais, do valor nominal de trinta e cinco mil du-
zentos e cinquenta euros, uma na titularidade de cada um dos sócios
José Maria Arriegas Estêvão e José Júlio Barbosa Serro.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade fica a cargo de quem, sócio ou não,
for nomeado em assembleia geral, ficando, desde já, nomeados geren-
tes José Rodrigues Serro e José Júlio Barbosa Serro.

2 � A sociedade fica validamente obrigada com a intervenção de
um gerente.

3 � A gerência poderá não ser remunerada se tal vier a ser delibe-
rado pelos sócios, podendo a sua eventual remuneração consistir to-
tal ou parcialmente em participação nos lucros da sociedade.

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

Está conforme o original.

11 de Novembro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 2006540971

OESTIBÉRICA � CONSULTORES DE ELECTRÓNICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 14 765/041115; identificação de pessoa colectiva n.º 502343761;
inscrição n.º 08; número e data da apresentação: 31/041029.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato, quanto ao n.º 1 do artigo 1.º e n.os 1 e 2 do
artigo 5.º, que passaram a ter a seguinte redacção.

1.º

1 � A sociedade adopta a firma OESTIBÉRICA � Consultores de
Electrónica, L.da, e tem a sua sede na Rua de D. João V, 2, 2.º, fregue-
sia de Santa Isabel, concelho de Lisboa.

5.º

1 � A gerência e a administração da sociedade pertencem a Ian
Lawrence Crocker, já nomeado gerente.

2 � A sociedade obriga-se com a assinatura de um gerente.
3 � (Mantém-se.)

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

Está conforme o original.

11 de Novembro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 2006540238

TABACARIA, PAPELARIA E DISCOTECA GRANDETE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 34 650/640221; identificação de pessoa colectiva n.º 500278342;
inscrição n.º 02; número e data da apresentação: 31/041104.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi aumentado
o capital social de 190 000$ para 400 000$, tendo sido alterado par-
cialmente o contrato, quanto aos artigos 3.º e 4.º, que passaram a ter
a seguinte redacção:

3.º

O capital social é de quatrocentos mil escudos, encontra-se in-
tegralmente realizado em dinheiro e nos demais valores constantes
da escrituração e corresponde à soma das seguintes quotas: uma de
trezentos e quarenta mil escudos da sócia Cília Mendes Valente dos
Santos, e uma de sessenta mil escudos do sócio Joaquim Manuel Iná-
cio dos Santos.

4.º

A gerência da sociedade, dispensada de caução e com ou sem re-
muneração, conforme for deliberado em assembleia geral, pertence
à sócia Cília Mendes Valente dos Santos, já nomeada gerente, bas-
tando a sua assinatura para obrigar a sociedade em todos os seus
actos e contratos.

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

Está conforme o original.

11 de Novembro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 2006541498

RIBAU & CALÇADA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 06627/960327; identificação de pessoa colectiva n.º 503610011;
averbamento n.º 3 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 17/041105.

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

Deslocação de sede para a Rua do Patrocínio, 19-B, sala M, fre-
guesia de Santo Condestável, Lisboa.

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

Está conforme o original.

12 de Novembro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 2006541943

TECNIDATA, SOCIEDADE GESTORA DE PARTICIPAÇÕES
SOCIAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 05949/950530; identificação de pessoa colectiva n.º 503419923;
averbamento n.º 02 à inscrição n.º 26 e inscrição n.º 29; números
e data das apresentações: 24-25/041104.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada
a cessação das funções do administrador Manuel Luís Daun e Lore-
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na Arouca, por renúncia em 10 de Setembro de 2004 e a seguinte
designação:

Designação de administrador, em 21 de Setembro de 2004 por
cooptação João Weber Gameiro, residente na Avenida do Engenhei-
ro Duarte Pacheco, torre 1, 6.º, Amoreiras, Lisboa.

Está conforme o original.

12 de Novembro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 2006541447

TURBOGÁS � PRODUTORA ENERGÉTICA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 05489/941125; identificação de pessoa colectiva n.º 503310026;
inscrição n.º 35; número e data da apresentação: 03/041028.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
seguinte designação:

Designação do secretário, em 30 de Março de 2004.
Efectivo � António Andresen Guimarães, residente na Avenida de

Miguel Bombarda, 35, Lisboa; suplente � Ana Catarina Silva, resi-
dente na morada anterior.

Está conforme o original.

12 de Novembro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 2006552775

O NOSSO FABRICO � PASTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 05078/940518; identificação de pessoa colectiva n.º 503197440;
inscrição n.º 06; número e data da apresentação: 19/041104.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
dissolução e encerramento da liquidação, tendo sido as contas apro-
vadas em 24 de Março de 2004.

Está conforme o original.

12 de Novembro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 2006541390

RÁDIO NOTÍCIAS � PRODUÇÕES
E PUBLICIDADE, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 04477/930721; identificação de pessoa colectiva n.º 503024554;
inscrição n.º 28; número e data da apresentação: 41/041110.

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

Deliberação de redução de capital para cobertura de prejuízos.
Data da deliberação: 17 de Março de 2004.
Montante da redução: 8 775 000 euros.

Está conforme o original.

19 de Novembro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 2006527185

VILAOEIRAS � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 05006/940415; identificação de pessoa colectiva n.º 503269425;
averbamento n.º 01 à inscrição n.º 18; número e data da apresen-
tação: 10/041111.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi aprovado o
projecto de fusão em 25 de Outubro de 2004.

Está conforme o original.

19 de Novembro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 2006553062

LISBOA � 4.A SECÇÃO

PORTAL UNIVERSIA PORTUGAL � PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 10 381; identificação de pessoa colectiva n.º 505422700; ins-
crições n.os 9 e 10; números e data das apresentações: 23 e 24/
040924.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Apresentação n.º 23/040924.
Nomeação do secretário da sociedade, por deliberação de 24 de

Outubro de 2003, para o biénio em curso de 2003-2004:
António Miguel Leonetti Terra da Mota, João Manuel Mota Bran-

quinho Crespo, suplente, ambos casados e com domicílio profissional
na Rua do Ouro, 139, 3.º, Lisboa.

Mais certifico que foi registada a alteração do contrato, quanto ao
artigo 4.º, n.º 1, da sociedade em epígrafe, o qual passa a ter a seguin-
te redacção:

ARTIGO 4.º

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado em di-
nheiro, é de três milhões quatrocentos e oitenta e seis mil cento e
quarenta euros, e está representado por trezentas e quarenta e oito
mil seiscentas e catorze acções, com o valor nominal de dez euros
cada uma.

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

Está conforme o original.

12 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2007576813

PORTAL UNIVERSIA PORTUGAL � PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 10 381; identificação de pessoa colectiva n.º 505422700; ins-
crição n.º 8; número e data da apresentação: 09/040921.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Apresentação n.º 09/040921.
Nomeação do fiscal único suplente, por deliberação de 8 de Setem-

bro de 2004, para o quadriénio em curso de 2001-2004:
Carlos Luís Oliveira de Melo Loureiro, casado, Amoreiras, Torre

1, 7.º, Lisboa, revisor oficial de contas.

Está conforme o original.

12 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2006545990

PORTAL UNIVERSIA PORTUGAL � PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 10 381; identificação de pessoa colectiva n.º 505422700; ins-
crição n.º 7; número e data da apresentação: 47/040727.

Certifico que foi registado o reforço do capital de € 2 412 140 para
€ 2 636 140, tendo o artigo 4.º, n.º 1 ficado com a seguinte redac-
ção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de dois milhões seiscentos e trinta e seis mil cento e quarenta euros,
e está representado por 263 614 acções, com o valor nominal de dez
euros cada uma.

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

Está conforme o original.

12 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2007576732
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METS GLOBAL MÉDIA, S. A.
(sucursal em Portugal)

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 11 448; identificação de pessoa colectiva n.º 980260477;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 01 e inscrição n.º 02; números e
datas das apresentações: 27/040429 e 01/040901.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Apresentação n.º 27/040429.
Designação de representante, em 11 de Junho de 2003:
Ignácio Ramos Torres, Avenida de Fontes Pereira de Melo, 6,

Lisboa.

Está conforme o original.

16 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2007265338

METALÚRGICA COSTA NOVA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 12 351; identificação de pessoa colectiva n.º 500192103; ins-
crição n.º 32; número e data da apresentação: 25/040729.

Certifico que foi registada a redução do capital de € 224 205 para
€ 144 650, tendo o artigo 4.º ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro e noutros bens
constantes da escrita inicial é de cento e quarenta e quatro mil seis-
centos e cinquenta euros, dividido em 28 930 acções de valor nomi-
nal de cinco euros cada.

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

Está conforme o original.

17 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2007265389

PRICEWATERHOUSE COOPERS & ASSOCIADOS
 SOCIEDADE DE REVISORES OFICIAIS DE CONTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 11 912; identificação de pessoa colectiva n.º 506628752; ins-
crição n.º 05; número e data da apresentação: 26/040930.

Certifico que foi registado o reforço do capital de € 67 600 para
€ 137 600 000, com alteração parcial do contrato com remodelação
total com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A Sociedade adopta a firma PricewaterhouseCoopers & Associa-
dos � Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, L.da, e tem a sua
sede na Avenida da Liberdade, 245, 8.º, letra A, em Lisboa, freguesia
de Coração de Jesus e durará por tempo indeterminado.

§ único. Por simples deliberação da gerência a sociedade poderá
deslocar a sua sede dentro do mesmo concelho ou para concelhos li-
mítrofes.

ARTIGO 2.º

A Sociedade tem por objecto o exercício das funções legalmente
permitidas ou atribuídas, em exclusivo ou não, aos revisores oficiais
de contas, nomeadamente o exame das contas e a revisão legal de
empresas ou quaisquer outras entidades, e a consultoria em matérias
para as quais as habilitações exigidas para o exercício da profissão de
revisor oficial de contas são indicadas.

ARTIGO 3.º

O capital social é de cento e trinta e sete mil e seiscentos euros,
encontra-se integralmente subscrito e realizado, e é representado por
onze quotas: uma quota no valor nominal de vinte mil euros, perten-
cente ao sócio Ricardo Filipe de Frias Pinheiro, inscrito na lista dos
revisores oficiais de contas com o n.º 739; uma quota no valor nomi-
nal de vinte mil euros, pertencente ao sócio José Pereira Alves, ins-
crito na lista dos revisores oficiais de contas com o n.º 711; uma quota

no valor nominal de vinte mil euros, pertencente ao sócio Jorge
Manuel Santos Costa, inscrito na lista dos revisores oficiais de contas
com o n.º 847; uma quota no valor nominal dois mil e quinhentos
euros, e outra quota no valor nominal de cem euros, pertencentes ao
sócio José Manuel Henriques Bernardo, inscrito na lista dos revisores
oficiais de contas com o n.º 903; uma quota no valor nominal de dois
mil e quinhentos euros, pertencente à sócia Ana Maria Ávila de Oli-
veira Lopes Bertão, inscrita na lista dos revisores oficiais de contas
com o n.º 902 e uma quota no valor nominal de dois mil e quinhen-
tos euros, pertencente ao sócio António Joaquim Brochado Correia,
inscrito na lista dos revisores oficiais de contas com o n.º 1076, uma
quota no valor nominal de vinte mil euros, pertencente ao sócio César
Abel Rodrigues Gonçalves, inscrito na lista dos revisores oficiais de
contas com o n.º 740, uma quota no valor nominal de vinte mil eu-
ros pertencente ao sócio Hermínio António Paulos Afonso, inscrito
na lista dos revisores oficiais de contas com o n.º 712, uma quota no
valor nominal de quinze mil euros, pertencente ao sócio António
Jaime Carvalho Esteves, uma quota no valor nominal de quinze mil
euros, pertencente ao sócio Jorge Manuel Sancho Figueiredo.

ARTIGO 4.º

1 � A maioria de três quartos do número de sócios, do capital social
e dos direitos de voto pertencem sempre a sócios revisores oficiais de
contas.

2 � A maioria de três quartos dos membros da administração, di-
recção ou gerência da sociedade é composta por sócios revisores ofi-
ciais de contas.

3 � Os únicos responsáveis pela orientação e execução directa das
funções de interesse público são revisores oficiais de contas, sócios
ou contratados nos termos previstos na lei.

4 � Os sócios não revisores oficiais de contas preenchem os re-
quisitos estabelecidos na lei.

ARTIGO 5.º

1 � Sem prejuízo do estabelecido no artigo 4.º, são gerentes todos
os sócios que sejam pessoas físicas.

2 � A Sociedade obriga-se pela assinatura de um gerente, sem pre-
juízo do regime legal aplicável à assinatura de certificações, relatórios
e outros documentos da sociedade emitidos no exercício das suas fun-
ções de interesse público e do disposto no artigo 4.º

ARTIGO 6.º

As assembleias gerais, seja qual for a respectiva ordem de traba-
lhos, serão convocadas por carta registada enviada com a antecedên-
cia mínima de 15 dias, dispensando-se a convocação quando estejam
presentes ou representados todos os sócios e todos concordem com
tal dispensa.

ARTIGO 7.º

1 � A assembleia geral reunirá ordinariamente uma vez por ano,
para aprovar as contas do exercício e deliberar sobre a aplicação de
resultados e a distribuição de lucros.

2 � A distribuição de lucros será feita na proporção das quotas dos
sócios ou diversamente, tomando em conta os serviços prestados por
cada sócio, ou o número de clientes por que cada um é responsável,
ou outro critério que a assembleia entenda aplicar, sem prejuízo do
disposto nas normas imperativas em vigor.

ARTIGO 8.º

1 � A divisão de quotas e a respectiva cessão, a sócios ou a tercei-
ros, carecem de consentimento da Sociedade, a qual deverá assegurar
que a maioria de três quartos do seu capital e direitos de voto perten-
ce a revisores ou sociedades de revisores oficiais de contas.

2 � Quando a Sociedade recuse o consentimento e proponha a
cessão a outra pessoa ou a amortização da quota, o preço de tal ces-
são ou amortização será, salvo acordo com o sócio cedente, aquele
que resultar do último balanço aprovado, sem direito a qualquer com-
pensação adicional.

ARTIGO 9.º

Todas as deliberações serão tomadas por maioria de votos presen-
tes ou representados, excepto aquelas para que a lei exija maiorias
qualificadas.

ARTIGO 10.º

Para além das causas de exoneração ou exclusão previstas na lei,
pode qualquer sócio exonerar-se da Sociedade e pode esta excluir um
sócio, seguindo-se a cessão ou amortização da respectiva quota nas
condições do n.º 2 do artigo 7.º
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ARTIGO 11.º

1 � A Sociedade e os seus sócios e ainda, quando for o caso, os
revisores por ela contratados nos termos legais, são civil, solidária e
ilimitadamente responsáveis pelos prejuízos que, no exercício de fun-
ções de interesse público, culposamente causem a terceiros, designa-
damente às entidades emitentes de valores mobiliários ou aos inves-
tidores na prestação dos serviços de auditoria referidos no código dos
valores mobiliários.

2 � Para garantia do cumprimento das responsabilidades referidas
no número anterior, a Sociedade contratará, nos termos da lei, um
seguro de responsabilidade profissional com companhia de seguros
idónea.

ARTIGO 12.º

No omisso regularão as disposições legais aplicáveis, nomeadamente
as referentes ao estatuto ou regime jurídico da profissão de revisor
oficial de contas.

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

Está conforme o original.

17 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2005437840

PARQUECON � PARQUEAMENTO E REPRESENTAÇÃO
DE CONTENTORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 12 349; identificação de pessoa colectiva n.º 506354164;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 02 e inscrição n.º 07; números e
data das apresentações: 10 e 11/040917.

Certifico que foi registada a alteração do contrato quanto ao arti-
go 4.º e nomeação de gerente da sociedade em epígrafe, o qual passa
a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinhei-
ro, é de cinquenta e cinco mil euros e corresponde à soma das
seguintes quotas: duas, sendo uma vinte e sete mil e quinhentos
euros e outra de quinhentos e cinquenta euros, pertencentes a CON-
TEPARQUE � Parqueamento, Movimento e Reparação de Con-
tentores, L.da, uma de dezasseis mil e quinhentos euros pertencen-
te a Salgado & Lino � Trânsito e Navegação, L.da, e uma de dez
mil quatrocentos e cinquenta euros pertencente a Victor Joaquim
Marques Soares Leite.

Gerente designado em 29 de Setembro de 2003:
Alberto Armando da Silva Lino, Rua das Padeiras, 77, Avintes, Vila

Nova de Gaia.

Mais certifico, que o texto que se segue é transcrição da inscrição
acima referida:

02 � Averbamento n.º 1, apresentação n.º 10/040917.
Cessação de funções do gerente, João Pedro do Amaral da Silva

Sanches, por ter renunciado em 29 de Setembro de 2003.

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

Está conforme o original.

17 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2007265370

METALÚRGICA COSTA NOVA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 12 351; identificação de pessoa colectiva n.º 500192103;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 30 e inscrição n.º 33; números e
data das apresentações: 05 e 06/040923.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

30 � Averbamento n.º 1, apresentação n.º 05/040923.
Cessação de funções do administrador único, Fernando Herguido

Mugica, por ter falecido em 15 de Junho de 2004.
33 � Apresentação n.º 06/040923.

Nomeação do administrador único, por deliberação de 6 de Setem-
bro de 2004, para o triénio em curso de 2003-2005:

Sebastião Theotonio de Carvalho Neto, casado, Rua da Conceição,
46, 3.º, direito, Lisboa.

Está conforme o original.

16 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2007268655

PLÁCIDO FERNANDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 10 295; identificação de pessoa colectiva n.º 500724679; ins-
crição n.º 17; número e data da apresentação: 18/040929.

Certifico que foi registado o reforço do capital de 1 250 000$ para
€ 50 000, tendo os artigos 1.º, 2.º, 3.º e designação de gerente ficado
com a seguinte redacção:

1.º

A sociedade continua a adoptar a firma Plácido Fernandes, L.da, e
vai ter a sua sede na Avenida de João XXI, n.os 12-A e B, freguesia
de São João de Deus, concelho de Lisboa.

2.º

O objecto social consiste no comércio e serviço de óptica ocular,
optometria, contactologia e toda a actividade relacionada com o ramo
da óptica.

3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de cinquen-
ta mil euros e está dividido em três quotas, duas iguais do valor nomi-
nal de vinte e dois mil e quinhentos euros, cada, pertencendo uma a
cada um dos sócios Salauddin Abdul Hamid Hassan e José Eduardo
Couto e Silva e outra do valor nominal de cinco mil euros pertencen-
te à sociedade Castanheira & Lopes, L.da

Gerentes designados, em 24 de Abril de 2001:
Salauddin Abdul Hamid Hassan e José Eduardo Couto e Silva.

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

Está conforme o original.

12 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2004817038

CAMPBELL SOUP PORTUGAL � PRODUTOS
ALIMENTARES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 10 096; identificação de pessoa colectiva n.º 505418665; ins-
crição n.º 02; número e data da apresentação: 15/040430.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Apresentação n.º 15/20040430.
Nomeação de gerentes, por deliberação de 17 de Março de 2002:
Edwin Benedictus Leon de Goof, Nan Den Houten Hilde, Bélgica.
Jacques Ivan Henri G. M. Van Den Wouver, Marit Pascale, Bél-

gica.

Está conforme o original.

12 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2006477234

MONTE AGRAÇO � ENERGIAS ALTERNATIVAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 11 735; identificação de pessoa colectiva n.º 505954249; ins-
crição n.º 13; número e data da apresentação: 52/040616.

Certifico que foi registada a alteração do contrato quanto ao ar-
tigo 3.º, da sociedade em epígrafe, o qual passa a ter a seguinte redac-
ção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos demais
bens e valores constantes da escrita social é de seis mil euros, repre-
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sentado por oito quotas, três do valor nominal de novecentos euros
cada e outra do valor nominal de trezentos e sessenta euros, perten-
centes à sociedade GECIMENT � Gestão de Participações, SGPS,
S. A., três quotas iguais de seiscentos euros cada uma e outra de mil
cento e quarenta euros, pertencentes à sociedade Monte Agreste �
Energias Alternativas, L.da

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

Está conforme o original.

16 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2006556193

MONTE AGRAÇO � ENERGIAS ALTERNATIVAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 11 735; identificação de pessoa colectiva n.º 505954249; inscri-
ções n.os 14 e 15; números e data das apresentações: 41, 42/040917.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

14 � Apresentação n.º 41/040917.
Nomeação do secretário da sociedade, por deliberação de 21 de Maio

de 2004:
Denise Alfaro Guimarães, Bairro do Alto da Ajuda, Rua Onze, 165,

Lisboa; suplente � Bruno Azevedo Rodrigues, Travessa da Amoreira,
29, 3.º, esquerdo, Lisboa.

Certifica ainda, que foi registada a alteração do contrato quanto ao
artigo 9.º, da sociedade em epígrafe, o qual passa a ter a seguinte re-
dacção:

9.º

1 � Qualquer sócia poderá prestar à sociedade os suprimentos de
que ela carecer nos termos e condições fixados em assembleia geral.

2 � Poderão ser exigidas à sócias na proporção das suas quotas,
prestações suplementares até ao montante global de € 3200.

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

Está conforme o original.

16 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2006355619

CHARCUTARIA AS PRIMAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 54 659/800104; identificação de pessoa colectiva n.º 500907870;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 4; número e data da apresentação:
39/040915.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Averbamento n.º 1, apresentação n.º 39/040915.
Cessação de funções da gerente, Maria Augusta da Ressurreição

Charrua Almeida, por ter renunciado em 16 de Agosto de 2004.

Está conforme o original.

19 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria
Margarida Faria Moreira da Silva. 2007268361

MANUEL FRANCISCO & ALBERTINA EMÍLIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 54 151/790905; identificação de pessoa colectiva n.º 500547106;
inscrição n.º 12; número e data da apresentação: 14/040930.

Certifico que foi registada a dissolução e encerramento da liquida-
ção da sociedade supra.

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

Está conforme o original.

19 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria
Margarida Faria Moreira da Silva. 2006522981

MACGREGOR � NAVINE (P), EQUIPAMENTOS
PORTUÁRIOS E PARA A CONSTRUÇÃO NAVAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 53 852/790703; identificação de pessoa colectiva n.º 500879770;
inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 29/040929.

Certifico que foi registada a redução do capital de 24 939,90 euros
para 5000 euros, tendo o artigo 3.º ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de cinco mil euros, e corresponde à soma de duas quotas: uma do valor
nominal de quatro mil e novecentos euros, pertencente à sócia Ma-
cgregor Navine (F), S. A., e uma do valor nominal de cem euros,
pertencente ao sócio Roland Jean-Claude Pontier.

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

Está conforme o original.

19 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria
Margarida Faria Moreira da Silva. 2007268760

CORSÁN � CORVIAM, S. A.
(sucursal em Portugal)

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 09852; identificação de pessoa colectiva n.º 980219515;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 01; número e data da apresenta-
ção: 17/040906.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Averbamento n.º 1, apresentação n.º 17/040906.
Deslocação da sede da sucursal para a Rua de Pedro e Inês, lote

2.08.01, piso 1, freguesia de Santa Maria dos Olivais, concelho de
Lisboa.

Está conforme o original.

12 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2007273918

CLÍNICA MÉDICA-CIRÚRGICA C. ALEXANDRE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 09929; identificação de pessoa colectiva n.º 505229900;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 01 e inscrição n.º 04; números e
data das apresentações: 09 e 10/040915.

Certifico que foi registada a alteração do contrato quanto ao ar-
tigo 3.º, da sociedade em epígrafe, o qual passa a ter a seguinte redac-
ção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de vinte e
quatro mil novecentos e trinta e nove euros e noventa cêntimos,
dividido em duas quotas, uma quota no valor nominal de doze mil
quatrocentos e sessenta e nove euros e noventa e cinco cêntimos,
pertencente ao sócio Carlos Alberto Pereira Alexandre e uma quota
no valor nominal de doze mil quatrocentos e sessenta e nove euros e
noventa e cinco cêntimos, pertencente ao sócio João Carlos Praze-
res Alexandre.

Certifica ainda, que o texto que se segue é transcrição da inscrição
acima referida:

Averbamento n.º 1, apresentação n.º 09/040915.
Cessação de funções da gerente Luísa Maria Moreira Prazeres Ale-

xandre, por ter renunciado em 30 de Agosto de 2004.

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

Está conforme o original.

12 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2002509239
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PROPOSTA ACTUAL EMPREENDIMENTOS
E INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 13 628; identificação de pessoa colectiva n.º 506364577; ins-
crição n.º 05; número e data da apresentação: 20/040923.

Certifico que foi registada a alteração do contrato quanto ao ar-
tigo 1.º, da sociedade em epígrafe, o qual passa a ter a seguinte redac-
ção:

ARTIGO 1.º

A sociedade tem a firma Proposta Actual � Empreendimentos e
Investimentos Imobiliários, L.da, e tem a sua sede na Rua de Tristão
Vaz, 20, 5.º, direito, em Lisboa, freguesia de São Francisco Xavier.

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

Está conforme o original.

18 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2005450901

PERFIL � INFORMÁTICA SOCIEDADE
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 13 629; identificação de pessoa colectiva n.º 505333155; ins-
crição n.º 02; número e data da apresentação: 16/040923.

Certifico que foi registado o reforço do capital de € 5000 para
€ 15 000, e alteração do contrato para sociedade por quotas plural:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação Perfil Informática, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida de 5 de Outubro, 151,
3.º, B, em Lisboa, freguesia de Nossa Senhora de Fátima.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser desloca-
da, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e serem
criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de represen-
tação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o desenvolvimento de projectos in-
formáticos, incluindo consultoria, análise, programação e manuten-
ção, compra, venda, manutenção e representação de hardware e sof-
tware informáticos, outsourcing de recursos humanos na área da
consultoria informática e organização de eventos de natureza pro-
mocional da empresa; importação e exportação.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de quinze mil euros, encontra-se integral-
mente realizado em dinheiro e corresponde à soma de três quotas
iguais, do valor nominal de cinco mil euros, cada uma, pertencentes,
uma a cada um dos sócios, Lúcio Damasceno da Silva, Alberto Emili
Mourão e Lucas Araújo Silva.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global do dobro do 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, eleitos em assembleia geral, com ou sem remune-
ração, conforme aí vier a ser deliberado.

2 � Mantém-se nomeado gerente o sócio Lúcio Damasceno da
Silva e são desde já nomeados gerentes os sócios Lucas Araújo Silva
e Alberto Emili Mourão.

3 � Para que a sociedade se considere vinculada, em todos os seus
actos e contratos, é necessária a assinatura de dois gerentes.

4 � É expressamente proibido aos gerentes obrigar a sociedade em
actos e contratos estranhos aos negócios sociais, tais como letras de
favor, fianças, abonações, avales ou outros semelhantes.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A cessão total ou parcial de quotas entre sócios é livre, no entanto
a estranhos à sociedade, depende do consentimento da sociedade que
terá sempre o direito de preferência, o qual, de seguida, se defere aos
sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

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

ARTIGO 9.º

As assembleias gerais serão convocadas por meio de cartas regista-
das, dirigidas aos sócios, com pelo menos, 15 dias de antecedência.

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

Está conforme o original.

18 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2006564439

PSIPED � CENTRO DE FORMAÇÃO, INVESTIGAÇÃO
E ATENDIMENTO PSICOPEDAGÓGICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 13 607/040915; identificação de pessoa colectiva n.º 506906345;
inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 11/040915.

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

1.º Ana Montez Cadima, número de identificação fiscal 123363942,
solteira, maior, natural da freguesia de São Sebastião da Pedreira, con-
celho de Lisboa, residente na Rua do Professor Mário Chicó, 9, 6.º, E,
Lisboa, portadora do bilhete de identidade n.º 5334470, emitido em 28
de Maio de 2002, pelos Serviços de Identificação Civil de Lisboa;

2.º Maria Fernanda da Silva de Oliveira Reboredo, número de iden-
tificação fiscal 122111907, divorciada, natural da freguesia de São
Sebastião da Pedreira, concelho de Lisboa, residente na Rua de Pe-
drouços, 51, 1.º, esquerdo, em Lisboa, portadora do bilhete de identi-
dade n.º 1221103, emitido em 9 de Outubro de 2001, pelos Serviços
de Identificação Civil de Lisboa.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma PSIPED � Centro de Formação,
Investigação e Atendimento Psicopedagógico, L.da, e tem a sua sede
na Avenida da Igreja, 42, 5.º, esquerdo, freguesia de Campo Grande,
concelho de Lisboa.

2 � Por decisão da gerência, a sede poderá ser deslocada dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

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

4 � A sociedade poderá adquirir livremente participações em socie-
dades com o objecto diverso do seu e integrar agrupamentos comple-
mentares de empresas, constituir associações em participação e con-
sórcios.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a formação contínua de professores e
formação técnico-profissional no âmbito da psicopedagogia, da edu-
cação especial, do desenvolvimento humano, da psicologia e da peda-
gogia; estudos, investigação, projectos e pareceres de natureza técni-
co-profissional do domínio da psicopedagogia, educação especial,
desenvolvimento humano, psicologia e pedagogia; prestação de ser-
viços de consultadoria técnico-científica nas referidas áreas; atendi-
mento psicopedagógico individual e em grupo e no âmbito da educa-
ção especial; edição e distribuição de publicações e material didáctico
e audiovisual de cariz técnico nas referidas áreas; organização de se-
minários, congressos e outros eventos de natureza técnico-científica.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de cinco mil euros, integralmente realizado
em dinheiro, e está dividido em duas quotas, uma no valor nominal de
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dois mil quinhentos e cinquenta euros da sócia Ana Montez Cadima e
uma no valor nominal de dois mil quatrocentos e cinquenta euros da
sócia Maria Fernanda da Silva de Oliveira Reboredo.

2 � Podem ser exigidas prestações suplementares até ao montan-
te de cinco mil euros.

3 � Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que esta
carecer, mediante prévia deliberação tomada em assembleia geral.

ARTIGO 4.º

1 � A administração e representação da sociedade pertencem aos
gerentes a nomear em assembleia geral.

2 � A gerência será ou não remunerada conforme for deliberado
em assembleia geral.

3 � Ficam, desde já, designadas gerentes as sócias.
4 � A sociedade obriga-se com a intervenção das duas gerentes.
5 � A sociedade não pode prestar garantias reais ou pessoais a

dívidas de outras entidades, salvo se nisso tiver justificado interesse
próprio ou se se tratar de sociedade em relação de domínio ou de
grupo.

ARTIGO 5.º

1 � A cessão total ou parcial de quotas a não sócios depende sem-
pre do consentimento prévio da sociedade.

2 � Nas cessões onerosas a sociedade em primeiro lugar, e os só-
cios não cedentes em segundo, gozam do direito de preferência.

ARTIGO 6.º

A representação voluntária dos sócios, nas assembleias gerais, pode
ser confiada a quem estes entenderem.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá amortizar quotas nos seguintes casos:
a) Com o consentimento do seu titular;
b) Ocorrendo penhora, arrolamento ou arresto, ou quando, por

qualquer motivo, se deva proceder à arrematação ou adjudicação judi-
cial da quota;

c) Se ocorrer o falecimento do seu titular;
d) Por falência do seu titular;
e) Por exclusão do seu titular;
f) Se a quota for cedida sem o consentimento da sociedade sendo

este devido;
g) Em caso de partilha da quota, por divórcio ou separação de bens,

se esta não for adjudicada ao respectivo titular.
2 � Se a lei não dispuser imperativamente de modo diverso, nos

casos previstos nas alíneas b), c), d) e g) a amortização será efectu-
ada pelo valor que para a quota amortizada resultar de balanço espe-
cial organizado para o efeito, e nos casos previstos nas alíneas e) e
f), a contrapartida da amortização será igual ao valor nominal da
quota.

3 � A quota amortizada figurará no balanço como tal, e, posteri-
ormente, por deliberação dos sócios, poderão, em sua substituição,
ser criadas uma ou mais quotas destinadas a ser cedidas a um ou a
alguns sócios ou a terceiros.

Está conforme o original.

18 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2007268183

MADRIMOVE � UTILIDADES, EQUIPAMENTOS
E INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 10 914; identificação de pessoa colectiva n.º 505891662; ins-
crição n.º 06; número e data da apresentação: 02/040910.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

06 � Apresentação n.º 02/040910.
Nomeação de gerente, por deliberação de 8 de Setembro de 2004:
Acácio Manuel Gomes de Oliveira, casado, Rua da Cerveira, 3,

Marrazes, Leiria.

Está conforme o original.

16 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2007271621

COM EFEITO � COMUNICAÇÃO
ORGANIZACIONAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 13 603/040914; identificação de pessoa colectiva n.º 507039068;
inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 18/040914.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato e foi constituída por José Manuel Menano
Seruya, número de identificação fiscal 116396601, natural de Lisboa,
freguesia de Santos-o-Velho, e mulher, Margarida Figueira César e Sá
Fernandes Seruya, número de identificação fiscal 128268417, natural
da freguesia da Sé, concelho do Funchal, casados sob o regime da se-
paração de bens, residentes na Rua Vinte e Dois, 4, Bairro de Belém,
em Lisboa, portadores dos bilhetes de identidade n.os 4880783, de 16
de Março de 1999 e 5031271, de 29 de Janeiro de 1999.

ARTIGO 1.º

Denominação

1 � A sociedade adopta a firma Com Efeito � Comunicação
Organizacional, L.da

ARTIGO 2.º

Sede social

1 � A sociedade tem a sua sede em Lisboa, na Rua Vinte e Dois,
4, Bairro de Belém, freguesia de Santa Maria de Belém.

2 � A gerência pode deslocar a sede social dentro do mesmo con-
celho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 3.º

Objecto

1 � A sociedade tem por objecto a prestação de serviços de con-
sultoria e assessoria às empresas e outros tipos de organizações, rela-
cionados com a comunicação organizacional e empresarial, em maté-
rias como a educação, formação e orientação de recursos humanos, a
concepção de programas e processos de planeamento, organização,
controlo, informação e gestão, bem como de sítios na Internet e de
projectos editoriais e de investigação, e ainda a definição conceptual
de todo o tipo de meios e suportes da comunicação organizacional e
empresarial.

2 � Fica, desde já, autorizada a aquisição ou subscrição pela socie-
dade de participações, quer em quaisquer sociedades comerciais, quer
em quaisquer sociedades que, não sendo comerciais, adoptem um dos
tipos admitidos pela lei para as sociedades comerciais, quer ainda em
quaisquer sociedades que sejam reguladas por lei especial, qualquer que
seja o objecto contratual de umas e outras, bem como a aquisição
pela sociedade de participação em agrupamentos complementares de
empresas, associações em participação ou consórcios.

ARTIGO 4.º

Capital social

O capital da sociedade integralmente realizado em dinheiro é de
dez mil euros e corresponde à soma de duas quotas, uma do valor
nominal de nove mil e oitocentos euros pertencente ao sócio José
Manuel Menano Seruya e outra do valor nominal de duzentos euros
pertencente à sócia Margarida Figueira César e Sá Fernandes Seruya.

ARTIGO 5.º

Prestações suplementares

Mediante deliberação dos sócios, observados os requisitos legais,
podem ser exigidas prestações suplementares de montante global não
superior a trinta mil euros.

ARTIGO 6.º

Suprimentos

Os suprimentos a efectuar pelos sócios à sociedade ficam depen-
dentes de prévia deliberação dos sócios, a qual fixará as respectivas
condições em que os mesmos se efectuarão.

ARTIGO 7.º

Cessão de quotas

1 � A cessão, total ou parcial e quer seja a título gratuito ou one-
roso, de quotas a terceiros não sócios, incluindo ascendentes ou des-
cendentes dos sócios, depende do consentimento da sociedade.

2 � Em caso de violação do disposto no número anterior des-
te artigo, poderá a quota ou parte da quota cedida ser compulsi-
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vamente amortizada pela sociedade pelo valor que venha a ser
determinado nos termos previstos no artigo 1021.º do Código
Civil, por avaliação a realizar por uma firma de auditoria a indi-
car pela sociedade, ou pelo valor por que foi cedida, se este for
inferior àquele.

3 � Em caso de transmissão ou cessão, total ou parcial e quer seja
a título oneroso ou gratuito, de quotas a terceiros não sócios, a socie-
dade, terá direito de preferência pelo preço não simulado que tenha
sido oferecido ao sócio cedente por terceiro de boa-fé, ou caso se
trate de cessão a título gratuito, pelo valor real da quota ou parte de
quota, calculado nos termos previstos no artigo 1021.º do Código Civil.

ARTIGO 8.º

Amortização de quotas

1 � A amortização de quotas é permitida por acordo entre os só-
cios e a sociedade, mediante quanto a esta, deliberação dos sócios.

2 � A sociedade, por deliberação dos sócios, poderá ainda amorti-
zar qualquer quota, ou parte de quota, independentemente do consen-
timento do respectivo titular, nos seguintes casos:

a) Interdição, inabilitação, insolvência, dissolução, liquidação ou
falência de qualquer sócio;

b) Arresto, penhora, arrolamento ou qualquer outra forma de apre-
ensão, alienação ou adjudicação judicial da quota;

c) Exclusão do sócio, nos casos previstos na lei;
d) Na situação prevista no n.º 2 do artigo 7.º
3 � O valor da contrapartida da amortização, com excepção

do caso previsto na alínea d) do número anterior ao qual se apli-
ca o disposto no n.º 2 do artigo 7.º, será o que resultar de avali-
ação a realizar por uma firma de auditoria a indicar pela socie-
dade.

4 � A quota figurará no balanço como quota amortizada, podendo
os sócios deliberar, posteriormente que, em vez da quota amortizada
sejam criadas uma ou várias quotas, destinadas a ser alienadas a ter-
ceiros.

ARTIGO 9.º

Gerência

1 � A administração da sociedade e a sua representação, em juízo
e fora dele, activa ou passivamente, será exercida por um ou mais
gerentes, que terão ou não remuneração conforme for deliberado pelos
sócios, podendo esta consistir, no todo ou em parte, em participação
nos lucros da sociedade.

2 � Caso a gerência seja plural, a sociedade obriga-se pela inter-
venção conjunta de dois gerentes, sendo sempre necessária a do ge-
rente José Manuel Menano Seruya, vinculando-se ainda com a inter-
venção de um procurador da sociedade no âmbito dos poderes
conferidos para o efeito.

3 � Ao sócio José Manuel Menano Seruya é atribuído um direito
especial à gerência.

ARTIGO 10.º

Assembleias gerais

As assembleias gerais serão convocadas pela gerência, por meio de
carta registada com aviso de recepção, com pelo menos, 15 dias de
antecedência, salvo nos casos em que a lei exija outras formalidades.

ARTIGO 11.º

Distribuição de lucros

Os lucros líquidos apurados anualmente, depois de deduzida a per-
centagem ou valor mínimo exigido por lei para a constituição da
reserva legal, terão a aplicação que os sócios deliberarem por maioria
simples dos votos correspondentes ao capital social.

ARTIGO 12.º

Dissolução e liquidação

1 � A sociedade dissolve-se nos casos previstos na lei.
2 � Serão liquidatários os gerentes em exercício, salvo se os só-

cios deliberarem noutro sentido.
3 � A assembleia geral que determinar a dissolução, fixará as con-

dições da liquidação e o respectivo prazo.

ARTIGO 13.º

Derrogações

Em tudo o que não esteja previsto neste contrato, podem os só-
cios por deliberação unânime, tomada em assembleia geral, derrogar
as disposições da lei aplicáveis de carácter não imperativo.

Disseram ainda os outorgantes:
Que fica, desde já, nomeado gerente o sócio José Manuel Menano

Seruya.

Está conforme o original.

17 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria
Margarida Faria Moreira da Silva. 2007268078

PREFERENCIAL � MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 13 624/040920; identificação de pessoa colectiva n.º 507017153;
inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 17/040920.

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

1.º Inês Barbosa da Cruz Martinez Correia de Sampaio;
2.º Bernardo Ferreira Seruya.

ARTIGO 1.º

Firma e sede

A sociedade adopta a firma Preferencial � Mediação Imobiliária,
L.da, e tem a sua sede em Lisboa, na Rua de São Domingos à Lapa,
115, 3.º, esquerdo, freguesia da Lapa.

ARTIGO 2.º

Representações

A sociedade poderá abrir sucursais, agências ou outras formas de
representação em qualquer outro local.

ARTIGO 3.º

Objecto social

1 � A sociedade tem por objecto a actividade de mediação imobi-
liária, consistindo esta na celebração de contratos na qual se obriga a
diligenciar no sentido de conseguir interessados na compra ou na venda
de bens imóveis, ou na constituição de quaisquer direitos reais sobre
os mesmos, bem como para o seu arrendamento e trespasse, desen-
volvendo para o efeito acções de promoção e recolha de informa-
ções sobre os negócios pretendidos e sobre as características dos res-
pectivos imóveis.

2 � As actividades enumeradas no número anterior poderão ser
também desenvolvidas pela sociedade, total ou parcialmente, de modo
indirecto, mediante a participação em outras sociedades com objecto
análogo ou qualquer outra forma admitida por lei.

ARTIGO 4.º

Participações noutras sociedades

1 � A sociedade pode adquirir participações noutras sociedades com
o objecto ou natureza jurídica diferente da sua.

2 � A sociedade pode, por mera resolução dos sócios, alienar ou
onerar por qualquer forma em direito permitida, as participações so-
ciais de que venha a ser proprietária noutras pessoas colectivas.

ARTIGO 5.º

Capital social e quotas

O capital social é de cinco mil euros e encontra-se integralmente
subscrito e realizado em dinheiro, dividido em duas quotas pelos se-
guintes sócios:

a) Bernardo Ferreira Seruya, titular de uma quota no valor nomi-
nal de dois mil e quinhentos euros;

b) Inês Barbosa da Cruz Martinez Correia de Sampaio, titular de
uma quota no valor nominal de dois mil e quinhentos euros.

ARTIGO 6.º

Transmissão de quotas

1 � A transmissão de quotas entre sócios é livre.
2 � A transmissão de quotas a terceiros depende do consentimen-

to da sociedade a dar em assembleia geral, a convocar por qualquer
dos gerentes a pedido do transmitente, devendo este indicar no pedi-
do o preço, a identificação do transmissário, bem como os demais
termos e condições da transmissão.

3 � Caso a sociedade dê o seu consentimento, tal como previsto
no n.º 2 deste artigo, os sócios gozam de direito de preferência, rela-
tivamente à transmissão proposta.
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4 � Entende-se por transmissão de quotas qualquer forma de trans-
missão e da titularidade do detentor da quota, nomeadamente, cessão
ou venda, permuta, e dação em pagamento.

ARTIGO 7.º

Gerência

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, bem como a sua representação
em juízo e fora dele, activa e passivamente, fica a cargo de um a
cinco gerentes eleitos em assembleia geral.

2 � Os gerentes não poderão obrigar a sociedade em fianças, abo-
nações, letras de favor ou outros actos semelhantes, estranhos aos
negócios sociais.

3 � Fica desde já nomeado gerente da sociedade, João Frederico
Beltrão Franco, solteiro, maior, número de identificação fiscal
203356276, portador do bilhete de identidade n.º 10288588, emitido
em 10 de Janeiro de 2002, pelo Arquivo de Identificação de Lisboa,
residente na Rua de Joaquim Casimiro, 42, 2.º, 1200 Lisboa.

ARTIGO 8.º

Forma de obrigar da sociedade

1 � A sociedade fica validamente obrigada em todos os seus actos
e contratos pela assinatura de dois gerentes, caso haja dois ou mais
gerentes nomeados, ou de um procurador nos termos do seu mandato.

2 � Porém, caso haja dois ou mais gerentes nomeados e em actos e
contratos que não excedam o montante de dois mil e quinhentos euros,
ficará a sociedade obrigada pela assinatura de apenas um gerente.

3 � Caso exista apenas um gerente nomeado, a sua assinatura será
suficiente para obrigar a sociedade em todos e quaisquer actos.

ARTIGO 9.º

Dissolução ou falência de sócios

1 � No caso de morte de algum dos sócios, e não pretendendo
nenhum dos seus herdeiros assumir a titularidade da respectiva quota,
a sociedade terá o direito de amortizar a quota do sócio falecido no
período de 60 dias a contar da data da morte.

2 � No caso de dissolução ou falência de qualquer pessoa colectiva
sócio, a sociedade tem o direito de adquirir, pelo valor nominal, a
quota do sócio dissolvido ou falido, no período de 60 dias a contar da
data da dissolução ou da sentença judicial que decrete a falência.

3 � A sociedade tem ainda o direito de amortizar a quota de qual-
quer sócio, pelo seu valor nominal, no caso de a mesma ser penhora-
da, arrestada ou por qualquer outra forma sujeita a venda judicial.

ARTIGO 10.º

Convocação de assembleias gerais

Sempre que a lei não exija outras formalidades e prazos, as assem-
bleias gerais serão convocadas por meio de cartas registadas ou pro-
tocoladas dirigidas aos sócios, expedidas com a antecedência mínima
de 15 dias.

ARTIGO 11.º

Representação de sócios

Nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 249.º, n.º 5, do
Código das Sociedades Comerciais, ficam os sócios autorizados a no-
mear seu representante, em assembleias gerais, qualquer terceiro.

ARTIGO 12.º

Distribuições de lucros

A assembleia geral deliberará o destino a dar aos lucros da socie-
dade depois de retiradas as importâncias necessárias para o fundo de
reserva legal, podendo deliberar a distribuição de menos de metade
dos lucros ou a sua não distribuição.

ARTIGO 13.º

Prestações suplementares

A sociedade fica autorizada a exigir prestações suplementares até
ao montante limite de um milhão de euros, a todos os seus sócios, na
proporção de cada quota.

ARTIGO 14.º

Balanço e contas

1 � Os balanços e contas da sociedade serão fechados com refe-
rência a 31 de Dezembro de cada ano, devendo verificar-se a sua
aprovação nos três meses seguintes.

2 � Os balanços e contas da sociedade poderão ser fechados com
referência a data diferente daquela mencionada no número antece-
dente deste artigo, obtidas que sejam as autorizações oficiais necessá-
rias para o efeito e respeitados todos os condicionalismos legais.

Está conforme o original.

18 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2007269864

PEDRO LIMA ALVES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 13 625/040921; identificação de pessoa colectiva n.º 507097360;
inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 21/040921.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato e constituída por Pedro Nobre de Lima Alves.

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Pedro Lima Alves, Unipessoal, L.da

ARTIGO 2.º

A sociedade tem a sua sede na Avenida do Uruguai, 26, 4.º, frente,
freguesia de Benfica, concelho de Lisboa.

§ único. A gerência poderá transferir a sede social para outro local
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como
podem ser criadas em território nacional ou estrangeiro, agências,
filiais, sucursais e de representação da sociedade.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto ser agente comissionista.

ARTIGO 4.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de cinco
mil euros, representado por uma quota do único sócio Pedro Nobre
de Lima Alves.

ARTIGO 5.º

1 � A administração e representação da sociedade, remunerada ou
não, fica a cargo de um ou mais gerentes designados em assembleia
geral.

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

3 � Fica desde já designado gerente o sócio Pedro Nobre de Lima
Alves.

4 � A remuneração da gerência poderá consistir parcialmente numa
percentagem dos lucros da sociedade.

5 � A gerência fica desde já autorizada a alienar, onerar, adquirir,
tomar e dar em locação bens móveis e imóveis sem prévia delibera-
ção do sócio.

ARTIGO 6.º

O sócio fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com a socie-
dade que sirvam a prossecução do seu objecto social.

Está conforme o original.

18 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2007265745

PROFILE � CONSULTORIA DE RECURSOS HUMANOS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 13 627/040922; identificação de pessoa colectiva n.º 507008588;
inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 08/040922.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato e é constituída por Nuno Ricardo Barrocas Brito
Beirão Alves.

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Profile � Consultoria de Recursos Hu-
manos, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Rua de Rodrigo da Fon-
seca, 93, 3.º, esquerdo, freguesia de São Mamede, concelho de Lisboa.

§ único. A sociedade por simples deliberação da gerência poderá
deslocar a sua sede social para o mesmo concelho ou concelhos limí-
trofes.
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ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a actividade de consultoria, forma-
ção, recrutamento e selecção, avaliações de desempenho dos recursos
humanos.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros, correspondendo a uma única quota do valor nominal de
cinco mil euros pertencente ao sócio Nuno Ricardo Barrocas Brito
Beirão Alves.

ARTIGO 4.º

O sócio poderá fazer à sociedade os suprimentos de que ela care-
cer, bem como prestações suplementares de capital social até ao
montante global de cinco mil euros, nas condições deliberadas em
assembleia geral.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade, será exercida pelo sócio e por não sócios,
com ou sem remuneração, conforme for deliberado em assembleia
geral, ficando desde já nomeado gerente o sócio Nuno Ricardo Barro-
cas Brito Beirão Alves.

§ único. Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contra-
tos é suficiente a assinatura de um gerente.

Está conforme o original.

18 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2006564110

CROSSAUTO � REPARAÇÕES E VENDA
DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 51 130/770923; identificação de pessoa colectiva n.º 500696950;
inscrição n.º 14; número e data da apresentação: 03/040907.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Apresentação n.º 03/040907.
Nomeação de gerentes, por deliberação de 29 de Abril de 2004:
Joaquim Manuel Lopes Martins Pereira, António Luís da Silveira

Ramos Caldeira Cordovil e António Jorge de Almeida Alves, todos
residentes na Avenida de Severiano Falcão, 10, Prior Velho.

Prazo da nomeação; três anos, com início em 29 de Abril de 2004.

Está conforme o original.

19 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria
Margarida Faria Moreira da Silva. 2002110786

MONTRADE � IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES
E REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 50 912/770727; identificação de pessoa colectiva n.º 500682380;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 4; número e data da apresentação:
06/040927.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Averbamento n.º 1, apresentação n.º 06/040927.
Deslocação da sede para a Avenida de José Malhoa, 2, Tardoz, piso 1,

gabinete 1.2, freguesia de São Sebastião da Pedreira, concelho de Lisboa.

Está conforme o original.

19 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria
Margarida Faria Moreira da Silva. 2007268094

MANJAR � ESPECIALIDADES ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 49 487/760816; identificação de pessoa colectiva n.º 500592144;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 22 e inscrição n.º 29; números e
data das apresentações: 26 e 27/040923.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Averbamento n.º 1, apresentação n.º 26/040923.

Cessação de funções da gerente Rosa Maria Liu, por ter renunciado
em 14 de Setembro de 2004.

Mais certifica, que, foi registada a alteração do contrato quanto
aos artigos 4.º e 8.º, n.º 3, da sociedade em epígrafe, os quais passam
a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

1 � O capital social é de cinco mil euros, integralmente realizado
em dinheiro e nos demais bens e valores constantes da escrituração
social e acha-se dividido em duas quotas, iguais, do valor nominal de
dois mil e quinhentos euros, uma de cada um dos sócios Maria da
Conceição dos Santos Lopes Revés e João Ferreira Rodrigues.

2 � A sociedade poderá adquirir livremente participações em socie-
dades com objecto diverso do seu e integrar agrupamentos comple-
mentares de empresas, constituir associações em participação e con-
sórcios.

ARTIGO 8.º

3 � São gerentes os sócios Maria da Conceição dos Santos Lopes
Revés e João Ferreira Rodrigues.

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

Está conforme o original.

19 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria
Margarida Faria Moreira da Silva. 2006564129

MARPAL � MEDIAÇÃO DE SEGUROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 48 877/760224; identificação de pessoa colectiva n.º 500576874;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 16/040916.

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.

19 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria
Margarida Faria Moreira da Silva. 2007595060

PASTELARIA FATISOL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 48 470/751002; identificação de pessoa colectiva n.º 500393737;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 14; número e data da apresenta-
ção: 19/040924.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Averbamento n.º 2, apresentação n.º 19/040924.
Cessação de funções do gerente Carlos Manuel das Neves Grácio,

por ter renunciado em 21 de Julho de 2004.

Está conforme o original.

19 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria
Margarida Faria Moreira da Silva. 2006564781

CERTIFIED � PRODUTOS DE MANUTENÇÃO
INDUSTRIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 47 496/741118; identificação de pessoa colectiva n.º 500331170;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 12 e inscrições n.os 15 e 16; nú-
meros e datas das apresentações: 55 e 56/040304 e 18/040721.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Averbamento n.º 1, apresentação n.º 55/04032004.
Cessação de funções dos gerentes Glennis Leon Scivally e Thomas

Frederick Hetzer, por terem renunciado em 25 de Novembro e 17 de
Setembro de 2003, respectivamente.

Apresentação n.º 56/040304.
Nomeação de gerente, por deliberação de 30 de Setembro de 2003:
Richard S. Robinson, casado, Dallas, Texas, Cluboaks Drive.
Apresentação n.º 18/040721.
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Nomeação de gerente, por deliberação de 2 de Dezembro de 2003:
Stuart Bitting, casado, 724 Madison Street, Coppell, Texas, Esta-

dos Unidos da América.

Está conforme o original.

19 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria
Margarida Faria Moreira da Silva. 2004356448

PREDIAL DA AVESSADA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 45 611/730601; identificação de pessoa colectiva n.º 500221766;
inscrição n.º 25; número e data da apresentação: 22/040823.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Apresentação n.º 22/040823.
Nomeação dos órgãos sociais, por deliberação de 31 de Maio de

2004, para o quadriénio de 2004-2007.
Conselho de administração:
Ângelo Augusto Salgueiro Gonçalves � presidente e administrador-

-delegado; Maria Filipa Simão Gonçalves Liz Amaral; Nuno Miguel
Simão Gonçalves.

Fiscal único � António José Alves da Silva, revisor oficial de con-
tas; suplente � Anildo Sales Palma Nunes, revisor oficial de contas.

Está conforme o original.

19 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria
Margarida Faria Moreira da Silva. 2007271060

CELPUR � TÉCNICA AMBIENTAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 43 332/710626; identificação de pessoa colectiva n.º 500060169;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
29/040927.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Averbamento n.º 1, apresentação n.º 29/040927.
Deslocação da sede para a Rua do Professor Prado Coelho, 44, 2.º,

esquerdo, freguesia do Lumiar, Lisboa.

Está conforme o original.

19 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria
Margarida Faria Moreira da Silva. 2007271915

CPTP � COMPANHIA PORTUGUESA DE TRABALHOS
PORTUÁRIOS E CONSTRUÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 43 255/710603; identificação de pessoa colectiva n.º 500068194;
inscrições n.os 31 e 32; números e data das apresentações: 22 e 24/
040913.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Apresentação n.º 22/040913.
Nomeação do secretário da sociedade, por deliberação de 5 de

Agosto de 2004, para o triénio em curso de 2003-2005:
Ivone Santos Martins, casada, Rua de Mário Dionísio, 2, Linda-a-

-Velha; suplente � Marta Lopes Correia, solteira, maior, com o mes-
mo domicílio profissional da anterior.

Apresentação n.º 24/040913.
Nomeação do fiscal único suplente, por deliberação de 2 de Agosto

de 2004, para o triénio em curso de 2003-2005:
Carlos Loureiro, revisor oficial de contas, casado, residente nas

Amoreiras, torre 1, 7.º, Lisboa.

Está conforme o original.

19 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria
Margarida Faria Moreira da Silva. 2007271613

MAFAL � SOCIEDADE DE REVESTIMENTOS
PLÁSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 39 864/680725; identificação de pessoa colectiva n.º 500175012;

averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 6; números e data
das apresentações: 32 e 33/040913.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Averbamento n.º 1, apresentação n.º 32/040913.
Cessação de funções dos gerentes José Falé e Armando de Matos

Fernandes, por terem renunciado em 2 de Agosto de 2004.
Mais certifico que foi registada a alteração do contrato quanto aos

artigos 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 e dos demais
valores que compõem a escrita social é de nove mil novecentos e
setenta e cinco euros e noventa e seis cêntimos e corresponde à soma
de duas quotas iguais de quatro mil novecentos e oitenta e sete euros
e noventa e oito cêntimos, pertencendo uma a cada sócio.

ARTIGO 6.º

1 � A gerência da sociedade remunerada ou não conforme for
deliberado em assembleia geral fica a cargo de ambos os sócios, desde
já designados como gerentes.

2 � Para vincular a sociedade é necessária a assinatura de dois
gerentes.

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

Está conforme o original.

19 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria
Margarida Faria Moreira da Silva. 2007271885

PROPRIEDADES AMÉLIA FERNANDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 42 657/701020; identificação de pessoa colectiva n.º 500399182;
averbamento n.º 4 à inscrição n.º 6; número e data da apresentação:
21/040923.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Averbamento n.º 4, apresentação n.º 21/040923.
Deslocação da sede para a Avenida de 24 de Julho, 24, freguesia de

São Paulo, Lisboa.

Está conforme o original.

19 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria
Margarida Faria Moreira da Silva. 2005450880

PORTINVEST � SOCIEDADE PORTUGUESA
DE INVESTIMENTOS TURÍSTICOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 35 817/650517; identificação de pessoa colectiva n.º 500398062;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 19; número e data da apresenta-
ção: 25/040809.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Averbamento n.º 1, apresentação n.º 25/040809.
Recondução dos órgãos sociais, por deliberação de 2 de Janeiro de

2004, para o triénio de 2004-2006:
Conselho de administração: presidente � Robert Ferdinand Bach-

mann, o mesmo que Roberto Bachmann, casado; Maria da Graça
Xavier da Fonseca e Costa Bachmann, casada, Rua de Tomás Ribeiro,
6, 6.º, esquerdo, Lisboa; José Augusto Poças Ferreira.

Fiscal único: Braga & Costa � Sociedade de Revisores Oficiais de
Contas, Praça do Dr. Nuno Pinheiro Torres, 9, cave esquerda, Lis-
boa; suplente � António Joaquim Gomes da Costa, revisor oficial de
contas, casado, Avenida do Movimento das Forças Armadas, 90, 2.º,
esquerdo, Sintra.

Está conforme o original.

19 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria
Margarida Faria Moreira da Silva. 2006562118
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CEPSA � PORTUGUESA PETRÓLEOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 34 399/631108; identificação de pessoa colectiva n.º 500513295;
inscrição n.º 28; número e data da apresentação: 11/040914.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Apresentação n.º 11/040914.
Nomeação de membros do conselho de administração, por delibera-

ção de 25 de Março de 2004, para o quadriénio em curso de 2001-2004:
Dominique de Biberolles, Madrid, Calle General Kirkpatria, 27,

postal B, 4.º-A;
Lucrecio Jimenez Espinel, Madrid, Paseo de Estremadura, 16, 3.º-A.

Está conforme o original.

19 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria
Margarida Faria Moreira da Silva. 2007271745

MORAIS & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 32 165/611219; identificação de pessoa colectiva n.º 500868328;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 15; número e data da apresenta-
ção: 10/040920.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Averbamento n.º 1, apresentação n.º 10/040920.
Cessação de funções da gerente, Maria Manuela Gomes da Silva

Santos das Graças, por ter renunciado em 2 de Setembro de 2004.

Está conforme o original.

19 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria
Margarida Faria Moreira da Silva. 2007269759

QUALITATIVA � GESTÃO, PROMOÇÃO
E CONSTRUÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 10 449; identificação de pessoa colectiva n.º 504802739;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 04; número e data da apresenta-
ção: 13/040922.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Averbamento n.º 1, apresentação n.º 13/040922.
Cessação de funções do gerente Arlindo Miguel e Sousa Paraíso,

por ter renunciado em 7 de Setembro de 2004.

Está conforme o original.

16 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2007265346

POLIVALOR � ANÁLISE E GESTÃO AMBIENTAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 07181; identificação de pessoa colectiva n.º 504171992; ins-
crição n.º 07; número e data da apresentação: 27/040917.

Certifico que foi registada a alteração do contrato quanto aos arti-
gos 1.º, n.º 1 e 2.º, da sociedade em epígrafe, os quais passam a ter a
seguinte redacção:

1.º

1 � A sociedade adopta a denominação de POLIVALOR � Engenha-
ria, Gestão e Informática, L.da, e tem a sua sede na Rua de João Dias, 12,
1.º, direito, freguesia de São Francisco Xavier, concelho de Lisboa.

2 � (Mantém-se.)
3 � (Mantém-se.)

2.º

A sociedade tem por objecto estudos económicos, prestação de
serviços nas áreas de engenharia, gestão, qualidade, informática, In-
ternet e formação profissional.

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

Está conforme o original.

16 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2007269597

MONTE AGRAÇO � ENERGIAS ALTERNATIVAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 11 735; identificação de pessoa colectiva n.º 505954249; ins-
crição n.º 11; número e data da apresentação: 08/040514.

Certifico que foi registada a alteração do contrato quanto ao ar-
tigo 3.º da sociedade em epígrafe, o qual passa a ter a seguinte redac-
ção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, e nos de-
mais bens e valores constantes da escrita social, é de seis mil euros,
representado por oito quotas, três do valor nominal de novecentos
euros cada e uma do valor nominal de trezentos e sessenta euros,
pertencentes à sócia ENERSIS � Sociedade Gestora de Participações
Sociais, S. A., três quotas iguais, no valor nominal de seiscentos euros
cada uma e outra de mil cento e quarenta euros, pertencentes à socie-
dade Monte Agreste � Energias Alternativas, L.da

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

Está conforme o original.

16 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2006448951

MANUEL MARQUES DE OLIVEIRA � IMPORTAÇÃO
E EXPORTAÇÃO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 11 749; identificação de pessoa colectiva n.º 506361322;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 01; número e data da apresenta-
ção: 13/040913.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

01 � Averbamento n.º 1, apresentação n.º 13/040913.
Deslocação da sede para a Rua de Santa Marta, 39, 1.º, freguesia do

Coração de Jesus, concelho de Lisboa.

Está conforme o original.

16 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2007271591

MARGO IMAGEM INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 11 775; identificação de pessoa colectiva n.º 503185710; ins-
crição n.º 06; número e data da apresentação: 21/040929.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

06 � Apresentação n.º 21/040929.
Nomeação de gerente, por deliberação de 28 de Dezembro de 2001:
António Fernando da Silva Ferreira, divorciado, Campo Pequeno,

21, 3.º, esquerdo, Lisboa.

Está conforme o original.

16 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2006565397

CPSI � COMPANHIA PORTUGUESA DE SISTEMAS
INFORMÁTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 12 110; identificação de pessoa colectiva n.º 506318982;
averbamento n.º 3 à inscrição n.º 01; número e data da apresenta-
ção: 28/040930.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

01 � Averbamento n.º 3, apresentação n.º 28/040930.
Cessação de funções da gerente Rosa Alexandra de Gouveia Cunha

Brás, por ter renunciado em 14 de Setembro de 2004.

Está conforme o original.

16 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2006565770
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PAIVA & MONTEIRO � AGÊNCIA DE VIAGENS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 11 830; identificação de pessoa colectiva n.º 506282465;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 01; número e data da apresenta-
ção: 17/040923.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

01 � Averbamento n.º 1, apresentação n.º 17/040923.
Cessação de funções do gerente Nuno Pedro Rodrigues Monteiro,

por ter renunciado em 13 de Setembro de 2004.

Está conforme o original.

16 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2006564420

PET LOOK � COMÉRCIO DE PRODUTOS
PARA ANIMAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 13 456/040713; identificação de pessoa colectiva n.º 507015827;
inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 03/040713.

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

1.º Ana Maria Marques do Carmo Valente Oliveira Santos;
2.º Ana Maria da Assunção Teixeira Lopes.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Pet Look � Comércio de Produ-
tos para Animais, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Campolide, 162, letra A,
freguesia de Campolide, concelho de Lisboa.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio, importação e repre-
sentação de animais de estimação, produtos alimentares, higiene e
limpeza para animais e respectivos acessórios. Serviços de higiene e
limpeza a animais, incluindo ao domicílio.

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 três mil e quatrocentos euros titulada pela
sócia Ana Maria Marques do Carmo Valente Oliveira Santos e outra
do valor nominal de mil e seiscentos euros titulada pela sócia Ana
Maria da Assunção Teixeira Lopes.

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, a nomear em
assembleia geral, com ou sem remuneração conforme aí for deliberado.

2 � Para vincular a sociedade é suficiente a intervenção de um gerente.
3 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou parcial-

mente, em participação nos lucros da sociedade.
4 � Fica desde já nomeada gerente a sócia Ana Maria Marques do

Carmo Valente Oliveira Santos.
5 � Em alargamento dos seus poderes poderá a gerência, ainda:
a) Comprar, vender ou permutar bens móveis, incluindo viaturas

automóveis;
b) Dar ou aceitar quaisquer arrendamentos;
c) Dar ou aceitar trespasses de quaisquer estabelecimentos.

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

juízo, falência ou cessão gratuita não autorizada;
c) Quando o sócio praticar actos que violem o pacto social ou as

obrigações sociais;
d) No caso de morte de sócio a quem não sucedam herdeiros legi-

timários;
e) Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja

sócio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio;
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio con-

sentimento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia geral.
2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no

balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas,
destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou terceiros.

3 � Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último ba-
lanço aprovado.

4 � Se por falecimento de um sócio a respectiva quota não for
amortizada no prazo de 90 dias, a contar da data do falecimento, os
herdeiros deverão designar, de entre eles, um representante comum.

ARTIGO 8.º

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

Está conforme o original.

23 de Setembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2007287277

CLAQUETTE CAFÉ � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 11 785; identificação de pessoa colectiva n.º 506339165;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 01 e inscrição n.º 08; números e
data das apresentações: 07 e 08/040910.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

01 � Averbamento n.º 2, apresentação n.º 07/040910.
Cessação de funções do gerente, Pedro Alberto Bandeira Freire, por

ter renunciado em 4 de Fevereiro de 2004.

Certifico ainda 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 é de cinco mil euros, está integralmente realizado
em dinheiro e outros valores, conforme escrituração e corresponde à
soma de duas quotas de dois mil e quinhentos euros cada, pertencendo
uma a cada sócia.

Sócios: Cláudia Morgado Monteiro e Maria João da Cunha.

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

Está conforme o original.

16 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2006590537

ODIVELAS

JLSR CONSTRUÇÕES CIVIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 14 393;
identificação de pessoa colectiva n.º 974368954; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 31/20011226.

Certifico que foram efectuados os seguintes actos de registo:
Aumento de capital, redenominação e alteração parcial do contra-

to, em que alteram o capital de 400 000$ para 5000 euros, mediante
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reforço de 602 410$, em dinheiro, pelo que se altera o artigo 3.º do
contrato, que passa a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social é de 5000 euros, encontrando-se totalmente re-
alizado em dinheiro e corresponde à soma de quatro quotas, uma
de 2500 euros, pertencente a sócia Maria de Lurdes Valente da
Silva Godinho, uma de 1250 euros, pertencente ao sócio José Luís
Godinho, e duas de 625 euros cada, pertencente uma a cada um
dos sócios Sérgio Miguel da Silva Godinho e Rodrigo Nuno da Silva
Godinho.

O texto completo e actualizado está depositado na pasta respec-
tiva.

Está conforme o original.

5 de Julho de 2002. � A Conservadora Auxiliar, Sónia Alexandra
Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais. 1000125177

TORRES VEDRAS

QUINTA DA BARREIRA � VITIVINICULTURA
E SERVIÇOS, L.DA

(antes JOSÉ GASPAR � SOCIEDADE
DE CONSULTORES, L.DA)

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 2678; identificação de pessoa colectiva n.º 502401974; inscri-
ção n.º 08; número e data da apresentação: 13/20041028.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o pacto quanto ao n.º 1 do artigo 1.º, o qual ficou com
a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação Quinta da Barreira � Vi-
tivinicultura e Serviços, L.da, tem a sua sede na freguesia de Carvoei-
ra, concelho de Torres Vedras, na Quinta da Barreira, lugar de Carrei-
ras.

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

Está conforme.

9 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria do Carmo
Baptista de Jesus Miguel de Sousa. 2006513460

LOUCIFER � COMÉRCIO DE MATERIAIS
DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 2509; identificação de pessoa colectiva n.º 503642126; inscri-
ção n.º 05; número e data da apresentação: 01/20041029.

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

Data da aprovação das contas: 30 de Setembro de 2004.

Está conforme.

10 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria do
Carmo Baptista de Jesus Miguel de Sousa. 2006496662

JOSÉ GASPAR � SOCIEDADE DE CONSULTORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 2678; identificação de pessoa colectiva n.º 502401974; data da
apresentação: 20040805.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2003.

Está conforme.

9 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria do Carmo
Baptista de Jesus Miguel de Sousa. 2006517015

MOVIRMÃO � MÓVEIS E DECORAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 3438; identificação de pessoa colectiva n.º 505215667; inscri-
ção n.º 02; número e data da apresentação: 09/20041028.

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

Data da aprovação das contas: 25 de Outubro de 2004.

Está conforme.

9 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria do Carmo
Baptista de Jesus Miguel de Sousa. 2003386670

NAUTISPORT � DESPORTO INTERNACIONAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 737; identificação de pessoa colectiva n.º 500828873; inscri-
ção n.º 04; número e data da apresentação: 08/20041028.

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

Data da aprovação das contas: 30 de Setembro de 2004.

Está conforme.

9 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria do Carmo
Baptista de Jesus Miguel de Sousa. 2003386688

NAUTISPORT � DESPORTO INTERNACIONAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 737; identificação de pessoa colectiva n.º 500828873; inscri-
ção n.º 03; número e data da apresentação: 07/20041028.

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

Facto inscrito: designação de secretário.
Secretário: Maria de Lurdes Fernandes Ferreira Valinhas, solteira,

maior.
Suplente: Catarina Isabel Lopes Avelino Anselmo da Cruz, casada.
Data: 6 de Setembro de 2004.

Está conforme.

9 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria do Carmo
Baptista de Jesus Miguel de Sousa. 2003386866

SIMOGRAL � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA DA GRANJA
DE ARENES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 4544; identificação de pessoa colectiva n.º P 507000790; ins-
crição n.º 01; número e data da apresentação: 06/20041028.

Certifico que entre Damião & Napoleão, L.da, e Maria da Concei-
ção Rodrigues Pereira Mota, casada com José Manuel Canha de Car-
valho Mota na comunhão de adquiridos, foi constituída a sociedade
em epígrafe, nos termos dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação SIMOGRAL � Sociedade
Imobiliária da Granja de Arenes, L.da, tem a sua sede na Praça de 25
de Abril, 1, 1.º, frente, freguesia de São Pedro, cidade e concelho de
Torres Vedras, e durará por tempo indeterminado a contar da data da
sua constituição.

2 � A gerência da sociedade poderá abrir sucursais, filiais, delega-
ções, agências ou outras formas de representação social permanente
em qualquer lugar do território nacional, ou no estrangeiro, bem como
proceder ao respectivo encerramento.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o estudo, concepção, projecto e rea-
lização, por conta própria ou alheia, de urbanizações e empreendi-
mentos imobiliários, o exercício da actividade de construção civil e
comercialização de materiais de construção, a compra e venda de
imóveis e revenda dos adquiridos para esse fim, a administração e
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gestão de bens, assim como a prossecução de todas as actividades
relacionadas com a promoção imobiliária.

ARTIGO 3.º

A sociedade poderá, em qualquer momento, associar-se com ter-
ceiros, nomeadamente, para tomar parte em agrupamentos comple-
mentares de empresas e em agrupamentos europeus de interesse eco-
nómico, consórcios ou associação em participação, e, bem sim,
adquirir, originária ou subsequentemente, acções ou quotas em socie-
dades com objecto igual ou diferente do seu, ou sujeitas a leis espe-
ciais.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de vinte e
um mil euros e corresponde à soma de duas quotas, sendo uma de
catorze mil euros, da sócia Damião & Napoleão, L.da, e outra de sete
mil euros, da sócia Maria da Conceição Rodrigues Pereira Mota.

ARTIGO 5.º

Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que esta
careça, em condições a estabelecer nos respectivos contratos de su-
primento, sendo a respectiva remuneração e reembolso estabelecidos
nos referidos contratos; os suprimentos poderão, igualmente, ser cons-
tituídos na sequência de deliberação tomada em assembleia geral, caso
em que, nesta, se fixarão as condições de reembolso e remuneração.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá, por deliberação unânime da assembleia geral,
exigir prestações suplementares de capital, até um máximo de 10 ve-
zes o valor do capital social, à altura da deliberação, exigíveis a cada
um dos sócios na proporção do capital social detido.

ARTIGO 7.º

1 � A cessão, total ou parcial, de quotas fica sujeita ao direito de
preferência da sociedade, em primeiro lugar, e dos outros sócios, em
segundo lugar.

2 � É livre a cessão de quotas ou parte de quotas entre sócios.

ARTIGO 8.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos casos seguin-
tes:

a) Acordo do titular;
b) Falecimento do sócio titular se os herdeiros, no prazo de 30 dias

após o falecimento, não nomearem o representante a que alude o
artigo seguinte;

c) Insolvência ou falência do sócio titular;
d) Arresto, arrolamento ou penhora da quota;
e) Venda ou adjudicação judicial;
f) Oneração da quota sem consentimento prévio da sociedade;
g) Se, em caso de partilha consequente a divórcio, a quota vier a

ser adjudicada ao cônjuge não titular.
2 � A amortização será efectuada pelo valor da quota determina-

do pelo último balanço aprovado, tendo a sociedade um prazo de
90 dias para deliberar.

3 � A amortização será efectuada em duas prestações semestrais e
iguais, vencendo-se a primeira no prazo de 90 dias após a realização
da assembleia geral que deliberar a amortização.

4 � Considera-se realizada a amortização com o depósito efectu-
ado na Caixa Geral de Depósitos, à ordem de quem de direito, da
primeira prestação correspondente ao valor da quota amortizada, nos
termos do n.º 2 desta cláusula.

5 � Nos casos previstos nas alíneas c), d) e e) do n.º 1 ter-se-ão
em conta as disposições do n.º 2 do artigo 235.º do Código das Socie-
dades Comerciais.

ARTIGO 9.º

Na morte, interdição ou inabilitação de qualquer dos sócios, a quo-
ta permanecerá indivisa, nomeando os herdeiros um representante na
sociedade enquanto a referida quota não for adjudicada ou amortizada
nos termos do número anterior.

ARTIGO 10.º

1 � A gerência da sociedade, a ser eleita em assembleia geral, in-
cumbe a dois gerentes.

2 � A gerência terá a retribuição que lhe for fixada em assembleia
geral, podendo não ser remunerada.

3 � A sociedade obriga-se validamente em quaisquer actos ou con-
tratos com a assinatura de um gerente.

4 � São, desde já, nomeados gerentes a sócia Maria da Conceição
Rodrigues Pereira Mota e Jorge Miguel Pereira da Mota, casado, re-
sidente na Rua de Teresa de Jesus Pereira, 13, em Torres Vedras.

ARTIGO 11.º

Sempre que a lei não exija outros prazos ou formalidades as assem-
bleias gerais serão convocadas, por meio de cartas registadas, com
aviso de recepção, dirigidas aos sócios, com a antecedência mínima
de 15 dias.

ARTIGO 12.º

Os lucros apurados em cada exercício, depois de deduzida a parte
destinada à reserva legal, serão aplicados conforme o que for delibe-
rado pela assembleia geral que aprovar o respectivo balanço, a qual
poderá aplicá-los, no todo ou em parte, à constituição e reforço de
quaisquer reservas ou destiná-los a outras aplicações de interesse da
sociedade, podendo não distribuir lucros.

Esta conforme.

9 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria do Carmo
Baptista de Jesus Miguel de Sousa. 2006497910

DAMIÃO & NAPOLEÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 59; identificação de pessoa colectiva n.º 500082316; inscrição
n.º 10; número e data da apresentação: 05/20041028.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o pacto quanto ao corpo do artigo 1.º e aditado o arti-
go 8.º, os quais ficam com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade com a firma Damião & Napoleão, L.da, tem a sua sede
na Avenida de 5 de Outubro, 31 e 31-A, freguesia de São Pedro e
Santiago, cidade e concelho de Torres Vedras, podendo, todavia, a
mesma ser alterada por deliberação da gerência.

ARTIGO 8.º

A sociedade poderá, em qualquer momento, associar-se com ter-
ceiros, nomeadamente, para tomar parte em agrupamentos comple-
mentares de empresas e em agrupamentos europeus de interesse eco-
nómico, consórcios ou associação em participação, e, bem assim,
adquirir, originária ou subsequentemente, acções ou quotas em socie-
dades com objecto igual ou diferente do seu, ou sujeitas a leis espe-
ciais.

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

Está conforme.

9 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria do Carmo
Baptista de Jesus Miguel de Sousa. 2006497901

A. T. I. RENT A CAR, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 769; identificação de pessoa colectiva n.º 500751129; inscri-
ção n.º 21; número e data da apresentação: 04/20041028.

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

Facto inscrito: designação do conselho de administração e do fiscal
único.

Conselho de administração: presidente � António Maria da Silva
Ferreira Nunes; vogais: Rui Miguel Gonçalves Ferreira Nunes e Ana
Margarida Silva Santos, casada.

Fiscal único: Silva Teles e Teresa Marques, SROC, representada por
Joaquim Manuel da Silva Neves, divorciado; suplente � Maria Te-
resa Prata Rosa Ferreira Marques, ROC, casada.

Prazo: triénio de 2004-2006.
Data: 15 de Abril de 2004.

Está conforme.

8 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria do Carmo
Baptista de Jesus Miguel de Sousa. 2006503464
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BANIX � VEÍCULOS DE TRANSPORTE, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 863; identificação de pessoa colectiva n.º 501181040; inscri-
ção n.º 20; número e data da apresentação: 02/20041028.

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

Facto inscrito: designação do conselho de administração e do fiscal
único.

Conselho de administração: presidente � António Maria da Silva
Ferreira Nunes; vogais: Pedro Miguel de Almeida Longo Tavares
Adam e Francisco Alves dos Santos.

Fiscal único: Silva Teles e Teresa Marques, SROC, representada por
Joaquim Manuel da Silva Neves, divorciado; suplente � Maria Te-
resa Prata Rosa Ferreira Marques, ROC, casada.

Prazo: triénio de 2004-2006.
Data: 15 de Abril de 2004.

Está conforme.

8 de Novembro de 2004.  � A Primeira-Ajudante, Maria do Carmo
Baptista de Jesus Miguel de Sousa. 2006503456

TOITORRES � AUTOMÓVEIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 1868; identificação de pessoa colectiva n.º 502811706; inscri-
ção n.º 14; número e data da apresentação: 03/20041028.

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

Facto inscrito: designação do conselho de administração e do fiscal
único.

Conselho de administração: presidente � António Maria da Silva
Ferreira Nunes; vogais: Ana Margarida Silva Santos e Francisco Alves
dos Santos, casado.

Fiscal único: Silva Teles e Teresa Marques, SROC, representada por
Joaquim Manuel da Silva Neves, divorciado; suplente � Maria Te-
resa Prata Rosa Ferreira Marques, ROC, casada.

Prazo: triénio de 2004-2006.
Data: 15 de Abril de 2004.

Está conforme.

8 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria do Carmo
Baptista de Jesus Miguel de Sousa. 2006503448

VIA PATERNNO � CAFÉ E SNACK BAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 3256; identificação de pessoa colectiva n.º 504675621;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; números e
data das apresentações: 02 e 03/20041027.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram efectua-
dos os seguintes registos:

Cessação de funções da gerente Rosa Orto In Pratico, por renún-
cia, em 13 de Outubro de 2004.

Alterado parcialmente o contrato quanto aos artigos 3.º e 8.º,
alínea a), tendo ficado os mesmos com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de cinco mil euros e corresponde a soma de duas
quotas iguais, do valor nominal de dois mil e quinhentos euros, per-
tencendo uma a cada um dos sócios José Joaquim dos Santos Damião,
solteiro, maior, e Maria Consolazione Savasta, divorciada.

ARTIGO 8.º

a) A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, e dispensada de caução, será exer-
cida por ambos os sócios.

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

Está conforme.

3 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria do Carmo
Baptista de Jesus Miguel de Sousa. 2006503170

PICOTE & SANTOS � TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 3220; identificação de pessoa colectiva n.º 504347101;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; números e
data das apresentações: 04 e 05/20041027.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram efectua-
dos os seguintes registos:

Cessação de funções do gerente Mário Ferreira Picote, por renún-
cia, em 13 de Outubro de 2004.

Alterado parcialmente o contrato quanto ao artigo 8.º, alíneas a) e
b), tendo ficado o mesmo com a seguinte redacção:

ARTIGO 8.º

a) A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, dispensada de caução, será exerci-
da por António Manuel da Costa Lopes, divorciado, residente na Ur-
banização do Casal da Broeira, lote 10, Paul, freguesia de São Pedro
e Santiago, Torres Vedras.

b) A sociedade obriga-se com a assinatura de um gerente.

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

Está conforme.

3 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria do Carmo
Baptista de Jesus Miguel de Sousa. 2006503200

RAMOS MAIA, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 4543; identificação de pessoa colectiva n.º P 507065565; ins-
crição n.º 01; número e data da apresentação: 06/20041027.

Certifico que por António Cruz Ramos Maia, casado com Ana Paula
Santos Jacinto e Maia na comunhão de adquiridos, foi constituída a
sociedade em epígrafe, nos termos dos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a denominação Ramos Maia, Sociedade Uni-
pessoal, L.da, tem a sua sede na Avenida do General Humberto Delga-
do, 6, 1.º, esquerdo, freguesia de São Pedro e Santiago, cidade e con-
celho de Torres Vedras.

2.º

O objecto da sociedade consiste na importação e exportação de
produtos alimentares e vestuário, comércio de equipamento para a
indústria hoteleira e electrodomésticos, móveis e decoração, papela-
ria, jornais e revistas, serviços de cobranças diversas, construção civil
e obras públicas, remodelações.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros e corresponde a uma quota de igual valor, pertencente ao
único sócio, António Cruz Ramos Maia.

4.º

A gerência da sociedade, bem como a sua representação, em juízo
e fora dele, activa e passivamente, fica a cargo do sócio António
Cruz Ramos Maia, que fica, desde já, nomeado gerente, vinculando-se
a sociedade com a intervenção de um gerente.

5.º

Poderão ser exigidas ao sócio prestações suplementares de capital
até ao montante global de cinquenta mil euros.

Está conforme.

3 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria do Carmo
Baptista de Jesus Miguel de Sousa. 2003397485

TÁXIS S. PEDRO DA CADEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 3044; identificação de pessoa colectiva n.º 504347926; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 04/20041108.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi aumentado
o capital social de € 7481,97 para € 7500, sendo o montante do
aumento de € 18,03, subscrito e realizado em dinheiro pelos sócios
Egídio Franco dos Santos com € 12,02 e Joaquim José Franco dos
Santos com € 6,01, tendo em consequência do aumento sido alterado
o artigo 3.º, que fica com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de sete mil
e quinhentos euros, e corresponde à soma de duas quotas:

Uma no valor nominal de cinco mil euros, pertencente ao sócio
Egídio Franco dos Santos; e

Uma no valor nominal de dois mil e quinhentos euros, pertencente
ao sócio Joaquim José Franco dos Santos.

Mais certifico que foi nomeado gerente Joaquim José Franco dos
Santos.

Foi depositada na pasta respectiva cópia actualizada do contrato.

Está conforme.

16 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria do
Carmo Baptista de Jesus Miguel de Sousa. 2006513494

FINAX � GESTÃO E PARTICIPAÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 1867; identificação de pessoa colectiva n.º 502811528; inscri-
ção n.º 14; número e data da apresentação: 01/20041028.

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

Facto inscrito: designação do conselho de administração e do fiscal
único.

Conselho de administração: presidente � António Maria da Silva
Ferreira Nunes; vogais: Ana Margarida Silva Santos e Francisco Alves
dos Santos, casado.

Fiscal único: Silva Teles e Teresa Marques, SROC, representada por
Joaquim Manuel da Silva Neves, divorciado; suplente � Maria Te-
resa Prata Rosa Ferreira Marques, ROC, casada.

Prazo: triénio de 2004-2006.
Data: 15 de Abril de 2004.

Está conforme.

8 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria do Carmo
Baptista de Jesus Miguel de Sousa. 2006503472

T. F. P. � TRANSPORTES FRIGORÍFICOS PARADAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 4092; identificação de pessoa colectiva n.º 506164233; inscri-
ção n.º 02; número e data da apresentação: 02/20041029.

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

Data da aprovação das contas: 21 de Outubro de 2004.

Está conforme.

10 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria do
Carmo Baptista de Jesus Miguel de Sousa. 2006510312

PLANIMETRIA � CONSULTADORIA E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 4542; identificação de pessoa colectiva n.º P 507121872; ins-
crição n.º 01; número e data da apresentação: 01/20041027.

Certifico que entre Saul José da Costa Leal de Oliveira, casado com
Ana Maria da Costa Babo Leal de Oliveira na comunhão de adquiri-
dos, e António João Leal da Costa Bastos, casado com Ana Marta
Belchior Ferreira da Silva Bastos na comunhão de adquiridos, foi cons-
tituída a sociedade em epígrafe, nos termos dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação de PLANIMETRIA �
Consultadoria e Serviços, L.da, e tem a sua sede social na Rua do Bri-

gadeiro Neves Costa, 1, 1.º, esquerdo, freguesia de São Pedro, cidade
e concelho de Torres Vedras.

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

3 � A sociedade durará por tempo indeterminado a partir da data
da sua constituição.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto social a prestação de serviços de con-
sultadoria no âmbito de operações urbanísticas e operações de inves-
timento, desenvolvimento de projectos, direcção e fiscalização de obras
públicas e particulares, prestação de serviços e consultoria na área de
informática, desenho técnico e serviços administrativos.

ARTIGO 3.º

A sociedade pode participar no capital social de outras sociedades,
ainda que com diferente objecto social ou reguladas por leis especiais,
bem como fazer parte de consórcios, agrupamentos complementares
de empresas ou associações em participação.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado já em dinheiro, é de cinco
mil euros e corresponde à soma de duas quotas iguais, no valor nomi-
nal de dois mil e quinhentos euros cada, pertencentes uma a cada um
dos sócios Saul José da Costa Leal de Oliveira e António João Leal da
Costa Bastos.

ARTIGO 5.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capi-
tal, até ao montante global de 10 vezes o valor do capital social, bem
como estes poderão fazer suprimentos à sociedade nas condições a
acordar com a gerência.

ARTIGO 6.º

1 � A administração e representação da sociedade, activa ou pas-
sivamente, em juízo e fora dele, é exercida por dois gerentes, dispen-
sados de caução e com ou sem remuneração, conforme for deliberado
em assembleia geral.

2 � A sociedade obriga-se pela assinatura de dois gerentes, salvo em
actos de mero expediente em que bastará a assinatura de um dos gerentes.

3 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios Saul José da Cos-
ta Leal de Oliveira e António João Leal da Costa Bastos.

ARTIGO 7.º

A gerência terá os mais amplos poderes de administração e repre-
sentação, designadamente para:

a) Aceitar, adquirir, alienar, onerar ou locar, quaisquer bens e direi-
tos, móveis ou imóveis, nomeadamente veículos motorizados;

b) Contrair empréstimos e outras modalidades de financiamento e
realizar operações de crédito que não sejam vedados por lei;

c) Negociar, desistir ou transigir em qualquer litígio ou pendência
ainda que não tenha atingido a fase judicial;

d) Constituir mandatários.

ARTIGO 8.º

Em caso de cessão ou transmissão total ou parcial de quotas, gra-
tuita ou onerosa é reconhecido o direito de preferência à sociedade
na sua aquisição, em primeiro lugar e aos sócios em segundo lugar.

ARTIGO 9.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos casos e ter-
mos seguintes:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Por interdição, falência ou insolvência de qualquer dos sócios;
c) Se a quota tiver sido objecto de arresto, penhora ou arrolamento;
d) Se o sócio seu possuidor tiver requerido imposição se selos, arro-

lamento dos bens sociais ou qualquer procedimento contra a sociedade;
e) Se os sócios derem de penhor ou qualquer forma onerarem as

suas quotas sem autorização da sociedade;
f) Se a quota tiver sido cedida não obedecendo ao preceituado no

pacto social;
g) Se de alguma forma algum dos sócios pelos suas acções ou omis-

sões prejudique dolosa ou fraudulentamente a sociedade.
2 � Salvo acordo em contrário o valor de qualquer quota para

efeitos da sua amortização, será igual ao seu valor nominal acrescido
da parte que lhe corresponder no fundo de reserva legal.

Está conforme.

3 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria do Carmo
Baptista de Jesus Miguel de Sousa. 2006497898
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UNINOVA � SOCIEDADE COMERCIAL DE ARTIGOS
DE PAPELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 1033; identificação de pessoa colectiva n.º 501489606; inscri-
ção n.º 15; número e data da apresentação: 01/20041026.

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

Data da aprovação das contas: 13 de Outubro de 2004.

Está conforme.

4 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria do Carmo
Baptista de Jesus Miguel de Sousa. 2000527264

FERNANDO NUNO SILVA � AUTOMATISMOS
E SISTEMAS DE REGAS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 4541; identificação de pessoa colectiva n.º P 507122313; ins-
crição n.º 01; número e data da apresentação: 05/20041025.

Certifico que por Fernando Nuno de Menezes Rodrigues da Silva,
casado com Elisabete Chantal dos Santos Salas da Silva na separação
de bens, foi constituída a sociedade em epígrafe, nos termos dos arti-
gos seguintes:

ARTIGO 1.º

Firma e duração

1 � A sociedade tem a forma de sociedade unipessoal por quotas e
adopta a firma Fernando Nuno Silva � Automatismos e Sistemas de
Regas, Unipessoal, L.da, regendo-se pelo presente contrato de socie-
dade e pela legislação aplicável às sociedade unipessoais por quotas.

2 � A sociedade dura por tempo indeterminado.

ARTIGO 2.º

Sede

1 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Teresa de Jesus Pereira,
22, 1.º, esquerdo, freguesia de São Pedro, concelho de Torres Vedras.

2 � A gerência poderá deslocar a sede social para qualquer outro
local dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem
como criar, transferir ou encerrar sucursais, filiais, agências, delega-
ções ou quaisquer outras formas de representação da sociedade, em
território nacional ou estrangeiro, onde e quando entender conve-
niente.

ARTIGO 3.º

Objecto social

A sociedade tem por objecto o comércio, instalação, manutenção
e assistência técnica de sistemas de regas para agricultura e jardins,
respectivos automatismos e seus sistemas informáticos.

ARTIGO 4.º

Capital social

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinquenta
mil euros, correspondente a uma única quota de igual valor nominal,
pertencente ao sócio único Fernando Nuno de Menezes Rodrigues da
Silva.

ARTIGO 5.º

Assembleia geral

O sócio único exerce as competências das assembleias gerais, sen-
do as suas decisões registadas em acta por ele assinadas.

ARTIGO 6.º

Gerência

1 � A gerência e a administração da sociedade, bem como a sua
representação, ficam a cargo do sócio único, desde já nomeado ge-
rente.

2 � O gerente será remunerado, no montante a ser fixado pela
assembleia geral.

ARTIGO 7.º

Forma de obrigar a sociedade

1 � Compete ao gerente representar plenamente a sociedade em
juízo e fora dele.

2 � A sociedade obriga-se pela assinatura do gerente nomeado.
3 � Com o falecimento do sócio único, a respectiva quota trans-

mitir-se-á aos seus sucessores legais.
4 � O sócio único pode a todo o tempo modificar esta sociedade

em sociedade por quotas plural, através de divisão e cessão da quota
ou de aumento do capital social com a entrada de novos sócios.

ARTIGO 8.º

Lucros

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

ARTIGO 9.º

Exercício social

O exercício social coincide com o ano civil.

ARTIGO 10.º

Disposição final

O gerente fica, desde já, autorizado a proceder ao levantamento do
capital social depositado, a fim de custear as despesas de constituição,
registo, publicação e instalação da sede social e outras despesas inadi-
áveis.

Está conforme.

5 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria do Carmo
Baptista de Jesus Miguel de Sousa. 2006497855

SOCIEDADE AGRO-PECUÁRIA DE ALFEIRIA, L.DA

(sociedade em liquidação)

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 1236; identificação de pessoa colectiva n.º 501979875; inscri-
ção n.º 02; número e data da apresentação: 02/20041025.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
registo de encerramento da liquidação, com a aprovação das contas
em 31 de Dezembro de 1997.

Está conforme.

4 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria do Carmo
Baptista de Jesus Miguel de Sousa. 2006497863

SOCIEDADE DE REPRESENTAÇÕES
A NOVA TORREENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 569; identificação de pessoa colectiva n.º 500417067;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 01 e inscrição n.º 6; números e
data das apresentações: 02 e 03/20041104.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram efectua-
dos os seguintes registos:

Cessação de funções da gerente Julieta Manuela Pinto Pereira Go-
mes, por renúncia, em 19 de Outubro de 2004.

Nomeação de gerente de Emílio José Pereira Monteiro Gomes, em
19 de Outubro de 2004.

Está conforme.

10 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria do
Carmo Baptista de Jesus Miguel de Sousa. 2006514091

CHAKAL � SISTEMAS DE ALUMÍNIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 4454; identificação de pessoa colectiva n.º 506931153;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e
data das apresentações: 01 e 02/20041012.

Certifico que Dionísio João, divorciado, cessou funções de gerente,
por renúncia, em 22 de Setembro de 2004, e que foi aumentado o
capital de 20 000 euros para 80 000 euros, pela admissão de três novos
sócios, tendo em consequência sido alterado o contrato de sociedade,
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quanto aos artigos 3.º e 4.º, aditado o artigo 9.º e aditado o parágrafo
único ao artigo 1.º, os quais ficaram com a redacção seguinte:

ARTIGO 1.º

§ único. A gerência fica autorizada a deslocar a sede social para
outro local dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 3.º

O capital social é de oitenta mil euros, integralmente realizado em
dinheiro, e corresponde à soma de quatro quotas, no valor nominal
cada uma de vinte mil euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, ficará a cargo de quem vier a ser designa-
do em assembleia geral, ficando desde já nomeados gerentes os sócios
Joaquim Abel Matias Batista Dias e Nuno Miguel Jerónimo Batista.

§ único. A sociedade obriga-se com a assinatura de dois gerentes.

ARTIGO 9.º

A sociedade poderá exigir dos sócios, por uma ou mais vezes e de
acordo com o deliberado em assembleia geral, prestações suplementa-
res de capital, até a um montante global correspondente a dez vezes
o capital social emitido, na proporção das respectivas quotas.

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

Está conforme o original.

22 de Outubro de 2004. � A Primeira-Ajudante Destacada, Luísa
Maria dos Santos Marta. 2003386661

REGRESSO � TRANSPORTE DE MERCADORIAS
NACIONAIS E INTERNACIONAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 4532; identificação de pessoa colectiva n.º P 506981614; ins-
crição n.º 01; número e data da apresentação: 01/20041011.

Certifico que entre João Luís Ferreira Ribeiro e mulher Maria do
Carmo Constantino Martins Ribeiro, casados na comunhão de adqui-
ridos, residentes na Rua da Pena Seca, 14, Bonabal, Ventosa, Torres
Vedras, foi constituída a sociedade com a denominação em epígrafe,
que se rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Regresso � Transporte de Mercadori-
as Nacionais e Internacionais, L.da, e tem a sua sede na Rua da Pena
Seca, 14, Bonabal, freguesia de Ventosa, concelho de Torres Vedras.

§ único. A sociedade, por simples deliberação da gerência, poderá
deslocar a sede social para outro local, dentro do mesmo concelho ou
para concelho limítrofe, bem como poderá criar agências, sucursais,
filiais ou outras formas locais de representação da sociedade, em qual-
quer ponto do País.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade compreende o transporte rodoviário de
mercadorias, locais ou de longa distância, com características de ser-
viço regular ou ocasional, por meio de camiões ou veículos similares.
Inclui serviços de mudanças, o transporte de mercadorias nacionais e
internacionais.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinquenta
mil euros e corresponde à soma de duas quotas, cada uma no valor
nominal de vinte e cinco mil euros, pertencentes uma a cada um dos
sócios.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme for
deliberado em assembleia geral compete a sócios ou a não sócios, que
venham a ser nomeados em assembleia geral, ficando desde já nome-
ados gerentes ambos os sócios.

1 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos é
suficiente a assinatura de um gerente, detendo a gerente Maria do
Carmo Constantino Martins Ribeiro a necessária capacidade profissi-

onal, pelo que a sua assinatura será sempre obrigatória para os actos
em que aquela seja exigível.

2 � 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

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

ARTIGO 8.º

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

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, a aquisição de equipamento e instalação da sede
social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis, imóveis ou direi-
tos, ou tomar de trespasse quaisquer estabelecimentos comerciais,
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.

22 de Outubro de 2004. � A Primeira-Ajudante Destacada, Luísa
Maria dos Santos Marta. 2006512919

DOMOGLOBAL � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 4470; identificação de pessoa colectiva n.º P 506979253; ins-
crição n.º 01; número e data da apresentação: 02/20040514.

Certifico que entre Ricardo Filipe Batista Xavier Correia, solteiro,
maior, Guida Maria Sousa Batista, divorciada, Júlio Manuel Rafael
António, divorciado, e Francisco José da Silva Pereira, casado com
Maria da Graça Carlos Oliveira da Silva Pereira na comunhão de ad-
quiridos, foi constituída a sociedade em epígrafe, nos termos dos ar-
tigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma DOMOGLOBAL � Sociedade de Me-
diação Imobiliária, L.da, e tem a sua sede social na Rua dos Valinhos,
21, cave, no Casal de Barbas, freguesia de Turcifal, concelho de Tor-
res Vedras.

2.º

Por deliberação da gerência a sede social poderá ser deslocada den-
tro do mesmo concelho, ou para outros concelhos limítrofes e bem
assim poderá criar ou encerrar sucursais, agências, delegações ou ou-
tras formas locais de representação social no território nacional ou
no estrangeiro.

3.º

A sociedade tem como objecto a actividade de mediação imobiliá-
ria, angariação, prospecção e promoção de bens imóveis, consultado-
ria e gestão imobiliária, gestão e administração de imóveis e avalia-
ção de imóveis.

4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de cinco mil euros e corresponde à soma de quatro quotas: uma do
valor nominal de mil e setecentos euros titulada pelo sócio Ricardo
Filipe Batista Xavier Correia e três do valor nominal de mil e cem
euros cada, tituladas uma por cada um dos sócios Guida Maria Sousa
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Baptista, Júlio Manuel Rafael António e Francisco José da Silva Pe-
reira.

5.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral será exercida pelos sócios Ricardo Fi-
lipe Batista Xavier Correia e Francisco José da Silva Pereira, que desde
já ficam nomeados gerentes.

6.º

A sociedade fica validamente vinculada e obrigada em todos os seus
actos e contratos com a assinatura de dois gerentes.

7.º

A gerência da sociedade poderá nomear procuradores para a práti-
ca de determinados actos ou categorias de actos conferindo-lhes po-
deres através de procurações.

8.º

Para além dos demais casos previstos na lei, as deliberações a
seguir designadas só podem ser tomadas em assembleia geral por
maioria de três quartos dos votos correspondentes ao capital
social:

a) A exigência de prestações suplementares, até ao montante glo-
bal correspondente ao dobro do capital social;

b) A celebração de contratos de suprimentos.

9.º

A sociedade em assembleia geral de sócios, convocada para o efei-
to, poderá deliberar, por maioria de votos correspondentes a três
quartos do capital social, adquirir participações sociais em sociedades
com objecto diferente do seu, em sociedades reguladas por leis espe-
ciais, em agrupamentos complementares de empresas, consórcios ou
outra modalidade associativa.

10.º

A cessão e divisão de quotas são livremente permitidas entre só-
cios, dependendo a cessão a estranhos, no todo ou em parte, do con-
sentimento prévio da sociedade, gozando os sócios não cedentes em
primeiro lugar e a sociedade em segundo lugar, do direito de preferên-
cia.

11.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes ca-
sos:

a) Por insolvência ou falência do sócio titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou arrolamento;
c) Em caso de venda, arrematação ou adjudicação judicial;
d) Por interdição, inabilitação ou morte do seu titular;
e) Quando por partilha judicial ou extrajudicial a quota, for adjudi-

cada a quem não for seu titular;
f) Por exoneração ou exclusão do sócio;
g) Por infracção do sócio em praticar actos que violem o pacto

social ou as obrigações sociais;
h) Por infracção do sócio em outorgar a escritura de cedência

onerosa ou gratuita da sua quota, depois de os sócios ou a sociedade
terem declarado preferir na cessão, de harmonia com o disposto do
artigo 10.º deste contrato.

2 � Salvo acordo em contrário, ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor nominal da quota.

12.º

Os lucros líquidos apurados no final de cada exercício, depois de
deduzida a percentagem para a reserva legal, terão o destino que for
deliberado em assembleia geral por maioria de três quartos do capital
social.

13.º

As assembleias gerais, sempre que a lei não exija outras formalida-
des, serão convocadas por meio de carta registada ou protocolada
dirigidas aos sócios com a antecedência mínima de 15 dias.

Disposições transitórias

Que a sociedade assume todos os actos e os encargos com a sua
constituição e registo e a gerência fica, desde já, autorizada e inde-
pendentemente do registo da sociedade:

a) A iniciar e prosseguir a actividade que constitui o objecto social,
podendo celebrar, em nome da sociedade e nos limites dos seus pode-
res de gerência, os negócios jurídicos que se tornem necessários, no-
meadamente, a aquisição de bens e de locação financeira, assim como
celebrar contratos de arrendamentos de imóveis; e

b) Proceder ao levantamento do depósito da totalidade do capital
social, para fazer face às despesas de constituição, registo e instala-
ção da sociedade.

Está conforme.

12 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria do
Carmo Baptista de Jesus Miguel de Sousa. 2006513486

ECOGRADIENTE, SERVIÇOS MÉDICOS
E IMAGIOLÓGICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 4540; identificação de pessoa colectiva n.º P 507039394; ins-
crição n.º 01; número e data da apresentação: 01/20041025.

Certifico que entre António Manuel Correia Diogo, solteiro, mai-
or, e Anabela dos Santos Baptista e Silva, casada com Luís Manuel
Garcia e Silva na comunhão de adquiridos, foi constituída a sociedade
em epígrafe, nos termos dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma ECOGRADIENTE, Serviços Mé-
dicos e Imagiológicos, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida do General Humberto
Delgado, 22, letra D, freguesia de São Pedro e Santiago, concelho de
Torres Vedras.

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 de consiste em prestação de serviços médi-
cos e imagiológicos.

ARTIGO 3.º

O capital social é de cinco mil euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro, e corresponde à soma de duas quotas: uma do
valor nominal de quatro mil e novecentos euros titulada pelo sócio
António Manuel Correia Diogo e outra do valor nominal de cem euros
titulada pela sócia Anabela dos Santos Baptista e Silva.

ARTIGO 4.º

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

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

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras sociedades,
mesmo com objecto diferente do seu, 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.

Disposição transitória

1 � Fica desde já nomeado gerente o sócio António Manuel Cor-
reia Diogo.

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.

29 de Outubro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria do Carmo
Baptista de Jesus Miguel de Sousa. 2006513478
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TRANSPORTES LUZ & OLIVEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 4530; identificação de pessoa colectiva n.º P 507064518; ins-
crição n.º 01; número e data da apresentação: 02/20041008.

Certifico que entre José da Luz Ferreira e Sandra Isabel Conde de
Oliveira, ambos divorciados, residentes na Rua do Seixal, 35, A dos
Cunhados, Torres Vedras, foi constituída a sociedade com a denomi-
nação em epígrafe, que se rege pelo contrato constante dos artigos
seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação Transportes Luz & Oliveira,
L.da, e tem a sua sede em Rua do Seixal, 35, lugar e freguesia de A dos
Cunhados, concelho de Torres Vedras.

§ único. A sociedade, por simples deliberação da gerência, poderá
deslocar a sede social para outro local, dentro do mesmo concelho ou
para concelho limítrofe, bem como poderá criar agências, sucursais,
filiais ou outras formas locais de representação da sociedade, em qual-
quer ponto do país.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em transportes ocasionais de mer-
cadorias nacional e internacional.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinquenta
mil euros e corresponde à soma de duas quotas, cada uma no valor
nominal de vinte e cinco mil euros, pertencentes uma a cada um dos
sócios.

ARTIGO 4.º

A sociedade poderá livremente participar, sob qualquer forma, no
capital social de sociedades já existentes ou a constituir, qualquer que
seja a sua natureza e objecto, bem como no capital de sociedades
reguladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de
empresas.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme for
deliberado em assembleia geral compete a sócios ou a não sócios, que
venham a ser nomeados em assembleia geral, ficando desde já nomea-
dos gerentes, ambos os sócios e o não sócio Roberto Lúcio Monteiro
dos Santos, casado, residente em Rua da Pedreira, lote 1, Formigal, São
Pedro da Cadeira, Torres Vedras, que detém a capacidade profissional.

1 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos é
necessária a assinatura de dois gerentes, sendo sempre uma do gerente
com capacidade profissional para os actos em que esta seja exigível.

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

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, quando permitida por lei.

ARTIGO 7.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, a 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.

22 de Outubro de 2004. � A Primeira-Ajudante, destacada, Luísa
Maria dos Santos Marta. 2006512897

ALQUINA � ALUMÍNIOS E SERRALHARIA CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 4531; identificação de pessoa colectiva n.º P 507048377; ins-
crição n.º 01; número e data da apresentação: 03/20041008.

Certifico que entre Carlos Rui Patrício Sousa, solteiro, maior, resi-
dente na Rua da Quinta, 14, Serra da Vila, Torres Vedras, e Maria
Leonor dos Santos, solteira, maior, residente na Rua do 1.º de De-
zembro, 41, 1.º, direito, Torres Vedras, foi constituída a sociedade
com a denominação em epígrafe, que se rege pelo contrato constante
dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma ALQUINA � Alumínios e Serra-
lharia Civil, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua da Quinta, 15, Serra da
Vila, freguesia de Santa Maria do Castelo e São Miguel, concelho de
Torres Vedras.

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 serralharia civil, comércio de
portas e janelas, automatismos e alumínios.

ARTIGO 3.º

O capital social é de cinco mil euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro, e corresponde à soma de duas quotas, sendo
uma no valor nominal de quatro mil setecentos e cinquenta euros,
titulada pelo sócio Carlos Rui Patrício Sousa, e outra no valor nomi-
nal de duzentos e cinquenta euros, titulada pela sócia Maria Leonor
dos Santos.

ARTIGO 4.º

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

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

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio Carlos Rui Patrício
Sousa.

ARTIGO 5.º

Os sócios poderão fazer à sociedade, os suprimentos de que esta
carecer, nas condições de reembolso que forem deliberadas em assem-
bleia geral.

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da socie-
dade que terá sempre o direito de preferência, o qual, de seguida se
defere aos sócios não cedentes.

Está conforme o original.

22 de Outubro de 2004. � A Primeira-Ajudante, destacada, Luísa
Maria dos Santos Marta. 2006512900

TRÊS SINAIS EDITORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 4245; identificação de pessoa colectiva n.º 504419237; inscri-
ção n.º 03; número e data da apresentação: 02/20041011.

Certifico que, por escritura lavrada em 30 de Setembro de 2004, de
fl. 83 a fl. 83 v.º do livro n.º 380-M do 21.º Cartório Notarial de
Lisboa, foi efectuado o seguinte acto de registo:

Facto inscrito: dissolução e liquidação.
Data da aprovação das contas: 15 de Setembro de 2004.

Está conforme o original.

22 de Outubro de 2004. � A Primeira-Ajudante, destacada, Luísa
Maria dos Santos Marta. 2006497316

BENFI � TRADING, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 4537; identificação de pessoa colectiva n.º 503820024; inscri-
ção n.º 11; número e data da apresentação: 02/20041015.
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Certifico que foi transferida a sede da Amadora para Torres Ve-
dras, tendo em consequência sido alterado o contrato de sociedade,
quanto ao n.º 1 do artigo 2.º, o qual ficou com a redacção seguinte:

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Paiva de Andrada, 4,
1.º, freguesia de São Pedro, concelho de Torres Vedras, podendo ser
transferida, por simples deliberação do administrador único ou do
conselho de administração, para outro local do concelho ou de con-
celhos limítrofes.

2 � ................................................................................................

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

Está conforme o original.

18 de Outubro de 2004. � A Primeira-Ajudante, destacada, Luísa
Maria dos Santos Marta. 2006497430

PRAMBIENTE � TÉCNICAS DE PROTECÇÃO
DO AMBIENTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 1707; identificação de pessoa colectiva n.º 502613270;
averbamento n.º 02 à inscrição n.º 01; número e data da apresen-
tação: 03/20041022.

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

Deslocou a sede para a Estrada Nacional n.º 8, Urbanização Indus-
trial Casal Corado, lote 7, São Pedro, Torres Vedras.

Está conforme.

28 de Outubro de 2004. � A Ajudante Principal, Maria Miquelina
Ferreira Marques Santos. 2006497588

SHOPPING CENTER DO VALE DAS FLORES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 1819; identificação de pessoa colectiva n.º 502853999; inscri-
ção n.º 01; número e data da apresentação: 01/20041019.

Certifico que foi feito o registo de designação do conselho de ad-
ministração e do conselho fiscal para o triénio de 2004-2006 em 31
de Dezembro de 2003:

Conselho de administração: presidente � António Miranda Júni-
or, casado; vogais: Hernâni Jorge Matias Miranda, divorciado, e An-
tónio Augusto Matias Miranda, casado.

Conselho fiscal: presidente � Freire, Kaizeler e Lourenço, SROC,
representada por Luís Eduardo Ribeiro Kaizeler, casado; vogais: José
Manuel Correia Machado, casado, e Joaquim Jorge dos Santos, casa-
do; suplente: João Cabrito Lourenço, ROC, casado.

Está conforme.

21 de Outubro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria do Carmo
Baptista de Jesus Miguel de Sousa. 2006497510

PRETRAB � SOCIEDADE DE PREVENÇÃO E MEDICINA
NO TRABALHO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 2181; identificação de pessoa colectiva n.º 503223565; inscri-
ção n.º 21; número e data da apresentação: 11/20041019.

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

Facto inscrito: designação do administrador único e do fiscal único.
Administrador único: Tatiana Barreiro de Sousa Gonçalves da Silva

Maltez.
Fiscal único: Pedro Leandro e António Belém, SROC, representa-

da por Pedro Manuel da Silva Leandro.
Suplente: Patrício Mimoso e Mendes Jorge SROC, representado por

Joaquim Patrício da Silva.

Prazo: triénio de 2004-2006.
Data: 31 de Março de 2004.

Está conforme.

26 de Outubro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria do Carmo
Baptista de Jesus Miguel de Sousa. 2006497537

VILA FRANCA DE XIRA

VARZICOFRA, COFRAGENS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 05756/020618; identificação de pessoa colectiva n.º 506185060.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativas ao ano de 2003.

6 de Outubro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Teresa Maria de
Freitas Rodrigues Teixeira Santos. 2008602273

VANART � EMPRESA DE TRABALHO TEMPORÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 04216/980615; identificação de pessoa colectiva n.º 504211277.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativas ao ano de 2003.

7 de Outubro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Teresa Maria de
Freitas Rodrigues Teixeira Santos. 2008709795

CARDOSO & RIBEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 03981/971104; identificação de pessoa colectiva n.º 503999440.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativas ao ano de 2003.

11 de Outubro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Teresa Maria de
Freitas Rodrigues Teixeira Santos. 2005202126

JOMIPAL � COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉCTRICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 03617/960801; identificação de pessoa colectiva n.º 503733598.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativas ao ano de 2003.

8 de Outubro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Teresa Maria de
Freitas Rodrigues Teixeira Santos. 2008709809

INFORTAURUS � COMÉRCIO E SERVIÇOS
INFORMÁTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 05638/020219; identificação de pessoa colectiva n.º 503545481.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativas ao ano de 2003.

11 de Outubro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Teresa Maria de
Freitas Rodrigues Teixeira Santos. 2008709817

RUBIFIL � FILTROS PARA AR CONDICIONADO
E VENTILAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 03024/940222; identificação de pessoa colectiva n.º 503173428.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativas ao ano de 2003.

21 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria José
Rodrigues da Silva Friezas. 2008715442
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LOSPINTO � COMÉRCIO DE PAPELARIA E LIVRARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 06401/040129; identificação de pessoa colectiva n.º 503061824.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativas ao ano de 2003.

21 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria José
Rodrigues da Silva Friezas. 2006921819

AUTO PINHELENSE � PINTURA DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 06108/030415; identificação de pessoa colectiva n.º 506425649.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativas ao ano de 2003.

21 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria José
Rodrigues da Silva Friezas. 2008704360

REMODOBRILHA, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 04839/000531; identificação de pessoa colectiva n.º 504808575.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativas ao ano de 2003.

21 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria José
Rodrigues da Silva Friezas. 2008689760

RAFAEL ALVES CARDIGOS & IRMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 01861/890216; identificação de pessoa colectiva n.º 500985189.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2003.

28 de Setembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria do Rosário
Rijo Lourenço Marques. 2003561820

TOIMSA � BICICLETAS E BRINQUEDOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 06381/040112; identificação de pessoa colectiva n.º 506042286.

Certifica que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2003.

28 de Setembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria do Rosário
Rijo Lourenço Marques. 2005202061

PEREIRA & BORDA D�ÁGUA � TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 04605/990914; identificação de pessoa colectiva n.º 504487647.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2003.

28 de Setembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria do Rosário
Rijo Lourenço Marques. 2008708691

LADEIRA & FARINHA � MINIMERCADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 04217/980615; identificação de pessoa colectiva n.º 504227289.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2003.

28 de Setembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria do Rosário
Rijo Lourenço Marques. 2005202053

GAREHOTEL � EQUIPAMENTO HOTELEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 01320/840126; identificação de pessoa colectiva n.º 501421084.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2003.

28 de Setembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria do Rosário
Rijo Lourenço Marques. 2000350380

PAVICONFORT � CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 04489/990505; identificação de pessoa colectiva n.º 504317164.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativas ao ano de 2003.

18 de Outubro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Teresa Maria de
Freitas Rodrigues Teixeira Santos. 2005202185

IMOPOINT � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 05520/011126; identificação de pessoa colectiva n.º 505889803.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativas ao ano de 2003.

18 de Outubro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Teresa Maria de
Freitas Rodrigues Teixeira Santos. 2005202177

INTRA � COMÉRCIO INTERNACIONAL
E CONSULTORIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 03661/960927; identificação de pessoa colectiva n.º 503758388.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativas ao ano de 2003.

15 de Outubro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Teresa Maria de
Freitas Rodrigues Teixeira Santos. 2003531858

TECNOGET � ENGENHARIA, CONSULTADORIA
E CONCEPÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 05381/010808; identificação de pessoa colectiva n.º 502897392.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativas ao ano de 2003.

15 de Outubro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Teresa Maria de
Freitas Rodrigues Teixeira Santos. 2005202169

DXD � EQUIPAMENTO E CONTROLO INDUSTRIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 03828/970422; identificação de pessoa colectiva n.º 503982520.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2003.

28 de Setembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria do Rosário
Rijo Lourenço Marques. 2008694569

DOM MORGADO � SNACK-BAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 04234/980630; identificação de pessoa colectiva n.º 504189662.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativas ao ano de 2003.

21 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria José
Rodrigues da Silva Friezas. 2008704378
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CARVALHO & CARTEIRO � SOCIEDADE
DE TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 05794/020712; identificação de pessoa colectiva n.º 505849976.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativas ao ano de 2003.

24 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria João Nunes
Caixeiro Carvalhal Santos. 2003561978

CARLOS REAL & FILHOS � EMPREENDIMENTOS
RÚSTICOS E URBANOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 05327/010709; identificação de pessoa colectiva n.º 505452669.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos da prestação de contas relativas ao ano de 2003.

27 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria João Nunes
Caixeiro Carvalhal Santos. 2008695387

SIMÕES & GASPAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 00666/730925; identificação de pessoa colectiva n.º 500252289.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos da prestação de contas relativas ao ano de 2003.

27 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria João Nunes
Caixeiro Carvalhal Santos. 2008705404

SOUSA & MONTEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 00422/650726; identificação de pessoa colectiva n.º 500275580.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos da prestação de contas relativas ao ano de 2003.

27 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria João Nunes
Caixeiro Carvalhal Santos. 2008695395

ELECTRO ALVES � COMÉRCIO, ACESSÓRIOS
E REPARAÇÕES ELÉCTRICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 02203/901214; identificação de pessoa colectiva n.º 502466545.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos da prestação de contas relativas ao ano de 2003.

23 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria João Nunes
Caixeiro Carvalhal Santos. 2007553023

L. C. R. R. � COMÉRCIO, REPRESENTAÇÕES,
IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 05372/010801; identificação de pessoa colectiva n.º 505614685.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos da prestação de contas relativas ao ano de 2003.

22 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria João Nunes
Caixeiro Carvalhal Santos. 2007553058

FRUVEL � ALUMÍNIO E FERRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 04388/990118; identificação de pessoa colectiva n.º 504702084.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos da prestação de contas relativas ao ano de 2003.

22 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria João Nunes
Caixeiro Carvalhal Santos. 2007553031

AUTO TÁXI LEONSELMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 05150/010322; identificação de pessoa colectiva n.º 505313286.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos da prestação de contas relativas ao ano de 2003.

21 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria José
Rodrigues da Silva Friezas. 2005047970

LAVANDARIA ÁGUAS CORRENTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 06270/030918; identificação de pessoa colectiva n.º 506675939.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos da prestação de contas relativas ao ano de 2003.

21 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria José
Rodrigues da Silva Friezas. 2003594353

LUAR � DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
ALIMENTARES, CARNES E LÁCTEOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 01723/871112; identificação de pessoa colectiva n.º 501897810.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos da prestação de contas relativas ao ano de 2003.

21 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria José
Rodrigues da Silva Friezas. 2002416680

TRANSPORTES FURÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 06002/030122; identificação de pessoa colectiva n.º 506157970.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos da prestação de contas relativas ao ano de 2003.

21 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria José
Rodrigues da Silva Friezas. 2003906096

AUTO CAMBOIAS � MECÂNICA
DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 05141/010320; identificação de pessoa colectiva n.º 505346532.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos da prestação de contas relativas ao ano de 2003.

21 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria José
Rodrigues da Silva Friezas. 2008705714

BENCORTE � ESTOFOS E DECORAÇÃO,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 05252/010531; identificação de pessoa colectiva n.º 505534576.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos da prestação de contas relativas ao ano de 2003.

21 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria José
Rodrigues da Silva Friezas. 2005203637
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LARLINDO � COMÉRCIO DE LOUÇAS E VIDROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 04785/000329; identificação de pessoa colectiva n.º 503352713.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativas ao ano de 2003.

21 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria José
Rodrigues da Silva Friezas. 2003906061

MÉDIA-CONSUM, COMÉRCIO DE MATERIAL
INFORMÁTICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 06168/030602; identificação de pessoa colectiva n.º 506567311.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativas ao ano de 2003.

21 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria José
Rodrigues da Silva Friezas. 2003906053

MOGAVI � DECORAÇÕES E UTILIDADES
DOMÉSTICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 03319/950404; identificação de pessoa colectiva n.º 503448168.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativas ao ano de 2003.

28 de Setembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria do Rosário
Rijo Lourenço Marques. 2008708560

GOMES & FELIZARDO � SOCIEDADE
DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 03795/970314; identificação de pessoa colectiva n.º 503977535.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativas ao ano de 2003.

28 de Setembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria do Rosário
Rijo Lourenço Marques. 2000350399

QUEIROZ, OLIVEIRA & MOURÃO � ACTIVIDADES
HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 05651/020225; identificação de pessoa colectiva n.º 505685850.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativas ao ano de 2003.

28 de Setembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria do Rosário
Rijo Lourenço Marques. 2008413390

LUSOGRUA � REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 03622/960814; identificação de pessoa colectiva n.º 503697885.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativas ao ano de 2003.

28 de Setembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria do Rosário
Rijo Lourenço Marques. 2008708683

JOANA & RITA � CAFETARIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 06179/030609; identificação de pessoa colectiva n.º 506618358.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativas ao ano de 2003.

28 de Setembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria do Rosário
Rijo Lourenço Marques. 2008723771

ART E ROJO � IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO
E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 03817/970404; identificação de pessoa colectiva n.º 503982440.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativas ao ano de 2003.

28 de Setembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria do Rosário
Rijo Lourenço Marques. 2000469450

AGÊNCIA BELO � DOCUMENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO
ADMINISTRATIVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 04051/980114; identificação de pessoa colectiva n.º 504066528.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativas ao ano de 2003.

28 de Setembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria do Rosário
Rijo Lourenço Marques. 2008723879

FRAZÃO & SOLANO � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 04957/001017; identificação de pessoa colectiva n.º 505098237.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativas ao ano de 2003.

23 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria João Nunes
Caixeiro Carvalhal Santos. 2003561943

ÓPTICA MODERNA DE SANTARÉM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 02714/930217; identificação de pessoa colectiva n.º 500091072.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativas ao ano de 2003.

23 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria João Nunes
Caixeiro Carvalhal Santos. 2008714748

A URSICA, ROUPA E BRINQUEDOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 03907/970805; identificação de pessoa colectiva n.º 503952559.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativas ao ano de 2003.

20 de Setembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Helena
Selas Gonçalves Bento. 2003594329

AUTO TÁXIS FREITAS & FREITAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 00503/680710; identificação de pessoa colectiva n.º 500518890.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativas ao ano de 2003.

22 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria João Nunes
Caixeiro Carvalhal Santos. 2008689506
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XIRAPINTA, PINTURAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 04745/000215; identificação de pessoa colectiva n.º 504870165.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativas ao ano de 2003.

22 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria João Nunes
Caixeiro Carvalhal Santos. 2008689700

ASA VERDE � SISTEMAS DE REGAS E JARDINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 04772/000315; identificação de pessoa colectiva n.º 504890930.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativas ao ano de 2003.

20 de Setembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Helena
Selas Gonçalves Bento. 2003594361

BLUE PROJECT � CONSULTORIA DE GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 06218/030715; identificação de pessoa colectiva n.º 506649300.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativas ao ano de 2003.

20 de Setembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Helena
Selas Gonçalves Bento. 2003594450

NORASA � EMPREENDIMENTOS DE JARDINAGEM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 02016/900125; identificação de pessoa colectiva n.º 502277602.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativas ao ano de 2003.

20 de Setembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Helena
Selas Gonçalves Bento. 2003594272

STRONGÁS � REDES DE GÁS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 05602/020123; identificação de pessoa colectiva n.º 505976820.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativas ao ano de 2003.

20 de Setembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Helena
Selas Gonçalves Bento. 2003594310

MACILVAC � PROJECTOS, EQUIPAMENTOS
E MONTAGENS INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 01629/870119; identificação de pessoa colectiva n.º 501648615.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativas ao ano de 2003.

20 de Setembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Helena
Selas Gonçalves Bento. 2008694917

MIRARRUDA � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 05952/021213; identificação de pessoa colectiva n.º 506400018.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativas ao ano de 2003.

20 de Setembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Helena
Selas Gonçalves Bento. 2008695417

DIVERDOCE � FABRICAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO
DE PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 06193/030626; identificação de pessoa colectiva n.º 506580679.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativas ao ano de 2003.

19 de Outubro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Helena
Selas Gonçalves Bento. 2002498199

ASAL � ASSISTÊNCIA MÉDICA NO TRABALHO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 03736/970103; identificação de pessoa colectiva n.º 503821160.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativas ao ano de 2003.

19 de Outubro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Helena
Selas Gonçalves Bento. 2008709019

ASAL � AGÊNCIA DE SEGUROS E ASSISTÊNCIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 00451/670501; identificação de pessoa colectiva n.º 500031894.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativas ao ano de 2003.

19 de Outubro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Helena
Selas Gonçalves Bento. 2008709027

CAFÉ PIÚ BELLO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 04878/000714; identificação de pessoa colectiva n.º 505007789.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativas ao ano de 2003.

19 de Outubro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Helena
Selas Gonçalves Bento. 2008714110

MARIA & CORREIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 01622/870108; identificação de pessoa colectiva n.º 501770607.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativas ao ano de 2003.

19 de Outubro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Helena
Selas Gonçalves Bento. 2008696448

COGEMBAL � COMERCIALIZAÇÃO E GESTÃO
DE EMBALAGENS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 05948/021210; identificação de pessoa colectiva n.º 506065529.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativas ao ano de 2003.

19 de Outubro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Helena
Selas Gonçalves Bento. 2008696405

DEXTRA SERVIÇOS � LIMPEZAS E MANUTENÇÕES
INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 05139/010316; identificação de pessoa colectiva n.º 505380277.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativas ao ano de 2003.

19 de Outubro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Helena
Selas Gonçalves Bento. 2008696430

JONES PEREIRA & NUNES � EMPRESA DE TRABALHO
TEMPORÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 06025/030206; identificação de pessoa colectiva n.º 506188230.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativas ao ano de 2003.

19 de Outubro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Helena
Selas Gonçalves Bento. 2008696413

CRAVOLIMPA � LIMPEZAS E GESTÃO
DE CONDOMÍNIOS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 05645/020220; identificação de pessoa colectiva n.º 505990598.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativas ao ano de 2003.

18 de Outubro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Helena
Selas Gonçalves Bento. 2002498148

CLÁUDIO RAMOS � GYM � ACTIVIDADES
DESPORTIVAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 06138/030513; identificação de pessoa colectiva n.º 506388620.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativas ao ano de 2003.

18 de Outubro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Helena
Selas Gonçalves Bento. 2002498067

CLÍNICA MÉDICA E DENTÁRIA DO VALE DO TEJO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 03535/960326; identificação de pessoa colectiva n.º 503706728.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativas ao ano de 2003.

18 de Outubro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Helena
Selas Gonçalves Bento. 2005339881

CARMO & SANTOS � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 04753/000222; identificação de pessoa colectiva n.º 504813765.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativas ao ano de 2003.

18 de Outubro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Helena
Selas Gonçalves Bento. 2008413454

 ANA & LUÍS PALMA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 04588/990813; identificação de pessoa colectiva n.º 504422960.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativas ao ano de 2003.

18 de Outubro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Helena
Selas Gonçalves Bento. 2005339911

PRESINEL � INFORMÁTICA, PROJECTOS
E ASSISTÊNCIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 02569/920903; identificação de pessoa colectiva n.º 502832509.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativas ao ano de 2003.

18 de Outubro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Helena
Selas Gonçalves Bento. 2005339962

ACUNPSI � CENTRO DE PSICOLOGIA
E TERAPIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 05018/001204; identificação de pessoa colectiva n.º 505118106.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativas ao ano de 2003.

18 de Outubro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Helena
Selas Gonçalves Bento. 2005339822

CLÍNICA MÉDICA E DENTÁRIA CANDEIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 05112/010221; identificação de pessoa colectiva n.º 505321637.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativas ao ano de 2003.

18 de Outubro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Helena
Selas Gonçalves Bento. 2008413551

 GINOBRA � CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 02264/910426; identificação de pessoa colectiva n.º 502547987.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativas ao ano de 2003.

29 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria João Nunes
Caixeiro Carvalhal Santos. 2008723186

LITOCONTA � GESTÃO E CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 03018/940210; identificação de pessoa colectiva n.º 503170607.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativas ao ano de 2003.

29 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria João Nunes
Caixeiro Carvalhal Santos. 2008723208

ONIA � CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 04467/990415; identificação de pessoa colectiva n.º 504707736.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativas ao ano de 2003.

1 de Outubro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria João Nunes
Caixeiro Carvalhal Santos. 2008689948

ONIA � CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 04467/990415; identificação de pessoa colectiva n.º 504707736.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativas ao ano de 2002.

1 de Outubro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria João Nunes
Caixeiro Carvalhal Santos. 2008689980
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JOAQUIM RODRIGUES LOUREIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 02161/900926; identificação de pessoa colectiva n.º 502421487.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativas ao ano de 2003.

23 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria João Nunes
Caixeiro Carvalhal Santos. 2003561994

HIPERXIRA � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES
E IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 05753/020612; identificação de pessoa colectiva n.º 506122646.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativas ao ano de 2003.

23 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria João Nunes
Caixeiro Carvalhal Santos. 2000342086

M. J. SANTOS � CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 01945/890912; identificação de pessoa colectiva n.º 502218088.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativas ao ano de 2003.

24 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria João Nunes
Caixeiro Carvalhal Santos. 2008705390

SPECTRATEC � MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS
CIENTÍFICOS E INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 04105/980316; identificação de pessoa colectiva n.º 504155610.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativas ao ano de 2003.

11 de Outubro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Teresa Maria de
Freitas Rodrigues Teixeira Santos. 2005202100

ÓPTICA SCALABIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 01924/890719; identificação de pessoa colectiva n.º 502193484.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativas ao ano de 2003.

20 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria João Nunes
Caixeiro Carvalhal Santos. 2008714020

IMOTRI � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 04491/990506; identificação de pessoa colectiva n.º 504319299.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativas ao ano de 2003.

13 de Outubro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Teresa Maria de
Freitas Rodrigues Teixeira Santos. 2005202150

ARTICOSTA � ARTES GRÁFICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 04071/980204; identificação de pessoa colectiva n.º 504101145.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativas ao ano de 2003.

13 de Outubro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Teresa Maria de
Freitas Rodrigues Teixeira Santos. 2005202142

AUTOMÓVEIS FEIJÃO � SOCIEDADE COMERCIAL
E INDUSTRIAL DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 04353/981209; identificação de pessoa colectiva n.º 504521160.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativas ao ano de 2003.

11 de Outubro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Teresa Maria de
Freitas Rodrigues Teixeira Santos. 2005202118

CARNES NACIONAL DO DIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 05023/001206; identificação de pessoa colectiva n.º 505192594.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativas ao ano de 2003.

20 de Setembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Helena
Selas Gonçalves Bento. 2003594418

CASA DE SEMENTES PINHEIRO & LOPES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 01477/851029; identificação de pessoa colectiva n.º 501599541.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativas ao ano de 2003.

27 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria João Nunes
Caixeiro Carvalhal Santos. 2008714276

PUROMETAL II � COMÉRCIO DE MÁQUINAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 04615/990922; identificação de pessoa colectiva n.º 504638637.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativas ao ano de 2003.

20 de Setembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Helena
Selas Gonçalves Bento. 2003594302

 DECOR PITA � MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 02971/931215; identificação de pessoa colectiva n.º 503150541.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativas ao ano de 2003.

28 de Setembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria do Rosário
Rijo Lourenço Marques. 2000469469

IMOPITA � PROMOÇÃO IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 06109/030415; identificação de pessoa colectiva n.º 506199851.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativas ao ano de 2003.

28 de Setembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria do Rosário
Rijo Lourenço Marques. 2000419852

 SNU � SOCIEDADE DE NOVAS URBANIZAÇÕES
E CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 03640/960830; identificação de pessoa colectiva n.º 503716723.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativas ao ano de 2003.

28 de Setembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria do Rosário
Rijo Lourenço Marques. 2008722392
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SANTA SOFIA CONSTRUÇÕES � COMPRA E VENDA
DE PROPRIEDADES E IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 04207/980602; identificação de pessoa colectiva n.º 504186965.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativas ao ano de 2003.

28 de Setembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria do Rosário
Rijo Lourenço Marques. 2008722368

ROSIL � AGÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO
AUTOMÓVEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 03169/941004; identificação de pessoa colectiva n.º 503290505.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativas ao ano de 2003.

28 de Setembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria do Rosário
Rijo Lourenço Marques. 2008689913

NATILGÁS � COMÉRCIO E FABRICAÇÃO
DE ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO DE GÁS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 05622/020206; identificação de pessoa colectiva n.º 505422352.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativas ao ano de 2003.

28 de Setembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria do Rosário
Rijo Lourenço Marques. 2008723810

MANUEL CARREIRA DOS SANTOS GARCIA
& FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 01030/810410; identificação de pessoa colectiva n.º 501151095.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativas ao ano de 2003.

20 de Setembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Helena
Selas Gonçalves Bento. 2008714128

OLIVEIRIMO, PROMOTORES IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 02968/931210; identificação de pessoa colectiva n.º 503116548.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativas ao ano de 2003.

20 de Setembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Helena
Selas Gonçalves Bento. 2004177403

LIBÂNIOS � METALOMECÂNICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 04670/991125; identificação de pessoa colectiva n.º 504729462.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativas ao ano de 2003.

20 de Setembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Helena
Selas Gonçalves Bento. 2008694976

ANTÓNIO LOURO DA CRUZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 02279/910528; identificação de pessoa colectiva n.º 502564601.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativas ao ano de 2003.

28 de Setembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria do Rosário
Rijo Lourenço Marques. 2008722376

RIBA SINAL � SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA
RODOVIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 04492 /990510; identificação de pessoa colectiva n.º 504372580.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativas ao ano de 2003.

28 de Setembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria do Rosário
Rijo Lourenço Marques. 2008694500

TAVERNA DE SABORES � IMPORTAÇÃO,
EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS

ALIMENTARES REGIONAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 04550/990709; identificação de pessoa colectiva n.º 504372505.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativas ao ano de 2003.

28 de Setembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria do Rosário
Rijo Lourenço Marques. 2008722406

MORADIA TÉRREA � MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 05779/020704; identificação de pessoa colectiva n.º 506222314.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativas ao ano de 2003.

28 de Setembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria do Rosário
Rijo Lourenço Marques. 2008688658

MALONGA � CONSTRUÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 01105/820112; identificação de pessoa colectiva n.º 501218890.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativas ao ano de 2003.

28 de Setembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria do Rosário
Rijo Lourenço Marques. 2005210196

ALERGOSAÚDE � ALERGOLOGIA E MEDICINA
DO TRABALHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 05912/021030; identificação de pessoa colectiva n.º 506298205.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativas ao ano de 2003.

28 de Setembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria do Rosário
Rijo Lourenço Marques. 2000350330

MILÍMETRO QUADRADO � COMÉRCIO DE MOBILIÁRIO
DE ESCRITÓRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 04928/000919; identificação de pessoa colectiva n.º 505093979.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativas ao ano de 2003.

20 de Setembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Helena
Selas Gonçalves Bento. 2008714640
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CASA DAS CONTABILIDADES, DE M. GUIMARÃES
& N. GONÇALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 06275/030923; identificação de pessoa colectiva n.º 506626296.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativas ao ano de 2003.

27 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria João Nunes
Caixeiro Carvalhal Santos. 2003561960

VÍTOR ROSA & FERNANDA � COMÉRCIO
DE RETROSARIA E LINGERIE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 06122/030430; identificação de pessoa colectiva n.º 506527034.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativas ao ano de 2003.

24 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria João Nunes
Caixeiro Carvalhal Santos. 2003561846

J. NETO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 02533/920624; identificação de pessoa colectiva n.º 502794925.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativas ao ano de 2003.

20 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria João Nunes
Caixeiro Carvalhal Santos. 2000314880

PORTALEGRE
GAVIÃO

ALVES & ABREU � SNACK BAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gavião. Matrícula n.º 00110/
041110; identificação de pessoa colectiva n.º P 507111001; ins-
crição n.º 01; número e data da apresentação: 01/041110.

Certifico que entre Luís Manuel São João de Matos Alves e mu-
lher, Mónica Maria Abreu da Silva, casados sob o regime da comu-
nhão de adquiridos, residentes na Rua de Francisco Ventura, Gavião,
foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato
constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação Alves & Abreu � Snack
Bar, L.da, com sede na Avenida de José Marcelino, lote 2 C, loja 12,
Gavião.

2 � A gerência pode deslocar a sede social dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe podendo ainda serem criadas
sucursais, filiais, agências ou outras formas de representação, no ter-
ritório nacional.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto: café e snack-bar.

ARTIGO 3.º

O capital social é de cinco mil euros, integralmente realizado em
dinheiro e corresponde à soma de duas quotas, cada no valor nominal
de dois mil e quinhentos euros, pertencentes a cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, em todos os seus actos e contratos,
em juízo e fora dele, activa e passivamente, será exercida por ambos
os sócios, que ficam, desde já, nomeados gerentes com dispensa de
caução.

2 � Os gerentes têm direito à remuneração que vier a ser fixada
em assembleia geral.

3 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos,
é suficiente a assinatura de um gerente.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade que terá sempre o direito de preferência, o qual, de seguida,
se defere aos sócios não cedentes.

Conferida, está conforme.

18 de Novembro de 2004. � O Ajudante, Abel de Matos Marques
Coelho. 2001466986

PORTO
FELGUEIRAS

JOÃO BATISTA PEREIRA COELHO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 0179/
730213; identificação de pessoa colectiva n.º 500149143; data da
apresentação: 300604.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes ao registo de prestação de contas referente ao ano de
2003 da sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

28 de Setembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Emília Moreira
de Magalhães. 2004179597

SCARTO � INDÚSTRIA DE CALÇADO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 2290/
010727; identificação de pessoa colectiva n.º 505670038; data da
apresentação: 300604.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes ao registo de prestação de contas referente ao ano de
2003 da sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

28 de Setembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Emília Moreira
de Magalhães. 2001945663

FÁBRICA DE CALÇADO SOSÉ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 252/
770917; identificação de pessoa colectiva n.º 500687544; data da
apresentação: 290704.

Certifico que, foi efectuado o depósito dos documentos, na pasta
respectiva, respeitante à prestação de contas do ano de 2003.

Conferida está conforme.

30 de Setembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Emília Moreira
de Magalhães. 2008772667

JORGE & JOSÉ VIEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 1503/
961204; identificação de pessoa colectiva n.º 503787710; data da
apresentação: 300604.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes ao registo de prestação de contas referente ao ano de
2003 da sociedade em epígrafe.

Conferida está conforme.

24 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da
Costa Ribeiro. 2008793389

GILBERTO SAMUEL DA SILVA MAGALHÃES,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 2564/
020129; identificação de pessoa colectiva n.º 505966115; data da
apresentação: 280604.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes ao registo de prestação de contas referente ao ano de
2003 da sociedade em epígrafe.

Conferida está conforme.

23 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Olga
Moreira Ribeiro. 2003655190

IMO � INDÚSTRIAS METALÚRGICAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 0112/
660518; identificação de pessoa colectiva n.º 500136939; data da
apresentação: 280604.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes ao registo de prestação de contas referente ao ano de
2003 da sociedade em epígrafe.

Conferida está conforme.

23 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Olga
Moreira Ribeiro. 2004169567

ARIBETÃO � EMPRESA DE CONSTRUÇÕES CIVIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 0789/
900213; identificação de pessoa colectiva n.º 502308621; data da
apresentação: 280604.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes ao registo de prestação de contas referente ao ano de
2003 da sociedade em epígrafe.

Conferida está conforme.

22 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Olga
Moreira Ribeiro. 2004168455

AURORA DE MELO MOREIRA E COMPANHIA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 1472/
960910; identificação de pessoa colectiva n.º 503725510; data da
apresentação: 240604.

Certifico que, foi efectuado o depósito dos documentos, na pasta
respectiva, respeitante à prestação de contas do ano de 2003.

Conferida está conforme.

17 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Olga
Moreira Ribeiro. 2008784932

ANALISYS � GESTÃO, CONSULTORIA
E INVESTIMENTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 1001/
920728; identificação de pessoa colectiva n.º 502863390; data da
apresentação: 290704.

Certifico que, foi efectuado o depósito dos documentos, na pasta
respectiva, respeitante à prestação de contas do ano de 2003.

Conferida está conforme.

30 de Setembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Emília Moreira
de Magalhães. 2004179341

M. BENJAMIM, CALÇADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 2141/
010312; identificação de pessoa colectiva n.º 505206137; data da
apresentação: 300604.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes ao registo de prestação de contas referente ao ano de
2003 da sociedade em epígrafe.

Conferida está conforme.

28 de Setembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Emília Moreira
de Magalhães. 2008772187

GONDOMAR

MONTEIRO & NETO � CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 12 424/
000119; identificação de pessoa colectiva n.º 504691350; número e
data da apresentação: PC-91/040630.

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

19 de Outubro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2008610128

MARCO DE CANAVESES

ALPENÓLEO � ACESSÓRIOS AUTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrícula
n.º 01028/980406; identificação de pessoa colectiva n.º 504131958.

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.

18 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Cristina
Moreira da Silva. 2007732483

ROCHA E RIBEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrí-
cula n.º 00896; identificação de pessoa colectiva n.º 503761630.

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.

16 de Novembro de 2004. � A Conservadora, Carolina Maria
Florêncio Aires. 1000271020

MEIRELES E SOUSA, SOCIEDADE
DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrí-
cula n.º 01694; identificação de pessoa colectiva n.º 505788551.

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.

16 de Novembro de 2004. � A Conservadora, Carolina Maria
Florêncio Aires. 1000271019

JOFERALVES � CANALIZAÇÕES
E ELECTRICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrícula
n.º 01976/20020520; identificação de pessoa colectiva n.º 506072355.

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.

18 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Cristina
Moreira da Silva. 2008638278

M. J. J. � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrícula
n.º 01196/990507; identificação de pessoa colectiva n.º 504326198.
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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.

18 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Cristina
Moreira da Silva. 2007732556

JOAQUIM MOREIRA BERNARDO, SOCIEDADE
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrícula
n.º 01899/20021002; identificação de pessoa colectiva n.º 506276791.

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.

18 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Cristina
Moreira da Silva. 2007732688

JOSÉ PAULO MONTEIRO, SOCIEDADE
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrícula
n.º 01788/20020218; identificação de pessoa colectiva n.º 506032493.

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.

18 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Cristina
Moreira da Silva. 2008644456

ANTÓNIO JORGE E RUI � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrícula
n.º 01659/20010919; identificação de pessoa colectiva n.º 505739232.

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.

18 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Cristina
Moreira da Silva. 2008644464

SILVA E SILVA � FÁBRICA DE CANDEEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrícula
n.º 01335/20000718; identificação de pessoa colectiva n.º 502518146.

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.

18 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Cristina
Moreira da Silva. 2007735334

MARCOARCO � CLIMATIZAÇÃO E VENTILAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrícula
n.º 01554/20010713; identificação de pessoa colectiva n.º 505643936.

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.

18 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Cristina
Moreira da Silva. 2008644634

ALPETORNO � TORNEARIA DE ALPENDORADA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrícula
n.º 00725/940412; identificação de pessoa colectiva n.º 503178810.

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.

18 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Cristina
Moreira da Silva. 2007732637

AGOSTINHO, RIBEIRO E FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrícula
n.º 00485/900123; identificação de pessoa colectiva n.º 502286652.

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.

18 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Cristina
Moreira da Silva. 2007732610

GLOBO � CONSTRUÇÃO E ESPAÇOS VERDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrícula
n.º 00990/980106 ; identificação de pessoa colectiva n.º 504053086.

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.

18 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Cristina
Moreira da Silva. 2007735520

SPM � SOCIEDADE DE PETRÓLEOS DO MARCO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrícula
n.º 00786/950512; identificação de pessoa colectiva n.º 503428370.

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.

18 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Cristina
Moreira da Silva. 2003020489

FATITAWORLD � DECORAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrícula
n.º 01416/20010306; identificação de pessoa colectiva n.º 505330091.

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.

18 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Ana Maria
Oliveira Caetano Vasconcelos. 2008643824

VALORVERDE � SOCIEDADE DE TURISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrícula
n.º 00779/130395; identificação de pessoa colectiva n.º 503384763.

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.

18 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Ana Maria
Oliveira Caetano Vasconcelos. 2008643875
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TALHO LEAL TEIXEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrícula
n.º 01249/991108; identificação de pessoa colectiva n.º 504733850.

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.

18 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Ana Maria
Oliveira Caetano Vasconcelos. 2008638626

QUINTA AVENIDA � APOSTAS MÚTUAS, TABACARIA
E PAPELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrícula
n.º 01301/2000326; identificação de pessoa colectiva n.º 504911783.

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.

18 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Ana Maria
Oliveira Caetano Vasconcelos. 2007732564

AUTO JOVEM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrícula
n.º 00894/961120; identificação de pessoa colectiva n.º 503761621.

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.

18 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Ana Maria
Oliveira Caetano Vasconcelos. 2007732661

FERNANDO & SOUSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrí-
cula n.º 00765/941227.

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.

18 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Ana Maria
Oliveira Caetano Vasconcelos. 2007732629

ENSINO AUTOMOBILÍSTICO MADUREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrícula
n.º 00230/811230; identificação de pessoa colectiva n.º 500763178.

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.

18 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Ana Maria
Oliveira Caetano Vasconcelos. 2007732548

GRANITOS E CONSTRUÇÕES � FERRAZ
& TEIXEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrícula
n.º 00361/870306; identificação de pessoa colectiva n.º 501792651.

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.

18 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Ana Maria
Oliveira Caetano Vasconcelos. 2007732491

GARAGEM MADUREIRA DA COSTA � ESTAÇÃO
DE SERVIÇOS E PEÇAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrícula
n.º 00780/950316; identificação de pessoa colectiva n.º 503384747.

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.

18 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Ana Maria
Oliveira Caetano Vasconcelos. 2007732505

DULCE PINTO & FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrícula
n.º 02040/20030902; identificação de pessoa colectiva n.º 506578739.

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.

18 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Ana Maria
Oliveira Caetano Vasconcelos. 2008638553

PAULA CRISTINA DA SILVA PINTO � INDÚSTRIA
COMÉRCIO DE VESTUÁRIO, SOCIEDADE

UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrí-
cula n.º 01488; identificação de pessoa colectiva n.º 505543303.

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.

18 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Ana Maria
Oliveira Caetano Vasconcelos. 2008638456

MALHAS ORIAZUR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrícula
n.º 00297/850619; identificação de pessoa colectiva n.º 501162780.

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.

18 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria das
Dores Soares de Moura. 2007735326

TEIXEIRA MONTEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrícula
n.º 01255/991124; identificação de pessoa colectiva n.º 504743635.

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.

18 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria das
Dores Soares de Moura. 2008644480
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FERNANDO BARROS MOREIRA, SOCIEDADE
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrícula
n.º 01896/20020218; identificação de pessoa colectiva n.º 506028186.

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.

18 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria das
Dores Soares de Moura. 2008643484

CAIS � COMPANHIA AGRÍCOLA E DE INVESTIMENTOS
E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrí-
cula n.º 00593; identificação de pessoa colectiva n.º 502686006.

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.

18 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Albana
Coimbra. 2008643166

MANUEL ANDRADE CORREIA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrí-
cula n.º 00340; identificação de pessoa colectiva n.º 501688471.

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.

15 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Albana
Coimbra. 2008640000

DISEG � GABINETE DE DESENHO
E CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrícula
n.º 00684/930629; identificação de pessoa colectiva n.º 503015202.

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.

15 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Albana
Coimbra. 2007734761

MOURA E C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrícula
n.º 00349/861222; identificação de pessoa colectiva n.º 501757325.

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 Escriturária Superior, Maria Albana
Coimbra. 2008642887

SUFIMA � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrícula
n.º 01232/990923; identificação de pessoa colectiva n.º 504462792.

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. 2008642291

SUFIMA � TÉXTEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrícula
n.º 00897/961202; identificação de pessoa colectiva n.º 503835374.

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. 2008639665

MALHAS E CONFECÇÕES ANALUC, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrícula
n.º 00954/970805; identificação de pessoa colectiva n.º 503945455.

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.

12 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Albana
Coimbra. 2003374680

QUINTA DE CORTIZELAS � HOTELARIA
E TURISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrícula
n.º 01397/20010125; identificação de pessoa colectiva n.º 505280892.

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.

16 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Albana
Coimbra. 2007735059

PAREDES

FRANCISCO ALVES � REPARAÇÃO E COMÉRCIO
AUTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 01558/
960604; identificação de pessoa colectiva n.º 503649490; data da
apresentação: 011218.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o de-
pósito dos documentos referentes à prestação de contas do exercício
do ano de 1998.

Está conforme.

20 de Dezembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Filomena
Ribeiro da Costa Nunes. 1000000080

PORTO � 1.A SECÇÃO

TFT � TÉCNICOS DE FORMAÇÃO E TREINO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 4085; identificação de pessoa colectiva n.º 503601632; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 16/20020314; pasta
n.º 4985.
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Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe o seguinte:
Aumento, redenominação e alteração.
Artigo alterado: 5.º
Reforço de 2410$ em dinheiro na proporção.
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas:
1) António Luís Ferreirinha Moreno, com uma quota de 500 euros;
2) Paulo Jorge Aragão Guimarães, com uma quota de 4500 euros.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada foi de-
positado na respectiva pasta.

É o que cumpre certificar.

20 de Maio de 2002. � A Escriturária Superior, Ana Maria Valente
Loureiro. 1000097286

PORTO � 2.A SECÇÃO

GERTEMPO � CONTABILIDADE E AUDITORIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 49 754/920324; identificação de pessoa colectiva n.º 502723980;
número e data da apresentação: PC-3631/20040825; pasta n.º 9497.

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

Está conforme.

12 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria
Conceição Ribeiro da Silva. 2007363763

GAMOBAR, SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 51 759/950220; identificação de pessoa colectiva n.º 503368784;
número e data da apresentação: PC-3577/20040813; pasta
n.º 13 490.

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

Está conforme.

12 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria
Conceição Ribeiro da Silva. 2007363755

RUMO À MUDANÇA � EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 56 848/020104; identificação de pessoa colectiva n.º 505919869;
número e data da apresentação: PC-3621/20040824; pasta
n.º 24 489.

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

Está conforme.

12 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria
Conceição Ribeiro da Silva. 2007363739

UP TOWN � COMÉRCIO, SERVIÇOS
E IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 56 825/011031; identificação de pessoa colectiva n.º 505670054;
número e data da apresentação: PC-3624/20040824; pasta
n.º 24 462.

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

Está conforme.

12 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria
Conceição Ribeiro da Silva. 2007363720

LOGIGRAMA � ENGENHARIA ELECTROTÉCNICA
E AMBIENTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 54 533/981214; identificação de pessoa colectiva n.º 504842307;
número e data da apresentação: PC-3619/20040824; pasta
n.º 20 298.

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

Está conforme.

12 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria
Conceição Ribeiro da Silva. 2007363712

NEW SMILE � CENTRO DE REABILITAÇÃO
ORO-MAXILO-FACIAL E IMPLANTOLOGIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 54 671/990310; identificação de pessoa colectiva n.º 504589890;
número e data da apresentação: PC-3618/20040824; pasta
n.º 20 701.

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

Está conforme.

12 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria
Conceição Ribeiro da Silva. 2007363704

HERIMED � CLÍNICA MÉDICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 57 388/020417; identificação de pessoa colectiva n.º 505965968;
número e data da apresentação: PC-3625/20040824; pasta
n.º 26 241.

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

Está conforme.

12 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria
Conceição Ribeiro da Silva. 2002146101

LOUÇARIA DO CAMPO LINDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 47 570/900507; identificação de pessoa colectiva n.º 502339802;
número e data da apresentação: PC-3626/20040824; pasta n.º 4248.

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

Está conforme.

12 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria
Conceição Ribeiro da Silva. 2002200580

SIBIOGEST � CONSULTORES, MANUTENÇÃO
E GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 55 008/990729; identificação de pessoa colectiva n.º 504560409;
número e data da apresentação: PC-3650/20040830; pasta
n.º 22 179.

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

Está conforme.

12 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria
Conceição Ribeiro da Silva. 2007363887
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SOCIEDADE IMOBILIÁRIA DE CORTE REAL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 55 994/001124; identificação de pessoa colectiva n.º 505107210;
número e data da apresentação: PC-3655/20040831; pasta
n.º 23 505.

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

Está conforme.

12 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria
Conceição Ribeiro da Silva. 2007363879

LOFOTEN INVESTIMENTOS � SOCIEDADE GESTORA
DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 56 063/001221; identificação de pessoa colectiva n.º 505075121;
número e data da apresentação: PC-3657/20040831; pasta
n.º 23 578.

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

Está conforme.

12 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria
Conceição Ribeiro da Silva. 2007363860

LJ � SOCIEDADE GESTORA DE PARTICIPAÇÕES
SOCIAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 56 064/001221; identificação de pessoa colectiva n.º 505075130;
número e data da apresentação: PC-3658/20040831; pasta
n.º 23 579.

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

Está conforme.

12 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria
Conceição Ribeiro da Silva. 2007363844

QUALIFIN � CONSULTORIA, GESTÃO
E INVESTIMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 58 141/030630; identificação de pessoa colectiva n.º 506578330;
número e data da apresentação: PC-3648/20040830; pasta
n.º 27 086.

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

Está conforme.

12 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria
Conceição Ribeiro da Silva. 2004133031

GEESTRADA � GABINETE DE ENGENHARIA
DE ESTRADAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 48 129; identificação de pessoa colectiva n.º 502392061; nú-
mero e data da apresentação: PC-3473/040805; pasta n.º 5417.

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

9 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Alda Maria Moura
Tavares Pinho. 2007387271

HORÁCIO PINTO MADUREIRA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 49 862; identificação de pessoa colectiva n.º 502767880; nú-
mero e data da apresentação: PC-3485/040805; pasta n.º 9592.

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

9 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Alda Maria Moura
Tavares Pinho. 2004605278

NOVESTI � COMÉRCIO DE PRONTO A VESTIR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 22 026; identificação de pessoa colectiva n.º 500604193; nú-
mero e data da apresentação: PC-3479/040805; pasta n.º 10 294.

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

9 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Alda Maria Moura
Tavares Pinho. 2007387263

TECNIDRÁULICA � TÉCNICA E BOMBAS
HIDRÁULICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 20 176; identificação de pessoa colectiva n.º 500280410; nú-
mero e data da apresentação: PC-3483/040805; pasta n.º 11 065.

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

9 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Alda Maria Moura
Tavares Pinho. 2007387255

PEREIRA DA SILVA & GONÇALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 12 144; identificação de pessoa colectiva n.º 500215880; nú-
mero e data da apresentação: PC-3477/040805; pasta n.º 1636.

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

9 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Alda Maria Moura
Tavares Pinho. 2002676895

M. PAIS � REPRESENTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
TÊXTIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 48 758; identificação de pessoa colectiva n.º 502481420; nú-
mero e data da apresentação: PC-3484/040805; pasta n.º 5979.

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

9 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Alda Maria Moura
Tavares Pinho. 2007387247

IMPACTE SONORO � CONSULTORES DE ENGENHARIA
ACÚSTICA E AMBIENTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 52 910; identificação de pessoa colectiva n.º 503778990; nú-
mero e data da apresentação: PC-3475/040805; pasta n.º 16 451.
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Certifico que, foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2003 referentes à soci-
edade em epígrafe.

9 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Alda Maria Moura
Tavares Pinho. 2007387239

LISETTE DA CONCEIÇÃO CASTRO DE FIGUEIREDO
PINTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 24 814; identificação de pessoa colectiva n.º 500945942; nú-
mero e data da apresentação: PC-3498/040806; pasta n.º 20 022.

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

10 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Alda Maria
Moura Tavares Pinho. 2004405945

J. NEVES & P. FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 55 936; identificação de pessoa colectiva n.º 505139561; nú-
mero e data da apresentação: PC-3490/040806; pasta n.º 23 446.

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

10 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Alda Maria
Moura Tavares Pinho. 2007386941

PROMILUSA � PROMOÇÕES IMOBILIÁRIAS,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 54 682; identificação de pessoa colectiva n.º 504795007; nú-
mero e data da apresentação: PC-3506/040806; pasta n.º 20 712.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2003 referentes à soci-
edade em epígrafe.

10 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Alda Maria
Moura Tavares Pinho. 2007386933

SINERLUZ � PROMOÇÕES IMOBILIÁRIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 55 299; identificação de pessoa colectiva n.º 504492420; nú-
mero e data da apresentação: PC-3508/040806; pasta n.º 22 558.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2003 referentes à soci-
edade em epígrafe.

10 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Alda Maria
Moura Tavares Pinho. 2007386925

GACONSA � PROMOÇÕES IMOBILIÁRIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 55 544; identificação de pessoa colectiva n.º 504883330; nú-
mero e data da apresentação: PC-3505/040806; pasta n.º 22 905.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2003 referentes à soci-
edade em epígrafe.

10 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Alda Maria
Moura Tavares Pinho. 2007386917

MONDIAL SERVIÇOS DE EXPORTAÇÃO
(PORTUGAL), L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 45 433; identificação de pessoa colectiva n.º 502132469; nú-
mero e data da apresentação: PC-3513/040806; pasta n.º 9100.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2003 referentes à soci-
edade em epígrafe.

9 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Alda Maria Moura
Tavares Pinho. 2007386909

LIMPAVESTE � LIMPEZA E LAVAGEM
DE VESTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 734; identificação de pessoa colectiva n.º 501926860; número
e data da apresentação: PC-3482/040805; pasta n.º 18 862.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2003 referentes à soci-
edade em epígrafe.

9 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Alda Maria Moura
Tavares Pinho. 2007387310

RIO LIMA � SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS
E DE GESTÃO DE BENS MOBILIÁRIOS E IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 47 071; identificação de pessoa colectiva n.º 502374179; nú-
mero e data da apresentação: PC-3515/040806; pasta n.º 2115.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2003 referentes à so-
ciedade em epígrafe.

9 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Alda Maria Moura
Tavares Pinho. 2007386895

ÓSCAR FERNANDO CORREIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 38 137; identificação de pessoa colectiva n.º 501420819; nú-
mero e data da apresentação: PC-3501/040806; pasta n.º 18 561.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2003 referentes à soci-
edade em epígrafe.

9 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Alda Maria Moura
Tavares Pinho. 2007386887

PORTCONTRAT � PROMOÇÕES IMOBILIÁRIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 55 300; identificação de pessoa colectiva n.º 504790490; nú-
mero e data da apresentação: PC-3504/040806; pasta n.º 22 559.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2003 referentes à soci-
edade em epígrafe.

9 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Alda Maria Moura
Tavares Pinho. 2007386879

J. MENDES & LEITÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 52 558; identificação de pessoa colectiva n.º 503651494; nú-
mero e data da apresentação: PC-3460/040804; pasta n.º 15 453.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2003 referentes à soci-
edade em epígrafe.

9 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Alda Maria Moura
Tavares Pinho. 2007387220

MICROVESA � INFORMÁTICA E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 51 087; identificação de pessoa colectiva n.º 503161292; nú-
mero e data da apresentação: PC-3472/040804; pasta n.º 12 457.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2003 referentes à soci-
edade em epígrafe.

9 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Alda Maria Moura
Tavares Pinho. 2007387212

RENATO SOUSA � ACESSÓRIOS
PARA A INDÚSTRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 51 715; identificação de pessoa colectiva n.º 503353736; nú-
mero e data da apresentação: PC-3451/040804; pasta n.º 13 423.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2003 referentes à soci-
edade em epígrafe.

9 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Alda Maria Moura
Tavares Pinho. 2007387204

QUATRO MÃOS � DESIGN, COMUNICAÇÃO
E PRODUÇÕES GRÁFICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 56 215; identificação de pessoa colectiva n.º 505082748; nú-
mero e data da apresentação: PC-3476/040805; pasta n.º 23 759.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2003 referentes à soci-
edade em epígrafe.

9 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Alda Maria Moura
Tavares Pinho. 2007387301

 I2S (NET) � SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 55 582; identificação de pessoa colectiva n.º 501573704; nú-
mero e data da apresentação: PC-3520/040806; pasta n.º 22 946.

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

11 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Alda Maria
Moura Tavares Pinho. 2007387840

VALLIS � SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 9667; identificação de pessoa colectiva n.º 504125257; núme-
ro e data da apresentação: PC-3643/040830; pasta n.º 22 642.

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

12 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Alda Maria
Moura Tavares Pinho. 2007408198

REBOCIL � REBOCOS E MATERIAIS
DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 50 927; identificação de pessoa colectiva n.º 503114987; nú-
mero e data da apresentação: PC-3651/040830; pasta n.º 12 160.

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

12 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Alda Maria
Moura Tavares Pinho. 2007408180

SERAFIM & SAMPAIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 14 893/610805; identificação de pessoa colectiva n.º 500408769;
número e data da apresentação: PC-3620/20040824; pasta n.º 703.

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

Está conforme.

12 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria
Conceição Ribeiro da Silva. 2007363747

QUALIHEDGE � CONSULTORIA DE GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 58 314/031001; identificação de pessoa colectiva n.º 506578690;
número e data da apresentação: PC-3649/20040830; pasta
n.º 27 281.

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

Está conforme.

12 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria
Conceição Ribeiro da Silva. 2004133040

INVESTÂNICA � IMÓVEIS, ADMINISTRAÇÃO
E SERVIÇOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 52 673/960723; identificação de pessoa colectiva n.º 503703494;
número e data da apresentação: PC-3664/20040801; pasta
n.º 16 173.

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

Está conforme.

12 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria
Conceição Ribeiro da Silva. 2007363828

VÍTOR ROCHA & SOBRINHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 19 736/720613; identificação de pessoa colectiva n.º 500300704;
número e data da apresentação: PC-3662/20040831; pasta n.º 8525.

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

Está conforme.

12 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria
Conceição Ribeiro da Silva. 2007363810
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PREDIFICA � CONSTRUÇÃO CIVIL E GESTÃO
DE IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 49 417/911118; identificação de pessoa colectiva n.º 502646110;
número e data da apresentação: PC-3652/20040830; pasta n.º 8275.

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

Está conforme.

12 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria
Conceição Ribeiro da Silva. 2007363801

MATER � MÁQUINAS E TECNOLOGIA
INDUSTRIAL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 52 175/951013; identificação de pessoa colectiva n.º 503516635;
números e data das apresentações: PC-3667, 3668 e 3669/20040901;
pasta n.º 14 445.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas dos anos de 2001, 2002 e 2003
referente à sociedade em epígrafe.

Está conforme.

12 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria
Conceição Ribeiro da Silva. 2007363798

NORBASE � SOCIEDADE GESTORA
DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 43 567/870319; identificação de pessoa colectiva n.º 501675833;
número e data da apresentação: PC-3656/20040831; pasta n.º 4895.

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

Está conforme.

12 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria
Conceição Ribeiro da Silva. 2007363780

NUNO COSTA & SÁ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 36 129/820217; identificação de pessoa colectiva n.º 501228993;
número e data da apresentação: PC-3653/20040831; pasta n.º 5290.

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

Está conforme.

12 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria
Conceição Ribeiro da Silva. 2007363771

NORVICAR � COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS
AUTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 55 244/991206; identificação de pessoa colectiva n.º 504327585;
números e data das apresentações: PC-3682 e 3683/20040903; pas-
ta n.º 22 502.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas dos anos de 2002 e 2003 referen-
te à sociedade em epígrafe.

Está conforme.

20 de Outubro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria
Conceição Ribeiro da Silva. 2007360420

MARIA HELENA & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 38 052; identificação de pessoa colectiva n.º 501388630; data
da apresentação: 20011106; pasta n.º 7087.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2000 referentes à soci-
edade em epígrafe.

20 de Fevereiro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria
Conceição Ribeiro da Silva. 1000045191

SANTO TIRSO

PASSAMANARIAS SOMAC, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 1794/880331; identificação de pessoa colectiva n.º 501958860;
data da apresentação: 040702.

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

Está conforme.

6 de Agosto de 2002. � O Segundo-Ajudante, José Francisco
Carneiro da Cruz. 1000132101

VALONGO

MANUEL JOAQUIM SOARES MENDES
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 55 292/
20010831; identificação de pessoa colectiva n.º 505667307.

Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas refe-
rente ao ano de 2003.

Está conforme.

13 de Novembro de 2004. � O Escriturário Superior, (Assinatura
ilegível.) 2000114040

PROLONGUS � NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 55 644/
20020716; identificação de pessoa colectiva n.º 506192440.

Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas refe-
rente ao ano de 2003.

Está conforme.

13 de Novembro de 2004. � O Escriturário Superior, (Assinatura
ilegível.) 2000114059

BOM GARFO � RESTAURANTE TRADICIONAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 55 812/
20030416; identificação de pessoa colectiva n.º 506462579.

Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas refe-
rente ao ano de 2003.

Está conforme.

13 de Novembro de 2004. � O Escriturário Superior, (Assinatura
ilegível.) 2004109017

JORGE MENDES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 55 654/
20020729; identificação de pessoa colectiva n.º 506207137.
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Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas refe-
rente ao ano de 2003.

Está conforme.

13 de Novembro de 2004. � O Escriturário Superior, (Assinatura
ilegível.) 2000114067

GLOBALLOCK � COMÉRCIO DE FERRAGENS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 55 640/
20020715; identificação de pessoa colectiva n.º 506003213.

Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas refe-
rente ao ano de 2003.

Está conforme.

13 de Novembro de 2004. � O Escriturário Superior, (Assinatura
ilegível.) 2000114075

MANUEL ANTÓNIO MORAIS LOUREIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 55 277/
20010821; identificação de pessoa colectiva n.º 505654997.

Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas refe-
rente ao ano de 2003.

Está conforme.

13 de Novembro de 2004. � O Escriturário Superior, (Assinatura
ilegível.) 2000114083

TÁXI BELA FONTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 55 251/
20010720; identificação de pessoa colectiva n.º 505521008.

Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas refe-
rente ao ano de 2003.

Está conforme.

13 de Novembro de 2004. � O Escriturário Superior, (Assinatura
ilegível.) 2000114091

M. DUARTE & FARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 36 199/
830922; identificação de pessoa colectiva n.º 501405208.

Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas refe-
rente ao ano de 2003.

Está conforme.

13 de Novembro de 2004. � O Escriturário Superior, (Assinatura
ilegível.) 2000114105

A FÁBRICA DO CARVALHO � ANIMAÇÃO LAZER,
HOTELARIA E RESTAURAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 55 436/
20011212; identificação de pessoa colectiva n.º 505763281.

Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas refe-
rente ao ano de 2003.

Está conforme.

13 de Novembro de 2004. � O Escriturário Superior, (Assinatura
ilegível.) 2000114113

HENRIQUE VARELA � CONSTRUÇÃO
E REMODELAÇÃO DE IMÓVEIS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 55 745/
20021219; identificação de pessoa colectiva n.º 506389561.

Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas refe-
rente ao ano de 2003.

Está conforme.

13 de Novembro de 2004. � O Escriturário Superior, (Assinatura
ilegível.) 2003015523

CRESCER APRENDENDO, CENTRO DE PSICOLOGIA
DE ERMESINDE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 08542/
970703; identificação de pessoa colectiva n.º 503930288.

Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas refe-
rente ao ano de 2003.

Está conforme.

13 de Novembro de 2004. � O Escriturário Superior, (Assinatura
ilegível.) 2000114121

TÁXIS AUTO CASTELOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 41 093/
860325; identificação de pessoa colectiva n.º 500083070.

Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas refe-
rente ao ano de 2003.

Está conforme.

13 de Novembro de 2004. � O Escriturário Superior, (Assinatura
ilegível.) 2000114130

SECULORUM � COMÉRCIO DE MOBILIÁRIO
E DECORAÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 46 923/
900829; identificação de pessoa colectiva n.º 501957669.

Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas refe-
rente ao ano de 2003.

Está conforme.

13 de Novembro de 2004. � O Escriturário Superior, (Assinatura
ilegível.) 2005554553

LINOTÁXIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 13 073/
20000523; identificação de pessoa colectiva n.º 504979604.

Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas refe-
rente ao ano de 2003.

Está conforme.

13 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria
Eduarda Monte Simões. 2002871965

DE RODRIGUES � ESPAÇO E PUBLICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 06076/
950726; identificação de pessoa colectiva n.º 503467480.

Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas refe-
rente ao ano de 2002.

Está conforme.

13 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria
Eduarda Monte Simões. 2002871140

DE RODRIGUES � ESPAÇO E PUBLICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 06076/
950726; identificação de pessoa colectiva n.º 503467480.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 27 � 8 de Fevereiro de 20052736-(104)

Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas refe-
rente ao ano de 2003.

Está conforme.

13 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria
Eduarda Monte Simões. 2002871159

CONSTRUÇÕES PAULO SILVA & IRMÃOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 55 598/
20020527; identificação de pessoa colectiva n.º 506008592.

Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas refe-
rente ao ano de 2002.

Está conforme.

13 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria
Eduarda Monte Simões. 2002871167

CONSTRUÇÕES PAULO SILVA & IRMÃOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 55 598/
20020527; identificação de pessoa colectiva n.º 506008592.

Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas refe-
rente ao ano de 2003.

Está conforme.

13 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria
Eduarda Monte Simões. 2002871175

SANTARÉM
BENAVENTE

SOLAR DE BENAVENTE � SOCIEDADE
HOTELEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Benavente. Matrícula n.º 1004/
991111; identificação de pessoa colectiva n.º 504572695; número
e data do depósito: DC-36/020628

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos da prestação de contas da
sociedade respeitantes ao ano de 2001.

16 de Agosto de 2002. � A Conservadora, Ana Cristina Figueiredo
Alves Cardona Ferreira. 1000147175

FERREIRA DO ZÊZERE

LIQUI � MOLY (CENTRO) � COMÉRCIO
DE LUBRIFICANTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ferreira do Zêzere. Matrícula
n.º 00269/030519; identificação de pessoa colectiva n.º 506586782;
averbamento n.º 01 à inscrição n.º 01 e inscrição n.º 04; números
e data das apresentações: 03 e 04/041028.

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

Averbamento n.º 01 à inscrição n.º 01, apresentação n.º 03/041028.
Cessação das funções de gerente do ex-sócio António Manuel Pi-

nheiro Nunes, por renúncia em 28 de Maio de 2004.
Inscrição n.º 04, apresentação n.º 04/041028.
Alteração parcial do contrato da sociedade.
Artigo alterado: 3.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado, é de cinco mil euros di-
vidido em duas quotas; uma de valor nominal de três mil euros pertencente
ao sócio Fernando Paulo do Vale Fortuna, e outra do valor nominal de
dois mil euros pertencente ao sócio Eduardo Manuel Mota da Silva.

Foi nomeado gerente o sócio Eduardo Manuel Mota da Silva.

Está conforme o original.

17 de Novembro de 2004. � A Ajudante, Assunção Maria da Silva
Dias. 1000271018

MAÇÃO

BELOVIAS II � TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mação. Matrícula n.º 293/
681105; identificação de pessoa colectiva n.º 500084890; data da
entrega: 18112004.

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

18 de Novembro de 2004. � O Segundo-Ajudante, José Manuel
Castelo Galinha. 2005207349

TOMAR

CAIXINABÃO � SERRALHARIA ARTÍSTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 02278;
identificação de pessoa colectiva n.º P 506421368; inscrição n.º 01;
número e data da apresentação: 05/18112004.

Certifico que entre Artur Mateus, casado com Isabel Maria dos
Santos Marques Duarte Mateus, na comunhão de adquiridos, e Marco
André Duarte Mateus, solteiro, maior, ambos moradores na Rua de
Santo António, 35-A, Santa Cruz, Tomar.

Foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte
contrato/estatuto:

Estatutos

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma CAIXINABÃO � Serralharia Artís-
tica, L.da, e tem a sua sede na Rua de Santo António, 35-A, Santa
Cruz, freguesia de Santa Maria dos Olivais, concelho de Tomar.

§ único. Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser des-
locada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, po-
dendo a mesma abrir ou encerrar filiais, agências ou sucursais ou ou-
tras formas locais de representação no território nacional ou no
estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto, a actividade de comercialização e
transformação de ferro e alumínios, caixilharia de alumínio e ferro.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, que já deu
entrada na Caixa Social é de cinco mil euros, e corresponde à soma
de duas quotas uma de três mil setecentos e cinquenta euros, perten-
cente ao sócio Artur Mateus e a outra de mil duzentos e cinquenta
euros pertencente ao sócio Marco André Duarte Mateus.

ARTIGO 4.º

Poderão ser exigidas prestações suplementares de capital até ao
montante de vinte vezes o capital social, mediante deliberação unâ-
nime da assembleia geral.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, pertence a ambos os sócios, que fi-
cam desde já nomeados gerentes.

§ único. Podem ser atribuídas aos sócios gratificações de balanço.

ARTIGO 6.º

Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos, é su-
ficiente a assinatura do sócio Artur Mateus.

ARTIGO 7.º

É livre a cessão de quotas entre os sócios, mas a cessão a estra-
nhos, depende do consentimento da sociedade, que terá direito de
preferência em primeiro lugar, e os sócios não cedentes, em segundo
lugar.

ARTIGO 8.º

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

23 de Novembro de 2004. � O Ajudante Principal, António
Aparício Sardinha. 2006586297



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 27 � 8 de Fevereiro de 2005 2736-(105)

NOVIFRAN � SOCIEDADE HOTELEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 02276;
identificação de pessoa colectiva n.º P 507122879; inscrição n.º 01;
número e data da apresentação: 07/11112004.

Certifico que entre Carlos Manuel de Sousa Costa Figueiredo e sua
mulher Carla Sofia Vicente Figueiredo Costa, casados na comunhão
de adquiridos, moradores na Rua da Bela Vista, 28, Asseiceira.

Foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte
contrato/estatuto:

Estatutos

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma NOVIFRAN � Sociedade Hote-
leira, L.da, e tem a sua sede na Rua da Bela Vista, 28 em Asseiceira,
freguesia de Asseiceira, concelho de Tomar.

§ único. Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser des-
locada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, po-
dendo a mesma abrir ou encerrar filiais, agências ou sucursais ou ou-
tras formas locais de representação no território nacional ou no
estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto, a actividade de restaurante de tipo
tradicional, pronto a comer, café, bar, e outros serviços hoteleiros,
comércio por grosso e a retalho de produtos alimentares, bebidas e
tabaco.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros, e corresponde à soma de duas quotas iguais, de valor nomi-
nal de dois mil e quinhentos euros, cada uma, pertencentes uma a
cada um dos sócios Carlos Manuel Sousa Costa Figueiredo e Carla Sofia
Vicente Figueiredo Costa.

ARTIGO 4.º

Poderão ser exigidas prestações suplementares de capital até ao
montante de vinte vezes o capital social, mediante deliberação unâ-
nime da assembleia geral.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, pertence a ambos os sócios, que fi-
cam desde já nomeados gerentes.

§ único. Podem ser atribuídas aos sócios gratificações de balanço.

ARTIGO 6.º

Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos, é su-
ficiente a assinatura de um qualquer gerente.

ARTIGO 7.º

É livre a cessão de quotas entre os sócios, mas a cessão a estra-
nhos, depende do consentimento da sociedade, que terá direito de
preferência em primeiro lugar, e os sócios não cedentes, em segundo
lugar.

ARTIGO 8.º

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

23 de Novembro de 2004. � O Ajudante Principal, António
Aparício Sardinha. 2006586238

SETÚBAL
ALMADA

CONCRETOPE � FÁBRICA DE BETÃO PRONTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 01678/
770719; identificação de pessoa colectiva n.º 500070130; data do
depósito: 06102000.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 1999.

11 de Janeiro de 2002. � A Ajudante Principal, Ana Martins
Fernandes Nave. 1000022245

CUMBRIA � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 07 996/
951004; identificação de pessoa colectiva n.º 502723807; data do
depósito: 11102000.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 1999.

12 de Janeiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Branca Maria
Ferreira Alves Miranda. 1000022247

EDISOFT � EMPRESA DE SERVIÇOS
E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 12 513/
20040908; identificação de pessoa colectiva n.º 502035447;
averbamento n.º 3 à inscrição n.º 24; número e data da apresenta-
ção: 02/20041020.

Certifico que foi registado o seguinte:
24 � Nomeação de Maria do Rosário Mayoral Robles Machado

Simões Ventura, para o cargo de presidente do conselho de adminis-
tração, em representação da Sociedade Empordef � Empresa Portu-
guesa de Defesa (SGPS) S. A.

29 de Outubro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Beatriz
Henriques Passão Fortio. 1000270953

M. LIZETE, CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 8988/
971219; identificação de pessoa colectiva n.º 504064207; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 02/18102004.

Certifico que pela apresentação supra referida e em relação à soci-
edade em epígrafe, foi efectuado o registo de alteração parcial do
contrato quanto ao artigo 4.º, n.º 1.

ARTIGO 4.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de cento
e cinquenta mil euros e corresponde à soma de duas quotas iguais de
setenta e cinco mil euros, pertencendo uma a cada um dos sócios
Manuel da Conceição Mendes e Maria Lisete da Silva Simões.

O texto actualizado do contrato foi depositado na pasta respectiva.

Conferida, está conforme o original.

10 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Beatriz
Henriques Passão Fortio. 1000270954

ELITE, SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO DE SEGUROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 12 552/
181004; identificação de pessoa colectiva n.º 503510475; inscri-
ção n.º 9; número e data da apresentação: 03/18102004.

Certifico que pela apresentação supra referida e em relação à soci-
edade em epígrafe, foi efectuado o registo de alteração parcial do
contrato quanto ao artigo 1.º:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Elite, Sociedade de Mediação de
Seguros, L.da, e tem a sua sede na Avenida de António José Gomes,
64-B, 1.º-A, freguesia de Cova da Piedade, concelho de Almada.

 O texto actualizado do contrato foi depositado na pasta respectiva.

Conferida, está conforme o original.

10 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Beatriz
Henriques Passão Fortio. 1000270955

CONOSP � CONFECÇÕES HOSPITALARES
E DE HIGIENE NO TRABALHO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 06318/
920214; identificação de pessoa colectiva n.º 502730072;
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averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 5; números e
data das apresentações: 9 e 11/07102004.

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

Pelo averbamento n.º 2 à inscrição 1, foi registada a cessação de
funções do gerente Paulo Vital Grandvaux Barbosa Teixeira Ramos,
por renúncia de 16 de Outubro de 2001.

Pela inscrição n.º 5 foi alterado parcialmente o pacto quanto ao
artigo 2.º, o corpo do artigo 3.º, 5.º e os n.os 1 e 2 do artigo 7.º, os
quais ficaram com a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

A sociedade adopta a firma de CONOSP � Confecções Hospitala-
res e de Higiene no Trabalho, Unipessoal, L.da

ARTIGO 3.º

A sociedade tem a sua sede na Praceta de Bernardim Ribeiro, 19-
-A, freguesia e concelho de Almada.

ARTIGO 5.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro é
doze mil e quinhentos euros, representado por uma quota de igual valor
nominal, pertencente à sócia única.

ARTIGO 7.º

1 � A gerência da sociedade com ou sem remuneração, compete à
sócia Conceição Maria de Lima Pereira de Borja, já nomeada gerente.

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

 O texto actualizado do contrato foi depositado na pasta respectiva.

Conferida, está conforme o original.

11 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Beatriz
Henriques Passão Fortio. 1000270956

PAPELARIA ROGÉRIO & CLOTILDE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 10 295/
30032000; identificação de pessoa colectiva n.º 504767496; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 01/20041020.

Certifico que foi registado a dissolução e encerramento de liquida-
ção (da sociedade acima referida)

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

28 de Outubro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Beatriz
Henriques Passão Fortio. 1000270957

AVELINO FRANCO � CONTABILIDADE
E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 8195/
960318; identificação de pessoa colectiva n.º 503610836; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 01/19102004.

Certifico que pela apresentação supra-referida e em relação à soci-
edade em epígrafe, foi efectuado o registo de reforço de capital e
alteração parcial do contrato quanto ao artigo 4.º:

ARTIGO 4.º

Capital

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de cinco
mil euros e corresponde à soma das seguintes quotas: uma de quatro
mil euros pertencente ao sócio Avelino Manuel Abernú Franco e uma
quota de mil euros, pertencente à sócia Isabelina Maria da Silva Sir-
gado Franco.

O texto actualizado do contrato foi depositado na pasta respectiva.

Conferida, está conforme o original.

20 de Outubro de 2004. � A Escriturária Superior, Helena Cristina
Cordeiro Mesquita. 2008173151

GARY & SANTOS � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 12 232/
20031222; identificação de pessoa colectiva n.º 506720519; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 02/21102004.

Certifico que, com relação à sociedade supra-referida, foi registado
o seguinte:

Dissolução e encerramento de liquidação.
Data da aprovação das contas: 20 de Outubro de 2004.

29 de Outubro de 2004. � A Escriturária Superior, Helena Cristina
Cordeiro Mesquita. 2008173194

FONEGAL � COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS
DE TELECOMUNICAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 12 556/
20041021; identificação de pessoa colectiva n.º 505357887; ins-
crição n.º 06; número e data da apresentação: 01/21102004.

Certifico que pela apresentação supra-referida e em relação à socie-
dade em epígrafe, foi efectuado o registo de alteração parcial do con-
trato quanto ao n.º 2 do artigo 1.º

ARTIGO 1.º

2 � A sociedade tema sua sede na Rua de Eugénio de Castro, 4,
4-A, freguesia de Cacilhas, concelho de Almada.

O texto actualizado do contrato foi depositado na pasta respectiva.

Conferida, está conforme o original.

29 de Outubro de 2004. � A Escriturária Superior, Helena Cristina
Cordeiro Mesquita. 2008173186

PLURISELPE � COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS
DE TELECOMUNICAÇÕES, INFORMÁTICA E MATERIAL

ELECTRÓNICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 11 003/
20010810; identificação de pessoa colectiva n.º 505609258; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 13/20102004.

Certifico que pela apresentação supra-referida e em relação à soci-
edade em epígrafe, foi efectuado o registo de alteração parcial do
contrato no sentido de ser aditado o n.º 3 ao artigo 3.º:

ARTIGO 3.º

3 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de duzentos mil euros.

O texto actualizado do contrato foi depositado na pasta respectiva.

Conferida, está conforme o original.

16 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Beatriz
Henriques Passão Fortio. 1000270950

SESIMBRA

RAMALHO, CARVALHO & GUERREIRO � ACTIVIDADES
HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sesimbra. Matrícula n.º 01629;
identificação de pessoa colectiva n.º 505037637; data da
apresentação: PC-020624.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas da firma supra-referida, no exercício do ano de
2001.

24 de Junho de 2002. � O Ajudante, Fernando Joaquim Rolo
Pedrosa. 1000160072
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VIANA DO CASTELO
ARCOS DE VALDEVEZ

MPV � MECÂNICA DE PRECISÃO DO VEZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arcos de Valdevez. Matrícula
n.º 480; identificação de pessoa colectiva n.º 505069466; número
e data da apresentação: 300704.

Certifico nos termos e para efeitos dos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que foram depositados na respectiva pasta, to-
dos os documentos referentes à prestação de contas do ano 2003.

21 de Setembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria da
Conceição Peixoto Cerqueira Rodrigues. 2004382120

PONTE DE LIMA

B. B. � BOTELHO & BRAGA � DECORAÇÕES, L.DA

Sede: Rua Formosa, 19, 4990 Ponte de Lima

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Lima. Matrícula
n.º 409/921113; identificação de pessoa colectiva n.º 502875984;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 09/20041117.

Certifico que por escritura de 11 de Novembro de 2004, exarada de
fl. 44 a fl. 45 do livro n.º 355-S do Cartório Notarial de Ponte de Lima,
foi efectuado o registo de dissolução de sociedade, por acordo dos sóci-
os, tendo as contas sido aprovadas em 1998, não existindo passivo.

Está conforme.

18 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Dantas da Costa Vital. 2007310937

FRANCISCO SOARES CORREIA, L.DA

Sede: Rua de Inácio Perestrelo, 55, 4990 Ponte de Lima

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Lima. Matrícula
n.º 686/980325; identificação de pessoa colectiva n.º 504110888;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 12/20041117.

Certifico por escritura exarada em 7 de Abril de 1999, de fl. 90 a
fl. 91 do livro n.º 149, do Cartório Notarial de Ponte de Lima foi,
relativamente à sociedade em epígrafe, registada a dissolução e encer-
ramento da liquidação.

Data da aprovação das contas: 7 de Abril de 1999.

Conferida, está conforme.

17 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Inês da
Silva Varela. 2006072234

VALENÇA

AUTO DAMIANA � SERVIÇO DE PRONTO
SOCORRO, L.DA

Sede: Lugar de Passos, Cudal, concelho de Valença

Conservatória do Registo Comercial de Valença. Matrícula n.º 774;
identificação de pessoa colectiva n.º 505149907; data do recebi-
mento: 30062004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o de-
pósito dos documentos da prestação de contas do ano de 2003.

A Segunda-Ajudante, Maria Elisabete Ferreira Castro.
2007117550

PEREIRA & FARDILHAS � CONSTRUÇÕES
DE ARMAÇÕES DE FERRO, L.DA

Sede: Bairro da Boavista, bloco D, 2.º, esquerdo, freguesia e
concelho de Valença

Conservatória do Registo Comercial de Valença. Matrícula n.º 653;
identificação de pessoa colectiva n.º 504266519; número e data da
apresentação: 01/041111.

Certifico que foi registada a dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 31 de Dezembro de 2001.

16 de Novembro de 2004. � A Conservadora, Lígia Maria Mendes
Carneiro. 2007117410

A. MONTE & TEMPORÃO, L.DA

Sede: Avenida de Miguel Dantas, Prédio Miguel Dantas, 6,
concelho de Valença

Conservatória do Registo Comercial de Valença. Matrícula n.º 642;
identificação de pessoa colectiva n.º 504278126; número do rece-
bimento: 300604.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o de-
pósito dos documentos da prestação de contas do ano de 2003.

15 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Elisabete
Ferreira Castro. 2007117568

GRANITOS PEDREIRA & BRITO, L.DA

Sede: Lugar de Fujacos, freguesia de Gondomil

Conservatória do Registo Comercial de Valença. Matrícula n.º 1031;
identificação de pessoa colectiva n.º 506902056; averbamento n.º 1
à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 06/041110.

Certifico que foi registado o averbamento de cessação de funções de
gerentes: José Manuel Vaz de Brito e Manuel Abílio de Brito Pedreira.

Data: 30 de Setembro de 2004.
Causa: renúncia.

16 de Novembro de 2004. � A Conservadora, Lígia Maria Mendes
Carneiro. 2007117428

VILA REAL
CHAVES

IRMÃOS MARTINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Chaves. Matrícula n.º 00569/
921022; identificação de pessoa colectiva n.º 502853930; inscri-
ção n.º 14; número e data da apresentação: 01/041118.

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

Apresentação n.º 01/041118.
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 20 de Agosto de 2004.

Está conforme o original.

18 de Novembro de 2004. � O Ajudante, José Luís Dias.
2007218194

CRAVITÂMEGA � FLORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Chaves. Matrícula n.º 00521/
920116; identificação de pessoa colectiva n.º 502680539; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 03/050110.

Certifico que em a sociedade em epígrafe foi dissolvida.
Prazo para a liquidação: o do artigo 150.º do Código das Sociedades

Comerciais.

Está conforme.

10 de Janeiro de 2005. � A Segunda-Ajudante, Dulce Helena
Soares Pinto da Costa. 2007218712

MURÇA

ESCOLA PROFISSIONAL DO MARQUÊS DE VALLE
FLÔR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Murça. Matrícula n.º 109/
990831; identificação de pessoa colectiva n.º 504537822;
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averbamento n.º 02 à inscrição n.º 2 e inscrição n.º 5; números e
data das apresentações: 01 e 02/111104.

Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu aos seguintes actos
de registo:

Cessação de funções de gerente de Manuel José Veloso, por desti-
tuição.

Data: 16 de Setembro de 2004.
Nomeação de gerente Belmiro Manuel Morais Vilela, casado.
Data: 17 de Setembro de 2004.

Está conforme.

15 de Novembro de 2004. � A Ajudante, Anabela de Jesus Martins
Plácido. 2001846231

MURSERMAQUI � METALÚRGICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Murça. Matrícula n.º 159/
040527; identificação de pessoa colectiva n.º 506921514; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 01/041110.

Certifico que a sociedade em epígrafe, procedeu ao seguinte acto
de registo :

Inscrição n.º 2.
Nomeação de gerente: Maria de Lurdes Dias Nunes, indicada.
Data: 28 de Maio de 2004.

Está conforme.

10 de Novembro de 2004. � A Ajudante, Mariana Malheiro Vieira
Moreira. 2001846304

VALPAÇOS

VALPICARNES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valpaços. Matrícula n.º 00188/
970114; identificação de pessoa colectiva n.º 503791172; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 6/20041028.

Certifico que foi depositada a cópia da escritura lavrada no Cartó-
rio Notarial de Valpaços, exarada de fl. 92 a fl. 92 v.º, do livro n.º 179-
-D, em 17 de Agosto de 2004, da qual consta a dissolução e encerra-
mento da liquidação referente à sociedade em epígrafe.

10 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Luísa
Real Mesquita. 2003951873

RAMO PEÇAS AUTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valpaços. Matrícula n.º 00236/
990427; identificação de pessoa colectiva n.º 504302248; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 20/20041109.

Certifico que foi depositada a cópia da escritura lavrada no Cartó-
rio Notarial de Valpaços, exarada de fl. 87 a fl. 87 v.º, do livro n.º 184-
-D, em 29 de Outubro de 2004, da qual consta a dissolução e encer-
ramento da liquidação referente à sociedade em epígrafe.

17 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Luísa
Real Mesquita. 2003951890

ARMANDO JOSÉ & MULHER MARIA CATUMBA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valpaços. Matrícula n.º 00312/
011114; identificação de pessoa colectiva n.º 505682974; inscri-
ção n.º 6; número e data da apresentação: 8/20041104.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram regista-
dos os seguintes actos:

Nomeação de gerente Armando José, nomeado em 22 de Outubro
de 2004.

Está conforme o original.

17 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Luísa
Real Mesquita. 2003951938

VISEU
MOIMENTA DA BEIRA

ALVES, FERNANDES & MORAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Moimenta da Beira. Matrícu-
la n.º 308; identificação de pessoa colectiva n.º 504360434; data
da apresentação: 28062004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos, na pasta respectiva, os documentos relativos ao registo de pres-
tação de contas do ano de 2003.

12 de Julho de 2004. � O Ajudante, Manuel Soares Salgueiro.
2006282867

AGRO 2001 TÉCNICA E EQUIPAMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Moimenta da Beira. Matrícu-
la n.º 192; identificação de pessoa colectiva n.º 502643170; data
da apresentação: 28062004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos, na pasta respectiva, os documentos relativos ao registo de pres-
tação de contas do ano de 2003.

12 de Julho de 2004. � O Ajudante, Manuel Soares Salgueiro.
2006283057

SILVA & REIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Moimenta da Beira. Matrícu-
la n.º 219; identificação de pessoa colectiva n.º 502922753; data
da apresentação: 28062004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos, na pasta respectiva, os documentos relativos ao registo de pres-
tação de contas do ano de 2003.

12 de Julho de 2004. � O Ajudante, Manuel Soares Salgueiro.
2006282891

3�IN BIJUTERIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Moimenta da Beira. Matrícu-
la n.º 411; identificação de pessoa colectiva n.º 506058743; data
da apresentação: 29062004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos, na pasta respectiva, os documentos relativos ao registo de pres-
tação de contas do ano de 2003.

12 de Julho de 2004. � O Ajudante, Manuel Soares Salgueiro.
2006283405

A. SANTOS & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Moimenta da Beira. Matrícu-
la n.º 240; identificação de pessoa colectiva n.º 503295531; data
da apresentação: 29062004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos, na pasta respectiva, os documentos relativos ao registo de pres-
tação de contas do ano de 2003.

12 de Julho de 2004. � O Ajudante, Manuel Soares Salgueiro.
2006283200

FERNANDES & TRINTA � COMÉRCIO DE TÊXTEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Moimenta da Beira. Matrícu-
la n.º 233; identificação de pessoa colectiva n.º 503224391; data
da apresentação: 29062004.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos, na pasta respectiva, os documentos relativos ao registo de pres-
tação de contas do ano de 2003.

12 de Julho de 2004. � O Ajudante, Manuel Soares Salgueiro.
2006283235

SERRALHARIA DE ABEL MATEUS & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Moimenta da Beira. Matrícu-
la n.º 334; identificação de pessoa colectiva n.º 504749820; data
da apresentação: 28062004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos, na pasta respectiva, os documentos relativos ao registo de pres-
tação de contas do ano de 2003.

12 de Julho de 2004. � O Ajudante, Manuel Soares Salgueiro.
2006283081

SOCI. P.A. � SOCIEDADE DE PROJECTOS
E ARQUITECTURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Moimenta da Beira. Matrícu-
la n.º 436; identificação de pessoa colectiva n.º 506536459; data
da apresentação: 29062004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos, na pasta respectiva, os documentos relativos ao registo de pres-
tação de contas do ano de 2003.

12 de Julho de 2004. � O Ajudante, Manuel Soares Salgueiro.
2006283286

ANTÓNIO RODRIGUES & JOSÉ ALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Moimenta da Beira. Matrícu-
la n.º 345; identificação de pessoa colectiva n.º 504887513; data
da apresentação: 29062004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos, na pasta respectiva, os documentos relativos ao registo de pres-
tação de contas do ano de 2003.

12 de Julho de 2004. � O Ajudante, Manuel Soares Salgueiro.
2006283278

ALVITERETROS � TERRAPLANAGENS E DESATERROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Moimenta da Beira. Matrícu-
la n.º 399; identificação de pessoa colectiva n.º 506057410; data
da apresentação: 29062004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos, na pasta respectiva, os documentos relativos ao registo de pres-
tação de contas do ano de 2003.

12 de Julho de 2004. � O Ajudante, Manuel Soares Salgueiro.
2006283260

CONSTRUÇÕES LUÍS PINA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Moimenta da Beira. Matrícu-
la n.º 458; identificação de pessoa colectiva n.º 506787486; data
da apresentação: 28062004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos, na pasta respectiva, os documentos relativos ao registo de pres-
tação de contas do ano de 2003.

12 de Julho de 2004. � O Ajudante, Manuel Soares Salgueiro.
2006283065

DIAS & FILHOS � EMPREENDIMENTOS
TURÍSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Moimenta da Beira. Matrícu-
la n.º 226; identificação de pessoa colectiva n.º 503125210; data
da apresentação: 28062004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos, na pasta respectiva, os documentos relativos ao registo de pres-
tação de contas do ano de 2003.

12 de Julho de 2004. � O Ajudante, Manuel Soares Salgueiro.
2006283014

FERNANDO DOS SANTOS CARVALHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Moimenta da Beira. Matrícu-
la n.º 427; identificação de pessoa colectiva n.º 506158322; data
da apresentação: 29062004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos, na pasta respectiva, os documentos relativos ao registo de pres-
tação de contas do ano de 2003.

12 de Julho de 2004. � O Ajudante, Manuel Soares Salgueiro.
2006283383

MENDES & COUTINHO � FERRAGENS, SANITÁRIOS
E VIDRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Moimenta da Beira. Matrícu-
la n.º 395; identificação de pessoa colectiva n.º 506054608; data
da apresentação: 29062004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos, na pasta respectiva, os documentos relativos ao registo de pres-
tação de contas do ano de 2003.

12 de Julho de 2004. � O Ajudante, Manuel Soares Salgueiro.
2006283359

SOCIEDADE BLOCO � VIGA � PRÉ-ESFORÇADO
DA BEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Moimenta da Beira. Matrícu-
la n.º 58; identificação de pessoa colectiva n.º 500624119; data da
apresentação: 25062004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos, na pasta respectiva, os documentos relativos ao registo de pres-
tação de contas do ano de 2003.

12 de Julho de 2004. � O Ajudante, Manuel Soares Salgueiro.
2006282859

SERRALHARIA CALHAU, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Moimenta da Beira. Matrícu-
la n.º 361; identificação de pessoa colectiva n.º 505254069; data
da apresentação: 29062004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos, na pasta respectiva, os documentos relativos ao registo de pres-
tação de contas do ano de 2003.

12 de Julho de 2004. � O Ajudante, Manuel Soares Salgueiro.
2006283324
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