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3. Diversos

PARTE A

BALANCETES

BANCO EFISA, S. A. — SOCIEDADE GESTORA DO FUNDO FECHADO
DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO «EFISA IMOBILIÁRIO»

Sede: Avenida de António Augusto de Aguiar, 132, 4.º, 1050-020 Lisboa

Capital social: € 18 250 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o n.º 10 401.
Número de identificação de pessoa colectiva 502085592.

Balanço em 31 de Dezembro de 2004
(Em euros)

2004
2003

Activo Activo Mais Menos valias Activo
—

bruto valias e provisões líquido
Activo
líquido

Imóveis:

Terrenos ..................................................................... 756 449 756 449 0
Construções ................................................................ 41 023 323 0 85 462 40 937 861 40 932 361
Adiantamentos por compras de imóveis .................... 0 0 0

Total de imóveis ..................... 41 779 772 0 85 462 41 694 310 40 932 361

Carteira títulos:

Obrigações:

Títulos de dívida pública ..................................... 0 0 0
Outros fundos públicos equiparados .................... 0 0 0
Obrigações diversas ............................................. 0 0 0
Títulos de participação ....................................... 0 0 0
Unidades de participação .................................... 0 0 0
Direitos ............................................................... 0 0 0
Outros instrumentos de dívida ............................ 0 0 0

Total da carteira de títulos 0 0 0 0 0

Contas de terceiros:

Obrigações vencidas, a regularizar .............................. 0 0 0
Juros vencidos, a regularizar ....................................... 0 0 0
Rendas vencidas, a regularizar .................................... 0 0 0
Devedores em contencioso ......................................... 0 0 0
Outras contas de devedores ........................................ 0 0 0
Sector público administrativo ..................................... 0 0 0

Total de valores a receber ..... 0 0 0 0 0
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(Em euros)

2004
2003

Activo Activo Mais Menos valias Activo
—

bruto valias e provisões líquido
Activo
líquido

Disponibilidades:

Numerário e equivalentes ........................................... 0 0 0
Depósitos à ordem...................................................... 339 369 339 369 12 915
Depósitos a prazo e com pré-aviso ........................... 1 800 000 1 800 000 2 700 000
Certificados de depósito ............................................. 0 0 0

Total das disponibilidades ..... 2 139 369 0 0 2 139 369 2 712 915

Contas de regularização:

Proveitos a receber ..................................................... 6 228 6 228 2 383
Despesas com custo diferido ....................................... 0 0 0
Outras contas de regularização ................................... 0 0 0

Total das regularizações activas . 6 228 0 0 6 228 2 383

Total do activo ....................... 43 925 369 0 85 462 43 839 907 43 647 659

(Em euros)

Passivo 2004 2003

Capital do fundo:

Unidades de participação .......................................................................................................................... 37 409 842 37 409 842
Variações patrimonais .............................................................................................................................. 0 0
Resultados transitados ............................................................................................................................... 2 614 501 2 452 035
Resultados distribuídos .............................................................................................................................. 0 ( 2 452 035)
Ajustamentos em Imóveis ........................................................................................................................ ( 85 462) ( 90 962)
Ajustamentos em operações sobre imóveis .............................................................................................. 0 0
Resultados líquidos do período .................................................................................................................. 2 654 325 2 614 501

Total do capital do fundo ................................. 42 593 206 39 933 381

Provisões para riscos e encargos:

Para riscos e encargos .............................................................................................................................. 0 0

Total das provisões para riscos e encargos ...... 0 0

Contas de terceiros:

Resgates a pagar a participantes .............................................................................................................. 0 0
Rendimentos a pagar a participantes ....................................................................................................... 0 2 452 035
Comissões e taxas a pagar ........................................................................................................................ 106 742 100 150
Sector público administrativo ................................................................................................................... 0 0
Outras contas de credores ......................................................................................................................... 109 950 162 746
Empréstimos contraídos ........................................................................................................................... 0 0

Total de valores a pagar ................................. 216 692 2 714 931

Contas de regularização:

Custos a pagar .......................................................................................................................................... 720 543 700 922
Receitas com proveito diferido ................................................................................................................ 309 466 298 425
Outras contas de regularização ................................................................................................................. 0 0

Total das regularizações passivas .................... 1 030 009 999 347

Total do passivo ............................................... 43 839 907 43 647 659

Demonstração de resultados em 31 de Dezembro de 2004

(Em euros)

Designação 2004 2003

Custos e perdas correntes:

Juros e custos equiparados:

De operações correntes .............................................................................................................. 145 113 242
De operações extrapatrimonais ................................................................................................. 0 0
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(Em euros)

Designação 2004 2003

Comissões:

Da carteira de títulos e participações em sociedades imobiliárias ............................................. 0 0
Em imóveis ................................................................................................................................ 0 0
Outras, de operações correntes .................................................................................................. 125 073 0
De operações extrapatrimonais ................................................................................................. 0 0

Perdas operações financeiras e valores imobiliários:

Na carteira de títulos e participações em sociedades imobiliárias ............................................. 0 0
Em imóveis ................................................................................................................................ 0 0
Outras, de operações correntes .................................................................................................. 0 0
Em operações extrapatrimonais ................................................................................................ 0 0

Impostos e taxas:

Indirectos ................................................................................................................................... 4 330 8 550
Directos ...................................................................................................................................... 725 703 704 137

Provisões do exercício:

Para crédito vencido .................................................................................................................. 0 0
Para riscos e encargos ................................................................................................................ 0 0

Fornecimentos e serviços externos ................................................................................................... 151 480 125 533
Outros custos e perdas correntes ....................................................................................................... 6 700 6 625

Total dos custos e perdas correntes (A) ............... 1 013 431 958 087
Custos e perdas eventuais:

Valores incobráveis ............................................................................................................................ 0 0
Perdas extraordinárias ....................................................................................................................... 0 0
Perdas de exercícios anteriores ......................................................................................................... 594 696
Outras perdas eventuais ..................................................................................................................... 0 90

Total dos custos e perdas eventuais (C) ............... 594 786

Resultado líquido do período ..................................................................................................................... 2 654 325 2 614 501

Total ....................................................................... 3 668 350 3 573 374

Resultados da carteira títulos e participações sociedades imobiliárias ...................................................... 0 0
Resultados de imóveis ............................................................................................................................... 3 480 674 3 379 075
Resultados das operações extrapatrimoniais ............................................................................................. 0 0
Resultados correntes .................................................................................................................................. 3 375 643 3 269 116

(Em euros)

Designação 2004 2003

Proveitos e ganhos correntes:

Juros e proveitos equiparados:

Da carteira de títulos e participações em sociedades imobiliárias ............................................. 0 0
Outros, de operações correntes .................................................................................................. 31 217 18 458
De operações extrapatrimoniais ................................................................................................ 0 0

Rendimento de títulos e participações em sociedades imobiliárias:

Da carteira de títulos e participações em sociedades imobiliárias ............................................. 0 0
Outras, de operações correntes .................................................................................................. 0 0
De operações extrapatrimonais ................................................................................................. 0 0

Ganhos operações financeiras e valores imobiliários:

Na carteira de títulos e participações em sociedades imobiliárias ............................................. 0 0
Em imóveis ................................................................................................................................ 0 0
Outros, em operações correntes ................................................................................................ 0 0
Em operações extrapatrimonais ................................................................................................ 0 0

Reposição e anulação de provisões:

Para crédito vencido .................................................................................................................. 0 0
Para riscos e encargos ................................................................................................................ 0 0

Rendimento de imóveis ..................................................................................................................... 3 632 154 3 504 608
Outros proveitos e ganhos correntes ................................................................................................ 0 0

Total dos proveitos e ganhos correntes (B) ......... 3 663 371 3 523 066
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(Em euros)

Designação 2004 2003

Proveitos e ganhos eventuais:

Recuperação de incobráveis ............................................................................................................... 0 0
Ganhos extraordinários ...................................................................................................................... 9 0
Ganhos de exercícios anteriores ........................................................................................................ 4 970 50 308
Outros ganhos eventuais .................................................................................................................... 0 0

Total dos proveitos e ganhos eventuais (D) ......... 4 979 50 308

Total ...................................................................... 3 668 350 3 573 374

Resultados eventuais .................................................................................................................................. 4 385 49 522
Resultados antes de impostos sobre o rendimento ................................................................................... 3 380 028 3 318 638
Resultados líquidos do período .................................................................................................................. 2 654 325 2 614 501

28 de Fevereiro de 2005. — O Director da Contabilidade, (Assinatura ilegível.). — A Direcção: (Assinaturas ilegíveis.) 3000168516
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4. Empresas — Registo comercial
LISBOA
LISBOA — 1.A SECÇÃO

AUTO REPARADORA DE JORGE & CRISTINA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 6091; identificação de pessoa colectiva n.º 503687693; data da
inscrição: 28072003.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documentos
referentes à prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

3 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Custódia Maria
Oliveira. 2001098758

B. A. TREZE — SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 3958; identificação de pessoa colectiva n.º 503312339; data da
inscrição: 28072003.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documentos
referentes à prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

3 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Custódia Maria
Oliveira. 2011356555

DHL — TRANSPORTADORES RÁPIDOS
INTERNACIONAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 2467; identificação de pessoa colectiva n.º 501316469; data da
inscrição: 28072003.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documentos
referentes à prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

3 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Custódia Maria
Oliveira. 2011356547

DIXONS COMERCIAL PROPRIEDADES (PORTUGAL), L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 1401; identificação de pessoa colectiva n.º 502300507; data da
inscrição: 28072003.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documentos
referentes à prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

3 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Custódia Maria
Oliveira. 2011356539

DUARTE NEVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 61 596; identificação de pessoa colectiva n.º 501568328; data
da inscrição: 28072003.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documentos
referentes à prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

3 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Custódia Maria
Oliveira. 2011356520

ELECTRO LOPES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 38 556; identificação de pessoa colectiva n.º 500092796; data
da inscrição: 28072003.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documentos
referentes à prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

3 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Custódia Maria
Oliveira. 2002448655

DIAS COELHO — CONSULTORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 1216; identificação de pessoa colectiva n.º 501479546; data da
inscrição: 28072003.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documentos
referentes à prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

3 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Custódia Maria
Oliveira. 2002448647

DIAS COELHO — EXPLORAÇÕES AGRÍCOLAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 1935; identificação de pessoa colectiva n.º 502370122; data da
inscrição: 28072003.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documentos
referentes à prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

3 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Custódia Maria
Oliveira. 2002448639

ARAÚJO & SOARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 50 107; identificação de pessoa colectiva n.º 500588791; data
da inscrição: 28072003.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documentos
referentes à prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

3 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Custódia Maria
Oliveira. 2001161573

AGÊNCIA DE VIAGENS RODARTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 27 213; identificação de pessoa colectiva n.º 500011001; data
da inscrição: 28072003.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documentos
referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

3 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Custódia Maria
Oliveira. 2002543933

ADOIS-2 — ARTES GRÁFICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 6990; identificação de pessoa colectiva n.º 503981621; data da
inscrição: 28072003.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documentos
referentes à prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

3 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Custódia Maria
Oliveira. 2001098774

ESCOLA DE CONDUÇÃO INFANTE DO RESTELO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 40 976; identificação de pessoa colectiva n.º 500600813; data
da inscrição: 24072003.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documentos
referentes à prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

2 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Custódia Maria
Oliveira. 2002448442

DECLEMA — SOCIEDADE DISTRIBUIDORA
DE ELECTRODOMÉSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 1426; identificação de pessoa colectiva n.º 501184740; data da
inscrição: 24072003.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documentos
referentes à prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

2 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Custódia Maria
Oliveira. 2002448493

AGÊNCIA DE VIAGENS RODARTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 27 213; identificação de pessoa colectiva n.º 500011001; data
da inscrição: 28072003.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documentos
referentes à prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

2 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Custódia Maria
Oliveira. 2002543950

ELECTRO PORTUGAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 20 211; identificação de pessoa colectiva n.º 500093253; data
da inscrição: 24072003.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documentos
referentes à prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

2 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Custódia Maria
Oliveira. 2003404155

DOCA DE ALCÂNTARA — BAR DISCOTECA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 5925; identificação de pessoa colectiva n.º 503635342; data da
inscrição: 24072003.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documentos
referentes à prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

2 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Custódia Maria
Oliveira. 2001093268

ALCÂNTARA CAFÉ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 916; identificação de pessoa colectiva n.º 502213485; data da
inscrição: 24072003.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documentos
referentes à prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

2 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Custódia Maria
Oliveira. 2001093101

BENTO DA COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 1277; identificação de pessoa colectiva n.º 501187707; data da
inscrição: 24072003.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documentos
referentes à prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

2 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Custódia Maria
Oliveira. 2011351014

DIMOPE — DISTRIBUIDORA DE MOTOCICLOS
E PEÇAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 48 377; identificação de pessoa colectiva n.º 500341710; data
da inscrição: 25072003.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documentos
referentes à prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

2 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Custódia Maria
Oliveira. 2011356393

ÁLVARO CAMPOS & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 4452; identificação de pessoa colectiva n.º 503167924; data da
inscrição: 25072003.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documentos
referentes à prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

2 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Custódia Maria
Oliveira. 2003150978

DILA — SOCIEDADE TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS
E ELECTROTECNIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 54 489; identificação de pessoa colectiva n.º 500907145; data
da inscrição: 25072003.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documentos
referentes à prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

2 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Custódia Maria
Oliveira. 2011356423

DOMINGOS BARROS — CLÍNICA DE GINECOLOGIA
E OBSTETRÍCIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 6953; identificação de pessoa colectiva n.º 503970425; data da
inscrição: 25072003.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documentos
referentes à prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

2 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Custódia Maria
Oliveira. 2002505497

A. L.  BATISTA — ENGENHARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9320; identificação de pessoa colectiva n.º 504909614; data da
inscrição: 25072003.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documentos
referentes à prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

2 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Custódia Maria
Oliveira. 2002505500

E. S. — CAPITAL — SOCIEDADE DE CAPITAL
DE RISCO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 69 247; identificação de pessoa colectiva n.º 502040246; data
da inscrição: 25072003.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documentos
referentes à prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

2 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Custódia Maria
Oliveira. 2011356431

A. RODRIGUES, CORREIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 30 497; identificação de pessoa colectiva n.º 500528160; data
da inscrição: 09072003.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documentos
referentes à prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

28 de Janeiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Custódia Maria
Oliveira. 2011350654

B. SOUSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 17 584; identificação de pessoa colectiva n.º 500040419; data
da inscrição: 10072003.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documentos
referentes à prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

28 de Janeiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Custódia Maria
Oliveira. 2002953856

ÁREAS EDITORA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 7302; identificação de pessoa colectiva n.º 504084356; data da
inscrição: 10072003.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documentos
referentes à prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

31 de Janeiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Custódia Maria
Oliveira. 2011350670

APLITOP — TOPOGRAFIA APLICADA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 659; identificação de pessoa colectiva n.º 502186151; data da
inscrição: 16072003.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documentos
referentes à prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

31 de Janeiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Custódia Maria
Oliveira. 2003692541

AQUASIS — CONSULTORES DE ENGENHARIA
MUNICIPAL E AMBIENTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 2377; identificação de pessoa colectiva n.º 502539909; data da
inscrição: 16072003.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documentos
referentes à prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

31 de Janeiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Custódia Maria
Oliveira. 2011350743

ANDRADE & FIDALGO — SERVIÇOS MÉDICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 6341; identificação de pessoa colectiva n.º 503771732; data da
inscrição: 16072003.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documentos
referentes à prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

31 de Janeiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Custódia Maria
Oliveira. 2001141823

A ESPERANÇA — BRINQUEDOS E UTILIDADES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 2244; identificação de pessoa colectiva n.º 502458569; data da
inscrição: 16072003.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documentos
referentes à prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

31 de Janeiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Custódia Maria
Oliveira. 2011350727

ELEMENTAR — CONSULTORIA, FORMAÇÃO
E PUBLICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 6415; identificação de pessoa colectiva n.º 503798690; data da
inscrição: 16072003.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documentos
referentes à prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

31 de Janeiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Custódia Maria
Oliveira. 2011350719

ESFERA PUBLICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 46 951; identificação de pessoa colectiva n.º 500099324; data
da inscrição: 16072003.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documentos
referentes à prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

31 de Janeiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Custódia Maria
Oliveira. 2011350700

EUROCANADÁ — IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 6086; identificação de pessoa colectiva n.º 503687561; data da
inscrição: 16072003.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documentos
referentes à prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

31 de Janeiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Custódia Maria
Oliveira. 2011350689

DROGARIA E PERFUMARIA CELTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 28 318; identificação de pessoa colectiva n.º 500535060; data
da inscrição: 16072003.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documentos
referentes à prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

31 de Janeiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Custódia Maria
Oliveira. 2003596267

A. F. PEREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 12 299; identificação de pessoa colectiva n.º 500001677; data
da inscrição: 17072003.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documentos
referentes à prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

1 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Custódia Maria
Oliveira. 2005102636

DATAWAY — CONSULTORES INFORMÁTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 10 200; identificação de pessoa colectiva n.º 505579162; data
da inscrição: 05082003.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documentos
referentes à prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

4 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Custódia Maria
Oliveira. 2003305122

ECOBAG GESTÃO BAGAGENS E LOGÍSTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 11 310; identificação de pessoa colectiva n.º 506317188; data
da inscrição: 05082003.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documentos
referentes à prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

4 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Custódia Maria
Oliveira. 2011357039

ANDRADE E GUIMARÃES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 7731; identificação de pessoa colectiva n.º 500996008; data da
inscrição: 05082003.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documentos
referentes à prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

4 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Custódia Maria
Oliveira. 2005979295

BASTOS & CAMPOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 27 222; identificação de pessoa colectiva n.º 500724253; data
da inscrição: 25062003.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documentos
referentes à prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

7 de Janeiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Custódia Maria
Oliveira. 2003479686

AMBEL — ACTIVIDADES TÊXTEIS ASSOCIADAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 36 466; identificação de pessoa colectiva n.º 500311013; data
da inscrição: 17062003.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documentos
referentes à prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

3 de Janeiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Custódia Maria
Oliveira. 2002481997

ALBERTO VIEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 37 698; identificação de pessoa colectiva n.º 500964661; data
da inscrição: 06062003.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documentos
referentes à prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

27 de Dezembro de 2004. — A Segunda-Ajudante, Custódia Maria
Oliveira. 2002382514

EVICAR (SUL) — COMÉRCIO DE CAMIÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 2449; identificação de pessoa colectiva n.º 500389276; data da
inscrição: 17072003.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documentos
referentes à prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

31 de Janeiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Custódia Maria
Oliveira. 2011350816

ADOLFO ROQUE, IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 4251; identificação de pessoa colectiva n.º 503098671; data da
inscrição: 17072003.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documentos
referentes à prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

31 de Janeiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Custódia Maria
Oliveira. 2011350808

DOMINGOS & DINIZ

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 16 877; identificação de pessoa colectiva n.º 500723320; data
da inscrição: 17072003.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documentos
referentes à prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

31 de Janeiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Custódia Maria
Oliveira. 2011350786

BIAGINI — PRONTO A VESTIR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 6461; identificação de pessoa colectiva n.º 503809870; data da
inscrição: 17072003.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documentos
referentes à prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

31 de Janeiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Custódia Maria
Oliveira. 2011350794

AUTO INDUSTRIAL DO POÇO DO BISPO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 19 954; identificação de pessoa colectiva n.º 500035334; data
da inscrição: 27062003.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documentos
referentes à prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

11 de Janeiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Custódia Maria
Oliveira. 2003507167

ALSAN — SOCIEDADE DE REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 54 166; identificação de pessoa colectiva n.º 500885443; data
da inscrição: 06082003.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documentos
referentes à prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

4 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Custódia Maria
Oliveira. 2011357071

DROGARIA SAGRES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 33 379; identificação de pessoa colectiva n.º 500909440; data
da inscrição: 30072003.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documentos
referentes à prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

3 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Custódia Maria
Oliveira. 2011356709

A.  TAMAGNINI, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 67 699; identificação de pessoa colectiva n.º 501931341; data
da inscrição: 12082003.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documentos
referentes à prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

7 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Custódia Maria
Oliveira. 2002727287

ECOSOLOS — TRATAMENTO DE SOLOS
E RESÍDUOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8095; identificação de pessoa colectiva n.º 504565028; data da
inscrição: 22072003.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documentos
referentes à prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

1 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Custódia Maria
Oliveira. 2002110247

DESCÓPIA DESENHO, CÓPIAS E ARTES
GRÁFICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 4833; identificação de pessoa colectiva n.º 503285277; data da
inscrição: 22072003.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documentos
referentes à prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

1 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Custódia Maria
Oliveira. 2002536864

ESTÚDIOS FERNANDO JORGE ARTES GRÁFICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 63 232; identificação de pessoa colectiva n.º 501676570; data
da inscrição: 21072003.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documentos
referentes à prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

31 de Janeiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Custódia Maria
Oliveira. 2000987001

BALEGRE — SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 4055; identificação de pessoa colectiva n.º 503043575; data da
inscrição: 17072003.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documentos
referentes à prestação de contas dos anos de 2001 e 2002.

Está conforme o original.

2 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Custódia Maria
Oliveira. 2003261133

AUTO ELÉCTRICA MECÂNICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 19 520; identificação de pessoa colectiva n.º 500722501; data
da inscrição: 22072003.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documentos
referentes à prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

2 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Custódia Maria
Oliveira. 2011350972

BEBEALIMENTAR — COMÉRCIO DE BEBIDAS
E PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 5103; identificação de pessoa colectiva n.º 503379760; data da
inscrição: 22072003.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documentos
referentes à prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

2 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Custódia Maria
Oliveira. 2011351006

A FAVA RICA — INDÚSTRIA HOTELEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 5510; identificação de pessoa colectiva n.º 503501590; data da
inscrição: 22072003.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documentos
referentes à prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

2 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Custódia Maria
Oliveira. 2011350980

EMPRESA PÚBLICA DE URBANIZAÇÃO
DE LISBOA, E. P.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 638; identificação de pessoa colectiva n.º 500906475; data da
inscrição: 10072003.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documentos
referentes à prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

31 de Janeiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Custódia Maria
Oliveira. 2011350662

ETHNICA — SOCIEDADE GESTORA
DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8700; identificação de pessoa colectiva n.º 504922939; data da
inscrição: 28072003.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documentos
referentes à prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

4 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Custódia Maria
Oliveira. 2011356601

BLOCK — IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8658; identificação de pessoa colectiva n.º 504841483; data da
inscrição: 28072003.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documentos
referentes à prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

4 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Custódia Maria
Oliveira. 2011356598

BÁRBARA LUZES — PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
MÉDICOS UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9318; identificação de pessoa colectiva n.º 505149508; data da
inscrição: 22072003.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documentos
referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

1 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Custódia Maria
Oliveira. 2011350956

ESTÊVÃO E SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 34 499; identificação de pessoa colectiva n.º 500459240; data
da inscrição: 22072003.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documentos
referentes à prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

1 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Custódia Maria
Oliveira. 2003604618

DOMINGOS SANTOS & COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 26 708; identificação de pessoa colectiva n.º 500535329; data
da inscrição: 21072003.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documentos
referentes à prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

31 de Janeiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Custódia Maria
Oliveira. 2011350921

ELECTRO REPARADORA AMÉRICO VEIGA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9431; identificação de pessoa colectiva n.º 505166925; data da
inscrição: 21072003.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documentos
referentes à prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

1 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Custódia Maria
Oliveira. 2003695230

EGOCORP — RELAÇÕES PÚBLICAS, COMUNICAÇÃO,
IMAGEM E IDENTIDADE CORPORATIVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 7946; identificação de pessoa colectiva n.º 504724118; data da
inscrição: 21072003.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documentos
referentes à prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

1 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Custódia Maria
Oliveira. 2011350948

EUFÉMIA OLIVEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9562; identificação de pessoa colectiva n.º 500496358; data da
inscrição: 21072003.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documentos
referentes à prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

1 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Custódia Maria
Oliveira. 2000772269

ERGUIBERIA — GESTÃO, CONSTRUÇÃO
E COMÉRCIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 3697; identificação de pessoa colectiva n.º 503023108; data da
inscrição: 22072003.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documentos
referentes à prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

1 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Custódia Maria
Oliveira. 2001180632

AMAL — CONSTRUÇÕES METÁLICAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9266; identificação de pessoa colectiva n.º 501603514; data da
inscrição: 08072003.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documentos
referentes à prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

28 de Janeiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Custódia Maria
Oliveira. 2011350646

ESCRITA MÁGICA — CONSULTADORIA
DE COMUNICAÇÃO — UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 10 098; identificação de pessoa colectiva n.º 505477742; data
da inscrição: 16072003.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documentos
referentes à prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

31 de Janeiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Custódia Maria
Oliveira. 2001188161

AUTO TÁXIS FONTE GRADENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9958; identificação de pessoa colectiva n.º 505403072; data da
inscrição: 17072003.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documentos
referentes à prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

31 de Janeiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Custódia Maria
Oliveira. 2002568391

BEST SALUS — CONSULTORIA E FORMAÇÃO
EM SAÚDE, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 11 575; identificação de pessoa colectiva n.º 505606313; data
da inscrição: 17072003.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documentos
referentes à prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

31 de Janeiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Custódia Maria
Oliveira. 2011350824

EHEALTH — TECNOLOGIA, INFORMAÇÃO,
INVESTIMENTO, SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9779; identificação de pessoa colectiva n.º 505069113; data da
inscrição: 17072003.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documentos
referentes à prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

31 de Janeiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Custódia Maria
Oliveira. 2011350832

AUTO TÁXIS BALEEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 39 844; identificação de pessoa colectiva n.º 500453039; data
da inscrição: 17072003.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documentos
referentes à prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

31 de Janeiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Custódia Maria
Oliveira. 2003728007

APLICAÇÕES MÚLTIPLAS — SOCIEDADE
DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 1165; identificação de pessoa colectiva n.º 5052257466; data
da inscrição: 16072003.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documentos
referentes à prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

31 de Janeiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Custódia Maria
Oliveira. 2002383545

BAGA DO CAFÉ CAFETARIA UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 10 471; identificação de pessoa colectiva n.º 505742403; data
da inscrição: 16072003.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documentos
referentes à prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

31 de Janeiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Custódia Maria
Oliveira. 2011350476

ANTÓNIO JOAQUIM FERRO, HERDEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 35 161; identificação de pessoa colectiva n.º 500725667; data
da inscrição: 16072003.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documentos
referentes à prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

31 de Janeiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Custódia Maria
Oliveira. 2003451579

EUTAXIA — ASSESSORIA CULTURAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 1626; identificação de pessoa colectiva n.º 5023169000; data
da inscrição: 22072003.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documentos
referentes à prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

1 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Custódia Maria
Oliveira. 2000988423

AUGUSTO & CARVALHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 28 126; identificação de pessoa colectiva n.º 500500568; data
da inscrição: 17072003.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documentos
referentes à prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

1 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Custódia Maria
Oliveira. 2011350905

ESTABELECIMENTO DE ENSINO DECROLY, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 56 754; identificação de pessoa colectiva n.º 501247220; data
da inscrição: 16072003.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documentos
referentes à prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

31 de Janeiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Custódia Maria
Oliveira. 2011350760

ALBUSERVA — COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 11 345; identificação de pessoa colectiva n.º 506282996; data
da inscrição: 17072003.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documentos
referentes à prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

31 de Janeiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Custódia Maria
Oliveira. 2011350778

A ESPELHADORA DE ROMA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 37 599; identificação de pessoa colectiva n.º 500001570; data
da inscrição: 16072003.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documentos
referentes à prestação de contas do ano 2002.

Está conforme o original.

31 de Janeiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Custódia Maria
Oliveira. 2002108420

ELECTRODINOX — ARTIGOS PARA A INDÚSTRIA
DE SOLDADURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 50 883; data da inscrição: 17072003.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documentos
referentes à prestação de contas do ano 2002.

Está conforme o original.

1 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Custódia Maria
Oliveira. 2011350859

ERVANÁRIA HERMÉTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 47 550; identificação de pessoa colectiva n.º 500346321; data
da inscrição: 09072003.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documentos
referentes à prestação de contas do ano 2002.

Está conforme o original.

1 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Custódia Maria
Oliveira. 2002533113

BULL PORTUGUESA — COMPUTADORES, SOCIEDADE
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 23 359; identificação de pessoa colectiva n.º 500268134; data
da inscrição: 17072003.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documentos
referentes à prestação de contas do ano 2002.

Está conforme o original.

1 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Custódia Maria
Oliveira. 2011350875

ARCADAS DA SÉ — EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 1232; identificação de pessoa colectiva n.º 500871353; data da
inscrição: 17072003.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documentos
referentes à prestação de contas do ano 2002.

Está conforme o original.

1 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Custódia Maria
Oliveira. 2011350883

BY APPOINTMENT — COMÉRCIO DE ARTIGOS
PARA O LAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8070; identificação de pessoa colectiva n.º 504565672; data da
inscrição: 17072003.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documentos
referentes à prestação de contas do ano 2002.

Está conforme o original.

1 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Custódia Maria
Oliveira. 2011350867

AUTO TÁXIS SANDOEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 3280; identificação de pessoa colectiva n.º 500725853; data da
inscrição: 17072003.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documentos
referentes à prestação de contas do ano 2002.

Está conforme o original.

31 de Janeiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Custódia Maria
Oliveira. 2003727973

ESPIGASOL SOCIEDADE DE PANIFICAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 64 747; identificação de pessoa colectiva n.º 501774076; data
da inscrição: 16072003.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documentos
referentes à prestação de contas do ano 2002.

Está conforme o original.

31 de Janeiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Custódia Maria
Oliveira. 2011350751

DROGARIA 33, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 53 242; identificação de pessoa colectiva n.º 500599602; data
da inscrição: 28072003.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documentos
referentes à prestação de contas do ano 2002.

Está conforme o original.

3 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Custódia Maria
Oliveira. 2011356580

EMPRACINE — EMPRESA PROMOTORA
DE ACTIVIDADES CINEMATOGRÁFICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 49 290; identificação de pessoa colectiva n.º 500600511; data
da inscrição: 28072003.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documentos
referentes à prestação de contas do ano 2002.

Está conforme o original.

3 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Custódia Maria
Oliveira. 2011356610

ESTUCAL — SOCIEDADE DE EMPREITADAS
DE ESTUQUE, PINTURAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 52 344; identificação de pessoa colectiva n.º 500775974; data
da inscrição: 28072003.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documentos
referentes à prestação de contas do ano 2002.

Está conforme o original.

3 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Custódia Maria
Oliveira. 2011356571

AUTO TÁXIS BATALHA & AREIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 39 655; identificação de pessoa colectiva n.º 500920230; data
da inscrição: 09072003.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documentos
referentes à prestação de contas do ano 2002.

Está conforme o original.

26 de Janeiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Custódia Maria
Oliveira. 2008447316

ENDIALI — EMPRESA DE DIVULGAÇÃO ALIMENTAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 56 261; identificação de pessoa colectiva n.º 501185925; data
da inscrição: 05082003.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documentos
referentes à prestação de contas do ano 2002.

Está conforme o original.

4 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Custódia Maria
Oliveira. 2005990183

ANTÓNIA FERNANDA CARMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 11 067; identificação de pessoa colectiva n.º 506186490; data
da inscrição: 05082003.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documentos
referentes à prestação de contas do ano 2002.

Está conforme o original.

4 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Custódia Maria
Oliveira. 2005990221

ANO ZERO FOTOGRAFIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9132; identificação de pessoa colectiva n.º 504983890; data da
inscrição: 30072003.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documentos
referentes à prestação de contas do ano 2002.

Está conforme o original.

3 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Custódia Maria
Oliveira. 2011356970

A. S. PEREIRA & COELHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 43 053; identificação de pessoa colectiva n.º 500304572; data
da inscrição: 30072003.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documentos
referentes à prestação de contas do ano 2002.

Está conforme o original.

3 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Custódia Maria
Oliveira. 2011356741

AMILUR SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9784; identificação de pessoa colectiva n.º 505272083; data da
inscrição: 30072003.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documentos
referentes à prestação de contas do ano 2002.

Está conforme o original.

3 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Custódia Maria
Oliveira. 2011356717

EURACRIL — TRANSFORMAÇÃO DE CHAPA ACRÍLICA
SARMENTO & FERNANDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 68 000; identificação de pessoa colectiva n.º 501954201; data
da inscrição: 30072003.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documentos
referentes à prestação de contas do ano 2002.

Está conforme o original.

3 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Custódia Maria
Oliveira. 2005960012

EUROPRODUTOS — PRODUTOS EUROPEUS
INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 664; identificação de pessoa colectiva n.º 501866426; data da
inscrição: 30072003.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documentos
referentes à prestação de contas do ano 2002.

Está conforme o original.

3 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Custódia Maria
Oliveira. 2005932973

BRITO E... BAR — ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 7607; identificação de pessoa colectiva n.º 502496401; data da
inscrição: 30072003.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documentos
referentes à prestação de contas do ano 2002.

Está conforme o original.

3 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Custódia Maria
Oliveira. 2005932981

DROGARIA AMÉRICA DE CAMPOLIDE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 36 925; identificação de pessoa colectiva n.º 500725578; data
da inscrição: 30072003.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documentos
referentes à prestação de contas do ano 2002.

Está conforme o original.

3 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Custódia Maria
Oliveira. 2002108471

A. FRANCISCO & ABREU, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 13 236; identificação de pessoa colectiva n.º 500516146; data
da inscrição: 30072003.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documentos
referentes à prestação de contas do ano 2002.

Está conforme o original.

3 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Custódia Maria
Oliveira. 2002108439

EDIÇÕES ZAIROL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 37 158; identificação de pessoa colectiva n.º 500231028; data
da inscrição: 30072003.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documentos
referentes à prestação de contas do ano 2001.

Está conforme o original.

3 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Custódia Maria
Oliveira. 2011356695

EDIÇÕES ZAIROL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 37 158; identificação de pessoa colectiva n.º 500231028; data
da inscrição: 30072003.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documentos
referentes à prestação de contas do ano 2002.

Está conforme o original.

3 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Custódia Maria
Oliveira. 2011356687

ARMANDINO GONÇALVES & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 45 189; identificação de pessoa colectiva n.º 500836540; data
da inscrição: 30072003.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documentos
referentes à prestação de contas do ano 2002.

Está conforme o original.

3 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Custódia Maria
Oliveira. 2001179189

ALVAREZ & COVAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 29 648; identificação de pessoa colectiva n.º 500885346; data
da inscrição: 30072003.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documentos
referentes à prestação de contas do ano 2002.

Está conforme o original.

3 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Custódia Maria
Oliveira. 2001179197

ANTUNES COSTA & GARCIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 29 518; identificação de pessoa colectiva n.º 500845468; data
da inscrição: 30072003.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documentos
referentes à prestação de contas do ano 2002.

Está conforme o original.

3 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Custódia Maria
Oliveira. 2001179170

EMPORIO COMERCIAL DA LUZ — UTILIDADES
DOMÉSTICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 49 587; identificação de pessoa colectiva n.º 500600503; data
da inscrição: 30072003.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documentos
referentes à prestação de contas do ano 2002.

Está conforme o original.

3 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Custódia Maria
Oliveira. 2011356660

ARQUIPROJECTA — PROJECTOS DE ARQUITECTURA
E ENGENHARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 57 307; identificação de pessoa colectiva n.º 501320431; data
da inscrição: 30072003.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documentos
referentes à prestação de contas do ano 2002.

Está conforme o original.

3 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Custódia Maria
Oliveira. 2011356652

BAIANA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 15 405; identificação de pessoa colectiva n.º 500489785; data
da inscrição: 30072003.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documentos
referentes à prestação de contas do ano 2002.

Está conforme o original.

3 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Custódia Maria
Oliveira. 2011356644

DENTARIUM — CLÍNICA DE ESTOMATOLOGIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 3165; identificação de pessoa colectiva n.º 502810858; data da
inscrição: 28072003.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documentos
referentes à prestação de contas do ano 2002.

Está conforme o original.

3 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Custódia Maria
Oliveira. 2011356636

AMERICAN MANAGEMENT SYSTEMS PORTUGAL
CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE,

SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 7132; identificação de pessoa colectiva n.º 504023756; data da
inscrição: 30072003.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documentos
referentes à prestação de contas do ano 2002.

Está conforme o original.

3 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Custódia Maria
Oliveira. 2011356679

BPN — SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8650; identificação de pessoa colectiva n.º 504687069; data da
inscrição: 30072003.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documentos
referentes à prestação de contas individuais e consolidadas do ano 2002.

Está conforme o original.

3 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Custódia Maria
Oliveira. 2005978205

EDIFICAÇÕES LAGARES D’EL REI, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 46 462; identificação de pessoa colectiva n.º 500090130; data
da inscrição: 04082003.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documentos
referentes à prestação de contas do ano 2001 e 2002.

Está conforme o original.

4 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Custódia Maria
Oliveira. 2011357020

BESPAR — SOCIEDADE GESTORA DE PARTICIPAÇÕES
SOCIAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 2127; identificação de pessoa colectiva n.º 502554754; data da
inscrição: 05082003.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documentos
referentes à prestação de contas individuais e consolidadas do ano 2002.

Está conforme o original.

4 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Custódia Maria
Oliveira. 2003562699

BRANDÃO DE SOUSA, ELECTRICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 52 316; identificação de pessoa colectiva n.º 500755663; data
da inscrição: 30072003.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documentos
referentes à prestação de contas do ano 2002.

Está conforme o original.

3 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Custódia Maria
Oliveira. 2002109826

ESTA MODA — IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 10 928; identificação de pessoa colectiva n.º 505836807; data
da inscrição: 03062003.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documentos
referentes à prestação de contas do ano 2002.

Está conforme o original.

27 de Dezembro de 2004. — A Segunda-Ajudante, Custódia Maria
Oliveira. 2008402053

ECU LINE (PORTUGAL) — TRANSITÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 4017; identificação de pessoa colectiva n.º 503037915; data da
inscrição: 30072003.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documentos
referentes à prestação de contas do ano 2002.

Está conforme o original.

3 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Custódia Maria
Oliveira. 2011357004

AGÊNCIA COMERCIAL (NAVEGAÇÃO E TRANSPORTES)
WORLD FREIGHT (PORTUGAL), L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 4584; identificação de pessoa colectiva n.º 503211389; data da
inscrição: 30072003.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documentos
referentes à prestação de contas do ano 2002.

Está conforme o original.

3 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Custódia Maria
Oliveira. 2011356989

BOLSA DE TERRENOS AGRÍCOLAS — SOCIEDADE
DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 1337; identificação de pessoa colectiva n.º 502280611; data da
inscrição: 04082003.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documentos
referentes à prestação de contas do ano 2002.

Está conforme o original.

4 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Custódia Maria
Oliveira. 2011357012

EDISPORT — SOCIEDADE DE PUBLICAÇÕES
DESPORTIVAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 3252; data da inscrição: 04082003.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documentos
referentes à prestação de contas do ano 2002.

Está conforme o original.

4 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Custódia Maria
Oliveira. 2005976881

EDIREVISTAS SOCIEDADE EDITORIAL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 35 957; identificação de pessoa colectiva n.º 500061130; data
da inscrição: 04082003.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documentos
referentes à prestação de contas do ano 2002.

Está conforme o original.

4 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Custódia Maria
Oliveira. 2005976890

EDISPORT — SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 7400; identificação de pessoa colectiva n.º 504114565; data da
inscrição: 04082003.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documentos
referentes à prestação de contas do ano 2002.

Está conforme o original.

4 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Custódia Maria
Oliveira. 2005976873

ESTABELECIMENTOS DE VÍVERES — MONTANHAS
DO VOUGA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 39 718; identificação de pessoa colectiva n.º 500960259; data
da inscrição: 04082003.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documentos
referentes à prestação de contas do ano 2002.

Está conforme o original.

4 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Custódia Maria
Oliveira. 2003525793

ANTÓNIO VARANDA CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 11 183; identificação de pessoa colectiva n.º 506205258; data
da inscrição: 04082003.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documentos
referentes à prestação de contas do ano 2002.

Está conforme o original.

4 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Custódia Maria
Oliveira. 2005957976

DITEC — ESPAÇO ARTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 37 649; identificação de pessoa colectiva n.º 500086737; data
da inscrição: 04082003.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documentos
referentes à prestação de contas do ano 2002.

Está conforme o original.

4 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Custódia Maria
Oliveira. 2005957984

AMARAL LOPES & SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 31 043; identificação de pessoa colectiva n.º 500470456; data
da inscrição: 04082003.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documentos
referentes à prestação de contas do ano 2002.

Está conforme o original.

4 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Custódia Maria
Oliveira. 2005069957

BRISKMAN — ENTRETENIMENTO AUDIOVISUAL,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 11 245; identificação de pessoa colectiva n.º 506196682; data
da inscrição: 04082003.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documentos
referentes à prestação de contas do ano 2002.

Está conforme o original.

4 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Custódia Maria
Oliveira. 2001106130

ANGOME — SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 57 604; identificação de pessoa colectiva n.º 501347569; data
da inscrição: 04082003.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documentos
referentes à prestação de contas do ano 2002.

Está conforme o original.

4 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Custódia Maria
Oliveira. 2005970662

EDIREGO — ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 6005; identificação de pessoa colectiva n.º 503664529; data da
inscrição: 04082003.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documentos
referentes à prestação de contas do ano 2002.

Está conforme o original.

4 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Custódia Maria
Oliveira. 2002079056

AVIAJACTO 4 — CONSULTORA PARA EQUIPAMENTOS
DE AVIAÇÃO E AEROPORTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 1740; identificação de pessoa colectiva n.º 502323663; data da
inscrição: 04082003.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documentos
referentes à prestação de contas do ano 2002.

Está conforme o original.

4 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Custódia Maria
Oliveira. 2002697833

ERMONT — CONSTRUÇÕES MECÂNICAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 674; identificação de pessoa colectiva n.º 502170883; data da
inscrição: 04082003.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documentos
referentes à prestação de contas do ano 2002.

Está conforme o original.

4 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Custódia Maria
Oliveira. 2005970670

DUALMOTO COMÉRCIO E REPARAÇÃO
DE MOTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8695; identificação de pessoa colectiva n.º 504350951; data da
inscrição: 05082003.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documentos
referentes à prestação de contas do ano 2002.

Está conforme o original.

4 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Custódia Maria
Oliveira. 2005854638

EDIMODA I — SOCIEDADE EDITORIAL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8074, identificação de pessoa colectiva n.º 504571257; data da
inscrição: 05082003.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documentos
referentes à prestação de contas do ano 2002.

Está conforme o original.

4 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Custódia Maria
Oliveira. 2005976857

ARMANDO ALMEIDA DOS SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 44 325; identificação de pessoa colectiva n.º 500315981; data
da inscrição: 05082003.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documentos
referentes à prestação de contas do ano 2002.

Está conforme o original.

4 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Custódia Maria
Oliveira. 2005990353

AMÉRICO & BERNARDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 50 448; identificação de pessoa colectiva n.º 500631573; data
da inscrição: 05082003.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documentos
referentes à prestação de contas do ano 2002.

Está conforme o original.

4 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Custódia Maria
Oliveira. 2005990361

AUTO TÁXIS FONSECA & ELIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8693; identificação de pessoa colectiva n.º 504766643; data da
inscrição: 05082003.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documentos
referentes à prestação de contas do ano 2002.

Está conforme o original.

4 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Custódia Maria
Oliveira. 2005102130

BRUNO SOARES ARQUITECTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 1309; identificação de pessoa colectiva n.º 502292040; data da
inscrição: 05082003.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documentos
referentes à prestação de contas do ano 2002.

Está conforme o original.

4 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Custódia Maria
Oliveira. 2001091109

ABEILARDO & DEOLINDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 10 088; identificação de pessoa colectiva n.º 505403145; data
da inscrição: 09072003.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documentos
referentes à prestação de contas do ano 2002.

Está conforme o original.

26 de Janeiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Custódia Maria
Oliveira. 2011350042

APARÍCIO & GOMES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 10 219; identificação de pessoa colectiva n.º 505537320; data
da inscrição: 09072003.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documentos
referentes à prestação de contas do ano 2002.

Está conforme o original.

26 de Janeiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Custódia Maria
Oliveira. 2011350034

AUTO TÁXIS BENFEITENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 37 920; identificação de pessoa colectiva n.º 500456933; data
da inscrição: 09072003.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documentos
referentes à prestação de contas do ano 2002.

Está conforme o original.

26 de Janeiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Custódia Maria
Oliveira. 2011350050

AUTO TÁXIS BRASINOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 39 343; identificação de pessoa colectiva n.º 500516863; data
da inscrição: 09072003.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documentos
referentes à prestação de contas do ano 2002.

Está conforme o original.

26 de Janeiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Custódia Maria
Oliveira. 2003524762

ANTÓNIO RODRIGUES DIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 15 804; identificação de pessoa colectiva n.º 500512531; data
da inscrição: 09072003.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documentos
referentes à prestação de contas do ano 2002.

Está conforme o original.

26 de Janeiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Custódia Maria
Oliveira. 2011350077
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AUTO TÁXIS H. FREIRE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 38 135; identificação de pessoa colectiva n.º 500457174; data
da inscrição: 09072003.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documentos
referentes à prestação de contas do ano 2002.

Está conforme o original.

26 de Janeiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Custódia Maria
Oliveira. 2011350069

AUTO TÁXIS GOENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 38 927; identificação de pessoa colectiva n.º 500457140; data
da inscrição: 09072003.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documentos
referentes à prestação de contas do ano 2002.

Está conforme o original.

26 de Janeiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Custódia Maria
Oliveira. 2003525858

AUTO TÁXIS DO COELHAL, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 39 811; identificação de pessoa colectiva n.º 500565511; data
da inscrição: 09072003.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documentos
referentes à prestação de contas do ano 2002.

Está conforme o original.

26 de Janeiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Custódia Maria
Oliveira. 2003525742

AUTO TÁXIS RAPOILA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 40 355; identificação de pessoa colectiva n.º 500516510; data
da inscrição: 09072003.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documentos
referentes à prestação de contas do ano 2002.

Está conforme o original.

26 de Janeiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Custódia Maria
Oliveira. 2003524665

ANTUNES & VAZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 39 942; identificação de pessoa colectiva n.º 500500797; data
da inscrição: 09072003.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documentos
referentes à prestação de contas do ano 2002.

Está conforme o original.

26 de Janeiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Custódia Maria
Oliveira. 2003524657

AUTO TÁXIS SANTOS & CARVALHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9447; identificação de pessoa colectiva n.º 505060019; data da
inscrição: 09072003.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documentos
referentes à prestação de contas do ano 2002.

Está conforme o original.

26 de Janeiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Custódia Maria
Oliveira. 2011350085

AZULAR — SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 10 560/20020226; identificação de pessoa colectiva
n.º 502146842; inscrição n.º 02; número e data da apresentação:
1/20020226.

Certifico que foi registado:
Alteração do contrato, quanto ao n.º 1 do artigo 1.º
Sede: Avenida de D. Pedro V, 60, 1.º, direito, freguesia de São José.

Está conforme o original.

6 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Irene Palma.
2009204301

AUTO TÁXIS TROVISCALENSES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 6055; identificação de pessoa colectiva n.º 500543640; data da
inscrição: 09072003.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documentos
referentes à prestação de contas do ano 2002.

Está conforme o original.

26 de Janeiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Custódia Maria
Oliveira. 2002503354

AUTO TÁXIS POLICARPO & CONCEIÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9967; identificação de pessoa colectiva n.º 505321408; data da
inscrição: 09072003.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documentos
referentes à prestação de contas do ano 2002.

Está conforme o original.

26 de Janeiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Custódia Maria
Oliveira. 2003524339

AUGUSTO DIAS CORREIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 33 191; identificação de pessoa colectiva n.º 500456810; data
da inscrição: 09072003.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documentos
referentes à prestação de contas do ano 2002.

Está conforme o original.

26 de Janeiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Custódia Maria
Oliveira. 2008447294

BATISTA & FERNANDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 35 734; identificação de pessoa colectiva n.º 500929823; data
da inscrição: 09072003.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documentos
referentes à prestação de contas do ano 2002.

Está conforme o original.

26 de Janeiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Custódia Maria
Oliveira. 2008447650

AUTO TÁXIS MALHADAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 57 196; identificação de pessoa colectiva n.º 500522901; data
da inscrição: 09072003.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documentos
referentes à prestação de contas do ano 2002.

Está conforme o original.

26 de Janeiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Custódia Maria
Oliveira. 2008447669

A. R. V. — AGÊNCIA DOCUMENTAL
E IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 5652; identificação de pessoa colectiva n.º 503544990; data da
inscrição: 09072003.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documentos
referentes à prestação de contas do ano 2002.

Está conforme o original.

26 de Janeiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Custódia Maria
Oliveira. 2008447685

AUTO TÁXIS PORTELA DO HOMEM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 39 540; identificação de pessoa colectiva n.º 500319693; data
da inscrição: 09072003.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documentos
referentes à prestação de contas do ano 2002.

Está conforme o original.

26 de Janeiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Custódia Maria
Oliveira. 2008447677

BANCO CETELEM, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 4798; identificação de pessoa colectiva n.º 980099927; data da
inscrição: 24072003.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documentos
referentes à prestação de contas consolidadas do ano 2002.

Está conforme o original.

7 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Custódia Maria
Oliveira. 2011357195

AUTO TÁXIS DO LAPÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 38 800; identificação de pessoa colectiva n.º 500320098; data
da inscrição: 09072003.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documentos
referentes à prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

26 de Janeiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Custódia Maria
Oliveira. 2003525556

A. J. NEVES & ANDRÉ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8256; identificação de pessoa colectiva n.º 504307908; data da
inscrição: 09072003.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documentos
referentes à prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

26 de Janeiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Custódia Maria
Oliveira. 2002503397

AUTO TÁXIS MIGUELENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9866; identificação de pessoa colectiva n.º 505363291; data da
inscrição: 09072003.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documentos
referentes à prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

26 de Janeiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Custódia Maria
Oliveira. 2002503460

A CADEIRINHA — EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção.
Identificação de pessoa colectiva n.º 502614650; data da inscrição:
10112003.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documentos
referentes à prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

21 de Fevereiro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria da Graça
Mendes Zuzarte. 2000429556

DAVID & DAVID, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção.
Identificação de pessoa colectiva n.º 500082871; data da inscrição:
06112003.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documentos
referentes à prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

21 de Fevereiro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria da Graça
Mendes Zuzarte. 2011358221

DELFINA PAZ & PERALBA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção.
Identificação de pessoa colectiva n.º 502887451; data da inscrição:
07112003.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documentos
referentes à prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

21 de Fevereiro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria da Graça
Mendes Zuzarte. 2004253541

ATELIER DE ILUSÃO — FOTOGRAFIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção.
Identificação de pessoa colectiva n.º 503115088; data da inscrição:
10112003.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documentos
referentes à prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

21 de Fevereiro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria da Graça
Mendes Zuzarte. 2000991866

ESPRITAL — CONSULTORIA, COORDENAÇÃO
E FISCALIZAÇÃO DE PROJECTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção.
Identificação de pessoa colectiva n.º 503371319; data da inscrição:
07112003.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documentos
referentes à prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

21 de Fevereiro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria da Graça
Mendes Zuzarte. 2011358248

BERSHKA (PORTUGAL) — CONFECÇÕES, SOCIEDADE,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8348; identificação de pessoa colectiva n.º 504123220; data da
inscrição: 06112003.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documentos
referentes à prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

21 de Fevereiro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria da Graça
Mendes Zuzarte. 2004247568

A. MATOS, FILHOS & MACHADO — CONSTRUÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção.
Identificação de pessoa colectiva n.º 504245643; data da inscrição:
11112003.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documentos
referentes à prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

22 de Fevereiro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria da Graça
Mendes Zuzarte. 2004301457

ATLANTA — ARTIGOS DE PAPELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção.
Identificação de pessoa colectiva n.º 503800538; data da inscrição:
07112003.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documentos
referentes à prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

21 de Fevereiro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria da Graça
Mendes Zuzarte. 2002529477

BD MANIA — REPRESENTAÇÕES DISTRIBUIÇÃO
E COMÉRCIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção.
Identificação de pessoa colectiva n.º 503431699; data da inscrição:
11112003.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documentos
referentes à prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

22 de Fevereiro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria da Graça
Mendes Zuzarte. 2011358299

BORGES & LOPES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 1164; identificação de pessoa colectiva n.º 501145516; data da
inscrição: 28072003.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documentos
referentes à prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

3 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Custódia Maria
Oliveira. 2003553428

LISBOA — 2.A SECÇÃO

GODINHO & GONÇALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 42 341/700629; identificação de pessoa colectiva
n.º 500535213; inscrição n.º 09; número e data da apresentação:
32/20041230.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço e redenominação do capital e alteração do contrato quanto

ao artigo 3.º
Reforço: 602 410$, realizado em dinheiro, pelos sócios, em partes

iguais.
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas:
1 — Issuf Mamad Hassam, 2500 euros.
2 — Dilchade Rosa Maria Abdul Rahibo Abdala, 2500 euros.
Teor do artigo alterado:

3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro e nos demais
valores constantes do activo social é de cinco mil euros, e corresponde
à soma de duas quotas: uma no valor nominal de dois mil e quinhentos
euros titulada em nome do sócio Issuf Mamad Hassam e outra no
valor nominal de dois mil e quinhentos euros titulada em nome da
sócia Dilchade Rosa Maria Abdul Rahibo Abdala.

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

Está conforme o original.

22 de Fevereiro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2009300580

FLORES ADALILA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 41 359/690719; identificação de pessoa colectiva
n.º 500876258; inscrição n.º 19; número e data da apresentação:
24/20041229.

Certifico que foi registado o seguinte:
Alteração do contrato quanto ao artigo 3.º
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas:
1 — Maria Florinda David, 3500 euros.
2 — Inês Domingues David, 750 euros.
3 — Catarina Domingues David Barroso, 750 euros.
Teor do artigo alterado:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros e é constituído por três quotas, uma do valor nominal de
três mil e quinhentos euros, pertencente à sócia Maria Florinda David,
e duas quotas do valor nominal de setecentos e cinquenta euros, cada,
pertencentes, uma a cada uma das sócias, Inês Domingues David e
Catarina Domingues David Barroso.

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

Está conforme o original.

22 de Fevereiro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2007523264

GONZALEZ, DOMINGUEZ & GARCIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 35 635/650318; identificação de pessoa colectiva
n.º 500129266; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 03; número e data
da apresentação: 26/20050107.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação de funções do gerente José Bernardino Carrilho da Costa,

por ter renunciado em 15 de Dezembro de 2004.

Está conforme o original.

22 de Fevereiro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2007523256
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NOGUEIRA & GRAMUNHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 34 309/630926; identificação de pessoa colectiva
n.º 500958360; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 01 e inscrição
n.º 05; números e data das apresentações: 08 e 09/20041230.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação de funções da gerente Maria da Conceição Fernandes

Nogueira, por ter renunciado em 10 de Dezembro de 2004.
Alteração do contrato quanto aos artigos 3.º e 5.º
Gerente designada: Maria Filomena Moutinho Ferreira Reis que por

si só obriga a sociedade.
Teor dos artigos alterados:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado já em dinheiro é de cinco
mil euros, e é formado por duas quotas do valor nominal de dois mil
e quinhentos euros cada uma, pertencendo ambas a Maria Filomena
Moutinho Ferreira Reis.

ARTIGO 5.º

A gerência com ou sem remuneração conforme for deliberado em
assembleia geral incumbe unicamente à sócia Maria Filomena
Moutinho Ferreira Reis, que sozinha vincula a sociedade nos seus actos
e contratos.

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

Está conforme o original.

22 de Fevereiro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2009301463

FRANCISCO PAULO & IRMÃOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 30 201/610113; inscrição n.º 22; número e data da apresentação:
26/20041230.

Certifico que foi registado o seguinte:
Dissolução e nomeação de liquidatário em 15 de Dezembro de 2004.
Liquidatário: Manuel Marques.

Está conforme o original.

22 de Fevereiro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2009300564

FOMENTO GRÁFICO — ARTES GRÁFICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 66 834/19870911; identificação de pessoa colectiva
n.º 501883851; inscrição n.º 18; número e data da apresentação:
47/20050121.

Certifico que foi registado o seguinte:
Nomeação de gerente por deliberado 15 de Novembro de 2004,

Armindo Manuel Martins de Azevedo Coutinho, Largo dos
Capuchinhos, 19, 1.º, direito, Barcelos.

Está conforme o original.

11 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 2007490420

GESVENDA — GESTÃO E VENDA DE IMÓVEIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 2806/821223; identificação de pessoa colectiva n.º 501386823;
inscrição n.º 18; número e data da apresentação: 47/20041229.

Certifico que foi registado o seguinte:
Nomeação do conselho de administração e do conselho fiscal para

o triénio de 2003-2005, por deliberação de 15 de Janeiro de 2003.
Conselho de administração — Joaquim José dos Santos Oliveira;

Victor Manuel Oliveira Marques da Silva; Humberto Ramos Craveiro
Antunes.

Conselho fiscal: presidente — A. Gonçalves Monteiro e Associados,
SROC; vogais — Nuno Barroso Meireles Gomes, residente na Rua de

Manuel Ferreira Andrade, 18, 4.º, direito, Lisboa; Álvaro dos Santos
Marques da Silva; suplente — José João Lopes da Silva, revisor oficial
de contas.

Está conforme o original.

21 de Fevereiro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2007521792

FINGELO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 2816/920127; identificação de pessoa colectiva n.º 502693959;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 08; número e data da apresentação:
07/20041222.

Certifico que foi registado o seguinte:
Recondução do fiscal único para o biénio 2004-2005, por

deliberação de 29 de Março de 2004.
Ana Maria Mendes & Fernando Alçada, SROC, Avenida de Pedro

Álvares Cabral, 34, 3.º, Lisboa.

Está conforme o original.

21 de Fevereiro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 20075211628

GUTA — UTILIDADES, EQUIPAMENTOS, COMÉRCIO
E INDÚSTRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 3450/921026; identificação de pessoa colectiva n.º 502865946;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 29 e inscrição n.º 32; números e
data das apresentações: 05 e 06/20041222.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação de funções do gerente António Pedro Ferreira Santos, por

ter renunciado em 5 de Maio de 2004.
Nomeação de gerente, por deliberação de 5 de Maio de 2004.
Emília Borges dos Santos Pinheiro.

Está conforme o original.

21 de Fevereiro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2007521610

GESFINC — ESPÍRITO SANTO ESTUDOS FINANCEIROS
E DE MERCADO DE CAPITAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 3522/921119; identificação de pessoa colectiva n.º 502879815;
inscrição n.º 13, número e data da apresentação: 09/20041227.

Certifico que foi registado o seguinte:
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 2 de Agosto de 2004.

Está conforme o original.

21 de Fevereiro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2008458504

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;
averbamento n.º 3 à inscrição n.º 01; número e data da apresentação:
27/20041222.

Certifico que foi registado o seguinte:
Deslocação de sede para a Rua dos Sapateiros, 44, 2.º, esquerdo,

freguesia de São Nicolau, Lisboa.

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

Está conforme o original.

21 de Fevereiro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2005328057
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LFP — LOJAS FRANCAS DE PORTUGAL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 5300/950130; identificação de pessoa colectiva n.º 503346128;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 18 e inscrição n.º 19; números e
data das apresentações: 10 e 11/20041222.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação de funções dos administradores António Manuel Pinto, e

Markus Braun, por terem renunciado respectivamente em 7 de
Setembro de 2004 e 20 de Julho de 2004.

Nomeação de dois membros do conselho de administração e do
vogal suplente do conselho fiscal, para o triénio em curso 2004-2006,
por deliberação de 19 de Novembro de 2004.

Administradores: presidente — Luiz da Gama Mór, Alameda da Guia,
6, 8.º, direito, Cascais; vogal — Roberto Graziani, Faerberstrasse 27,
Zurique, Suiça.

Vogal suplente do conselho fiscal — Luís Augusto Gonçalves
Magalhães, revisor oficial de contas, residente na Rua dos Eucaliptos,
125, Quinta da Marinha, Cascais em substituição de Magalhães, Neves
e Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, que cessou
funções por fusão.

Está conforme o original.

21 de Fevereiro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2007523213

NCCM — ARQUITECTURA E ENGENHARIA
TÉCNICOS ASSOCIADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 5753/950830; identificação de pessoa colectiva n.º 503477923;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 10; número e data da apresentação:
17/20041223.

Certifico que foi registado o seguinte:
Deslocação de sede para Avenida de República, 3 a 3-B, 6.º, Lisboa,

freguesia de São Sebastião da Pedreira.

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

Está conforme o original.

21 de Fevereiro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2008458407

FIMA/VG — DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS
ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 7320/970812; identificação de pessoa colectiva n.º 503933139;
inscrição n.º 16; número e data da apresentação: 21/20041216.

Certifico que foi registado o seguinte:
Alteração do contrato quanto ao n.º 3 do artigo 17.º
Teor do artigo alterado:

ARTIGO 17.º

Os lucros líquidos que se apurarem em cada balanço terão a seguinte
aplicação:

1 — 5 %, pelo menos, para o fundo de reserva legal, até que este
atinja o mínimo estabelecido na lei.

2 — As percentagens que a assembleia geral vote para outras
aplicações.

3 — O remanescente será distribuído como dividendos aos sócios
na proporção das respectivas quotas, salvo quando a assembleia
geral deliberar unanimemente a distribuição em proporção
diferente.

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

Está conforme o original.

21 de Fevereiro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2007526263

G E L, SERVIÇOS, LOCALIZAÇÕES E PRODUÇÃO
PARA ÁUDIO-VISUAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 6272/960417; identificação de pessoa colectiva n.º 503629901;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 01; número e data da apresentação:
19/20041222.

Certifico que foi registado o seguinte:
Deslocação de sede para a Travessa de São Pedro, 9, 4.º, direito,

freguesia da Encarnação, Lisboa.

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

Está conforme o original.

21 de Fevereiro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2005823414

HRTRI — ACTIVIDADES HOTELEIRAS, RESTAURAÇÃO
E TURISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 8278/980421; identificação de pessoa colectiva n.º 504131281;
inscrição n.º 08; número e data da apresentação: 09/20041223.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço de capital e alteração do contrato quanto ao artigo 3.º
Reforço: 20 000 euros, em dinheiro e subscrito pelos sócios em

partes iguais.
Capital: 25 000 euros.
Sócios e quotas:
1 — António Manuel de Jesus Bento, 12 500 euros.
2 — Raquel Simas Alves, 12 500 euros.
Teor do artigo alterado:

3.º

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

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

Está conforme o original.

21 de Fevereiro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2004799110

LAGO REAL — SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 8461/980707; identificação de pessoa colectiva n.º 504191985;
inscrição n.º 08; número e data da apresentação: 25/20041223.

Certifico que foi registado o seguinte:
Nomeação de gerente por deliberação de 4 de Agosto de 2004.
Pedro Jorge Jamal de Lima, residente na Rua da Botelha, edifício

Sirius, 6-A, 8125 Quarteira, Vilamoura.

Está conforme o original.

21 de Fevereiro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2008458423

HASBRO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE JOGOS
E BRINQUEDOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 8571/980825; identificação de pessoa colectiva n.º 502949546;
inscrição n.º 18; número e data da apresentação: 10/20041223.

Certifico que foi registado o seguinte:
Nomeação de gerente por deliberação de 7 de Dezembro de 2004.
Ignacio Gómez-Ferrer Bonet, residente no Paseo de la Ciudadela,

13, 46003 Valência, Espanha.

Está conforme o original.

21 de Fevereiro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2007521830
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FEIREXPO — LOGÍSTICA DE TRANSPORTES
PARA FEIRAS E EXPOSIÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 8930/990115; identificação de pessoa colectiva n.º 502931795;
números e data das inscrições: 19 e 20/29122004; número e data
da apresentação: 16/20041209.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documentos
referentes à prestação de contas do ano de 2003, foi ainda registado
o seguinte:

Nomeação do conselho de administração e do fiscal único, para o
triénio de 2004-2006, por deliberação de 14 de Julho de 2004.

Conselho de administração: presidente — Eduardo da Silva Rangel;
vogais — Hélder Manuel Ferreira Lopes; Fernando Rodrigues Branco.

Fiscal único — Fátima Pereira & Carlos Duarte, SROC, Avenida
da República, 1651, sobreloja direita, Vila Nova de Gaia; suplente —
 Maria de Fátima Pereira Fialho, residente na Rua do Dr. Melo Leote,
11, 8.º, direito, Ramalde, Porto, revisor oficial de contas.

Está conforme o original.

21 de Fevereiro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2007510324

FOZTAGUS — CONSTRUÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 9157/990422; identificação de pessoa colectiva n.º 504701355;
inscrição n.º 05; número e data da apresentação: 53/20041229.

Certifico que foi registado o seguinte:
Nomeação do conselho de administração e do fiscal único, para o

triénio de 2005-2007, por deliberação de 9 de Novembro de 2004.
Conselho de administração: presidente — Eurico Lopes Dinis;

vogais — Carlos Fernando Bessone Basto Sabido e António da
Conceição Carvalho.

Fiscal único: efectivo — José Jorge Prata, revisor oficial de contas;
suplente — Camacho Palma & Lisboa Afonso, Sociedade de Revisores
Oficiais de Contas.

Está conforme o original.

21 de Fevereiro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2003243518

LEVITOC — CONSULTORES, CONTABILIDADE
E GESTÃO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 9549/991013; identificação de pessoa colectiva n.º 504626841;
inscrição n.º 03; número e data da apresentação: 12/20041228.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço de capital e alteração do contrato quanto ao artigo 3.º
Reforço: 15 000 euros, euros em dinheiro.
Capital: 20  000 euros.
Sócia e quota: Celeste Maria da Costa Nunes, 20 000 euros.
Teor do artigo alterado:

3.º

O capital social, integralmente realizado, é de vinte mil euros e
corresponde a uma única quota do valor de vinte mil euros pertencente
à sócia Celeste Maria da Costa Nunes.

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

Está conforme o original.

21 de Fevereiro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2008458660

FERREIRA MARTINS & MARTINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 9984/19231205; identificação de pessoa colectiva
n.º 500535922; inscrição n.º 05; número e data da apresentação:
12/20041124.

Certifico que foi registado o seguinte:
Fusão, aumento e redenominação do capital e remodelação integral

do contrato.
Modalidade da fusão: transferência global do património da sociedade

incorporada Rocha & Rocha — Actividades Hoteleiras, L.da, para a
sociedade incorporante Ferreira Martins & Martins, L.da

Reforço de capital em consequência da fusão: € 2 493,99.
Capital: € 7 481,97.
Sócios e quotas:
1 — Felismino Pires — € 3 192,30.
2 — António Augusto Sousa Amaral — € 2 444,11;
3 — José Carlos Alves dos Reis — € 498,80;
4 — Alberto da Conceição Lopes — € 448,92;
5 — José dos Santos Pereira — € 448,92;
6 — João Manuel Freitas dos Santos — € 448,92.

Está conforme o original.

22 de Fevereiro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2007501023

GLAR PORTUGAL, SGPS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 10 036/20000327; identificação de pessoa colectiva
n.º 504792407; inscrição n.º 05; número e data da apresentação:
26/20050113.

Certifico que foi registado o seguinte:
Alteração do contrato quanto ao artigo 4.º
Capital: € 5 000.
Sócia e quotas:
Grupo Lar Desarrollos Residenciales, SL — € 4 900 e € 100.
Teor do artigo alterado:

ARTIGO 4.º

O capital social é de cinco mil euros, inteiramente liberado, e
corresponde à soma de duas quotas, uma com o valor nominal de quatro
mil e novecentos euros, e outra com o valor nominal de cem euros,
ambas pertencentes à sócia Grupo Lar Desarrollos Residenciales, SL.

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

Está conforme o original.

22 de Fevereiro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2009328566

GLAR PORTUGAL, SGPS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 10 036/20000327; identificação de pessoa colectiva
n.º 504792407; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 01; inscrição
n.º 02; números e data das apresentações: 13 e 14/20041220.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação de funções do gerente Pedro Shirley de Mattos Chaves,

por ter renunciado em 20 de Fevereiro de 2003.
Nomeação de gerente por deliberação de 13 de Abril de 2004, Rui

Jorge Sangreman Monteiro de Meneses Ferreira, Avenida de Miguel
Torga, lote 1, edifício 3, 42.º-B, Lisboa.

Está conforme o original.

22 de Fevereiro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2009323181

JORGETEL — SOCIEDADE INSTALADORA
DE TELECOMUNICAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 10 061/20000404; identificação de pessoa colectiva
n.º 502653779; inscrição n.º 10; número e data da apresentação:
06/20041223.

Certifico que foi registado o seguinte:
Alteração do contrato quanto ao artigo 3.º
Capital: € 5 000.
Sócios e quotas:
1 — Jorge Filipe Fernandes Valente: € 2 500;
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2 — Elsa Maria Gurriana Pereira de Figueiredo Valente: € 500;
3 — Carlos Fernando dos Santos Pereira Luís: € 1 000;
4 — Rui Manuel Dias de Castro Machado: € 1 000.
Teor do artigo alterado:

3.º

O capital social é de cinco mil euros e corresponde à soma de quatro
quotas, uma no valor nominal de dois mil e quinhentos euros,
pertencente ao sócio Jorge Filipe Fernandes Valente, uma no valor
nominal de quinhentos euros, pertencente à sócia Elsa Maria Gurriana
Pereira de Figueiredo Valente, e duas no valor nominal de mil euros,
cada, pertencentes uma a cada um dos sócios, Carlos Fernando dos
Santos Pereira Luís e Rui Manuel Dias de Castro Machado.

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

Está conforme o original.

22 de Fevereiro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2007674645

HIDROASSISTE — ASSISTÊNCIA TÉCNICA
E CONSERVAÇÃO DE EDIFÍCIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 11 072/20010306; identificação de pessoa colectiva
n.º 505218267; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 01; número e data
da apresentação: 24/20041227.

Certifico que foi registado o seguinte:
Recondução do conselho de administração e do fiscal único e

suplente, para o triénio de 2003-2005, por deliberação de 31 de Março
de 2003.

Conselho de administração: presidente — Alberto Henrique da
Conceição Vera Estrela, casado, Calçada dos Barbadinhos, 136-A,
Lisboa; vogais — Eduardo João Pila Baeta, casado, Calçada dos
Barbadinhos, 136-A Lisboa e Fernando da Costa Luís, casado, residente
na morada anterior.

Fiscal único efectivo — Oliveira Reis & Associados, Avenida de
Columbano Bordalo Pinheiro, 50, 3.º, Lisboa (Sociedade de Revisores
Oficiais de Contas); suplente — José Barata Fernandes (revisor ofi-
cial de contas), casado, Avenida de Columbano Bordalo Pinheiro, 50,
3.º, Lisboa.

Está conforme o original.

22 de Fevereiro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2007523230

FACTOR 5 — DESIGN E TECNOLOGIAS
DA INFORMAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 11 314/20010601; identificação de pessoa colectiva
n.º 505390736; averbamento n.º 3 à inscrição n.º 01; número e data
da apresentação: 10/20041227.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação de funções do gerente, Ricardo José Augusto Diogo, por

ter renunciado em 13 de Dezembro de 2004.

Está conforme o original.

22 de Fevereiro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2008458474

JOÃO ISIDORO BOUÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 36 543/660308; identificação de pessoa colectiva
n.º 500496072; inscrição n.º 06; número e data da apresentação:
17/20050105.

Certifico que foi registado o seguinte:
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 7 de Dezembro de 2004.

Está conforme o original.

22 de Fevereiro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2009301030

FARMÁCIA MENDES DA ROSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 11 365/20010618; identificação de pessoa colectiva
n.º 505379856; inscrição n.º 03; número e data da apresentação:
07/20041020.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço de capital e alteração do contrato quanto ao artigo 3.º
Reforço: € 2 000, em dinheiro, subscrito pela sócia Joana Patrícia

Santos Silva.
Teor do artigo alterado:

3.º

O capital social é de vinte e sete mil euros e encontra-se
integralmente realizado em dinheiro, e é representado pelas quotas
seguintes: uma do valor nominal de vinte e quatro mil e quinhentos
euros da sócia Maria Margarida Mendes da Rosa Cerca Coelho e uma
do valor nominal de dois mil quinhentos euros, da sócia Joana Patrícia
Santos Silva.

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

Está conforme o original.

22 de Fevereiro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2007523248

INDUMA — MÁQUINAS INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 22 730/531214; identificação de pessoa colectiva
n.º 500138559; inscrição n.º 25; número e data da apresentação:
27/20041230.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço de capital e alteração do contrato quanto ao artigo 3.º
Reforço: € 100 120, por reservas.
Capital: € 150 000.
Sócios e quotas:
1 — Wilfried Kurt Paul John: € 100 498,20 e € 16 500,60.
2 — Tecnorma Gabinete Técnico de Trabalhos Económicos-

-Legais, L.da: € 16 500,60.
3 — João Mário Gaspar da Fonseca Abrantes — € 16 500,60.
Teor do artigo alterado:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos demais
valores constantes do activo social, é de cento e cinquenta mil euros
e corresponde à soma das seguintes quotas: uma do valor nominal de
cem mil quatrocentos e noventa e oito euros e vinte cêntimos, titulada
em nome do sócio Wilfried Kurt Paul John, uma do valor nominal de
dezasseis mil quinhentos euros e sessenta cêntimos, em nome do sócio
Wilfried Kurt Paul John, uma do valor nominal de dezasseis mil
quinhentos euros e sessenta cêntimos, em nome do sócio Tecnorma
Gabinete Técnico de Trabalhos Económicos-Legais, L.da, uma do valor
nominal de dezasseis mil quinhentos euros e sessenta cêntimos, em
nome do sócio João Mário Gaspar da Fonseca Abrantes.

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

Está conforme o original.

22 de Fevereiro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2009300572

IT CAR — ALUGUER E COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 1629/920427; identificação de pessoa colectiva n.º 502758171;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 01; inscrição n.º 27; números e
data das apresentações: 27 e 28/20050110.

Certifico que foi registado o seguinte:
Nomeação do secretário da sociedade e do suplente; por deliberação

de 29 de Junho de 2004, para o triénio 2004-2006.
Secretário — Albino Azevedo Soares, Rua da Torre, lote 13, Birre,

Cascais; suplente — Luís Martinho Osório da Gama e Castro.
Deslocação de sede para a Rua de Castilho, 2, 2.º, freguesia do

Coração de Jesus, Lisboa.
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O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

21 de Fevereiro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2009301595

LISBOA — 3.A SECÇÃO

VI — GABINETE DE CONTABILIDADE
E ADMINISTRAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 59 063/840216; identificação de pessoa colectiva
n.º 501488065; inscrição n.º 07; número e data da apresentação:
20/050216.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
designação de gerente em 14 de Fevereiro de 2005, de João Jorge
Mateus da Costa, residente na Rua de São Paulo, 198,1.º, Lisboa.

Está conforme o original.

22 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2004298634

UNILONG — ALUGUER DE LONGA DURAÇÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 01228/911206; identificação de pessoa colectiva n.º 502668695.

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

16 — Averbamento n.º 01, apresentação n.º 18/050217, de
actualização.

Fiscal único efectivo: KPMG & Associados — Sociedade de
Revisores Oficiais de Contas, S. A. que por fusão incorporou a
sociedade Ferreira, Pereira & Associados, Sociedade de Revisores
Oficiais de Contas.

Está conforme o original.

22 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2009425960

VANGUARDA — ELECTRICIDADE
E TELECOMUNICAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 09314/990517; identificação de pessoa colectiva n.º 502022264;
inscrição n.º 14; número e data da apresentação: 20/020410.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, foi aumentado
o capital social de 2 000 000$00 para € 9 976,20 e redenominação
do capital para euros, ficando assim alterado parcialmente o contrato,
quanto ao artigo 3.º que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de nove mil novecentos
setenta e seis euros e vinte cêntimos, e corresponde à soma de duas
quotas: uma do valor nominal de nove mil oitocentos setenta e seis
euros e vinte cêntimos, da sócia TIRIS — Sistemas e Tecnologias de
Informação, L.da, e outra do valor nominal de cem euros do sócio
Fernando Jorge dos Santos Soares.

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

Está conforme o original.

10 de Março de 2003. — O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 1000209687

SOLAR DO VINHO — ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 08171/980212; identificação de pessoa colectiva n.º 504066366;

averbamento n.º 01 à inscrição n.º 01; inscrição n.º 03; números e
data das apresentações: 20 e 21/020514.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registado a
cessação das funções da gerência de João Miguel da Silva, por renúncia
de 15 de Fevereiro de 2002 e foi aumentado o capital social de
600 000$00 para € 100 000, com redenominação do capital para
euros, tendo sido alterado parcialmente o pacto social quanto ao
artigo 3.º que passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de cem mil euros e corresponde à soma de quatro
quotas, sendo uma do valor nominal de trinta e três mil trezentos e
trinta e dois euros pertencente à sócia Maria da Graça Fernandes
Barbosa, outra do valor nominal de trinta e três mil trezentos e trinta
e seis euros pertencente ao sócio José Maria da Silva e duas outras do
valor nominal de dezasseis mil seiscentos e sessenta e seis euros
pertencentes uma a cada um dos sócios Carlos José da Silva e Maria
Irene da Silva.

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

Está conforme o original.

26 de Março de 2003. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 1000209272

SOMERPRII — EXPLORAÇÕES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 1465; identificação de pessoa colectiva n.º 502338385; número
e data da apresentação: 16 167/021017.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foram
depositados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação
de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

24 de Março de 2003. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 1000208632

S. M. X.  — SERVIÇOS, EQUIPAMENTOS
DE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 10 320/000419; identificação de pessoa colectiva
n.º 503177105; inscrição n.º 12; número e data da apresentação:
21/020410.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi aumentado
o capital social de 450 000$00 para € 5 000, e redenominação do
capital para euros, ficando assim alterado parcialmente o contrato,
quanto ao artigo 3.º que passou a ,ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de cinco mil euros, está integralmente subscrito
e realizado em dinheiro e corresponde à soma das seguintes quotas:
um de quatro mil duzentos cinquenta euros pertencente a TIRIS —
Sistemas e Tecnologias de Informação, L.da; uma de duzentos cinquenta
euros pertencente a Carlos Manuel Videira Lopes; uma de duzentos
cinquenta euros pertencente a João José Videira Lopes e uma de
duzentos cinquenta euros pertencente a Hernani Marques Moreira
Tavares.

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

Está conforme o original.

19 de Março de 2003. — O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 1000209754

SARRIOPAPEL — DISTRIBUIÇÃO (PORTUGAL), L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 34 229/630817; identificação de pessoa colectiva
n.º 500242640; inscrição n.º 15; número e data da apresentação:
08/020409.
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Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, foi aumentado
o capital social de 520 000 000$00 para € 2 600 000, e
redenominação do capital para euros, ficando assim alterado
parcialmente o contrato, quanto ao artigo 3.º que passou ater a
seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de dois milhões e seiscentos mil euros, encontra-
-se já integralmente realizado em dinheiro e nos demais valores do
activo social por todos os sócios e corresponde à soma das seguintes
quotas: uma no valor de dois milhões quinhentos e noventa e nove
mil e seiscentos euros e três quotas no valor de cem euros cada, da
sócia Sarriopapel & Celulosa, S. A. e uma no valor de cem euros, da
sócia Almacenes Generales de Papel, S. A.

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

Está conforme o original.

27 de Março de 2003. — O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 1000209757

S. M. P.  — SERVIÇO MÉDICO PERMANENTE, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 63 173/860526; identificação de pessoa colectiva
n.º 501673091.

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

18 — Apresentação n.º 08/050209.
Designação de administradores, em 18 de Janeiro de 2005.
Período: mandato em curso (quadriénio 2003-2006).
António Manuel Pinto, Quinta de São Gonçalo, Estrada das Boiças,

Cabana, Quinta do Anjos, Palmela, e Maria Simões de Almeida Pinto
Coelho Couto Padrela, Costa da Guia, Rua dos Sobreiros, lote 15-B,
1.º, esquerdo, Cascais.

Está conforme o original.

22 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2009342844

ROMEOBRA — CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS
PÚBLICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 08825/981030; identificação de pessoa colectiva n.º 504265806;
averbamento n.º 02 à inscrição n.º 01 e inscrição n.º 05; números
e data das apresentações: 11 e 14/050209.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
cessação das funções de Aldina Antónia da Costa Romaneiro,
Agostinho Rodrigues Esteves e António Jorge Martins dos Santos,
por renúncia em 2 de Fevereiro de 2005 e alteração parcial do contrato
quanto aos artigos 1.º, n.º 2, 3.º e 4.º que passam a ter a seguinte
redacção:

ARTIGO 1.º

2 — A sociedade tem a sua sede no Pólo Tecnológico de Lisboa,
lote 3, freguesia de Carnide, concelho de Lisboa.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro e nos demais
valores do activo social é de vinte e nove mil novecentos e vinte e
sete euros e oitenta e oito cêntimos e corresponde à soma de duas
quotas, uma do valor nominal de nove mil novecentos e setenta e
cinco euros e noventa e seis cêntimos, titulada em nome do sócio
António Jorge Martins dos Santos e uma do valor nominal de dezanove
mil novecentos e cinquenta e um euros e noventa e dois cêntimos,
titulada em nome do sócio Luís Filipe da Costa Romaneiro.

§ único. Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares
de capital até ao montante global de cinco vezes o capital social,
desde que a chamada seja deliberada por unanimidade dos votos
representativos de todo o capital social.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade compete aos gerentes, sócios ou não,
a nomear em assembleia geral, a qual poderá não ser remunerada
conforme aí for deliberado.

2 — Para vincular a sociedade é suficiente a intervenção de um
gerente.

3 — É gerente o sócio Luís Filipe da Costa Romaneiro, já designado.

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

Está conforme o original.

18 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2009407423

37 DESIGN — COMPANHIA DE DESIGN, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 03499/920624; identificação de pessoa colectiva n.º 502801352;
averbamento n.º 01 à inscrição n.º 06; número e data da
apresentação: 23/050331.

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

Deslocação de sede: Avenida de Gago Coutinho, 113 e 113-A,
freguesia da Charneca, Lisboa.

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

Está conforme o original.

4 de Abril de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2009426959

UNIFAC — UNIÃO DE IMPORTADORES DE MATÉRIAS
PRIMAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 69 064/880725; identificação de pessoa colectiva n.º 502029110.

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

22 — apresentação n.º 44/050215.
Designação dos órgãos sociais em 28 de Janeiro de 2005.
Período: ano de 2005.
Conselho de administração: presidente — João António de Jesus

Rodrigues; vice-presidente — Tereza Pompilho Bueno; vogal — Jorge
António da Silva Martins.

Fiscal único: efectivo — Barroso, Dias, Caseirão & Associados,
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Avenida da República, 52,
9.º, Lisboa; suplente — Sandra Maria Simões Filipe (revisor oficial de
contas), Rua de Moçambique, 321, 12.º, esquerdo, Bairro Calouste
Gulbenkian, Alcabideche.

Está conforme o original.

22 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2009213190

O VARANDIM — ARTE E DECORAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 66 165/870715; identificação de pessoa colectiva n.º 501862242;
inscrição n.º 06; número e data da apresentação: 21/050214.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
alteração parcial do contrato quanto aos artigos 1.º e 2.º que passam
a ter a seguinte redacção:

1.º

A sociedade adopta a firma HEREDITASGEST — Gestão e
Prestação de Serviços, L.da, e tem a sua sede na Praça de Bernardino
Machado, 11-B, em Lisboa, freguesia do Lumiar.

2.º

A sociedade tem por objecto: gestão, prestação de serviços e
administração de bens próprios e alheios.

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

Está conforme o original.

22 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2009408004
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VESTIDINA — VESTUÁRIO E DECORAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 68 666/880620; identificação de pessoa colectiva
n.º 501996362; inscrição n.º 04; número e data da apresentação:
05/050215.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
dissolução e encerramento da liquidação, tendo as contas sido
aprovadas em 17 de Dezembro de 2004.

Está conforme o original.

22 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2007576414

TORRE DA CIDADE — PROMOÇÃO IMOBILIÁRIA
E HOTELARIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 01176/300130; identificação de pessoa colectiva n.º 502279460.

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

14 — apresentação n.º 21/050216.
Designação dos órgãos sociais em 10 de Fevereiro de 2005.
Período: quadriénio de 2005-2008.
Conselho de administração: presidente — Armando Gertrudes

Martins, Rua de João Fernandes Lavrador, 12, Lisboa; vogais — Maria
da Conceição Tavares Cardoso, residente na morada anterior, e Carlos
Alberto Monteiro Rodrigues de Oliveira, Rua de Rogério Figueiroa
Rego, 5, 1.º, direito, Oeiras.

Fiscal único: efectivo — Sousa Santos e Associados, SROC, Avenida
de Guerra Junqueiro, 26, 1.º, esquerdo, Lisboa; suplente — José Manuel
Parada Ramos (revisor oficial de contas), Avenida do Engenheiro
Arantes e Oliveira, 46, 4.º, esquerdo, Lisboa.

Mais se certifica que pela entrada n.º 511, de 16 de Fevereiro de
2005, foram depositados os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

21 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2003480897

SOPAS E SUMOS — COMÉRCIO, DISTRIBUIÇÃO
E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 15 045/050214; identificação de pessoa colectiva
n.º 507207874; inscrição n.º 01; número e data da apresentação:
34/050214.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Sopas e Sumos — Comércio,
Distribuição e Representação de Produtos Alimentares, L.da, e tem a
sua sede na Rua da Artilharia Um, 51, Pátio Bagatela, loja S, freguesia
de São Mamede, concelho de Lisboa.

2 — A sociedade por simples deliberação da gerência poderá deslocar
a sua sede dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes,
assim como criar filiais, sucursais, agências, delegações ou quaisquer
outras formas de representação quer em Portugal quer no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto social restauração, comércio,
distribuição e representação de produtos alimentares e catering.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
cinco mil euros, e corresponde à soma de duas quotas, uma do valor
nominal de três mil euros, pertencente ao sócio Ângelo Filipe Bastos
Pereira da Gama e outra do valor nominal de dois mil euros,
pertencente ao sócio Miguel Luís de Sousa Ferreira Lopes.

2 — Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que ela
careça nas condições e termos definidos em assembleia geral.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, pertence aos sócios, Ângelo Filipe
Bastos Pereira da Gama e Miguel Luís de Sousa Ferreira Lopes, e ao
não sócio Jorge Manuel de Bastos Ferreira, solteiro, maior, residente
na Rua da Reserva Botânica, lote 27, rés-do-chão, esquerdo, Rinchoa,
Rio de Mouro, Sintra, que ficam desde já designados gerentes.

2 — Para obrigar validamente a sociedade em todos os seus actos
e contratos é suficiente a assinatura de dois gerentes, sendo sempre
obrigatória a assinatura do gerente Miguel Luís de Sousa Ferreira Lopes.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas total ou parcial, entre sócios, descendentes e
ascendentes é livre, mas a estranhos depende do consentimento da
sociedade em primeiro lugar e dos sócios não cedentes em segundo,
os quais têm o direito de preferência.

ARTIGO 7.º

1 — A sociedade poderá amortizar qualquer quota, nos casos
seguintes:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto, ou adjudicação

em juízo, falência ou cessão gratuita ou onerosa não autorizada;
c) Quando o sócio praticar actos que violem o pacto social ou as

obrigações sociais;
d) No caso de falecimento do sócio a quem não sucedam herdeiros

legitimários;
e) Por interdição, inabilitação, exoneração e exclusão de qualquer

sócio;
f) Quando em partilha a quota for adjudicada a quem não seja sócio;
g) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio

consentimento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia geral.
2 — Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no

balanço, e que, posteriormente, seja criada uma quota ou várias,
destinadas a serem alienadas a um ou a algum dos sócios ou a terceiros.

3 — Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último
balanço aprovado.

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
percentagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser
deliberado em assembleia geral.

ARTIGO 9.º

É inteiramente proibido a qualquer gerente ou mandatário obrigar
a sociedade em quaisquer altos e ou contratos estranhos ao objecto
social ou às suas actividades, designadamente em letras de favor,
fianças, abonações, termos de responsabilidade e demais actos,
contratos e documentos de interesse alheios aos negócios sociais.

Está conforme o original.

18 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2009407776

UNISISTEMA — SISTEMAS INFORMÁTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 15 042/050211; identificação de pessoa colectiva
n.º 501978933; inscrição n.º 01; número e data da apresentação:
07/050211.

Certifico que, foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege
pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a denominação de UNISISTEMA — Sistemas
Informáticos, L.da, fica coma sua sede na Calçada da Boa-Hora, 182,
2.º, freguesia da Ajuda, Lisboa, e durará por tempo indeterminado, a
contar de hoje.
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2.º

O seu objecto consiste em representações, comercio, prestação
serviços, importação e exportação.

§ único. É expressamente proibido aos sócios, por si ou interposta
pessoa, quer só, quer associado com outrem ou por alguma maneira
interessado, o exercício de actividades comerciais ou industriais iguais
às exploradas por esta sociedade, excepto quando a mesma
expressamente os autorize, caso por caso, mediante deliberação da
assembleia geral.

3.º

O capital social é de um milhão de escudos e corresponde à soma
das seguintes quotas: uma de oitocentos e cinquenta mil escudos
pertencente à sócia CIGEST — Centro de Informática e Gestão, L.da,
outra de cinquenta mil escudos pertencentes ao sócio Sebastião Maria
Esteves de Carvalho, e outra de cem mil escudos pertencentes ao sócio
António Alberto das Neves Martins.

§ 1.º O capital social acha-se realizado somente em cinquenta por
cento, ou seja, quinhentos mil escudos, correspondendo cinquenta por
cento por cada quota, devendo o restante ser realizado no prazo de
dois anos, a contar desta data.

§ 2.º A sociedade poderá, mediante deliberação da assembleia geral,
participar no capital de outras sociedades, criar novas empresas ou
participar na sua criação e associar-se a quaisquer entidades singulares
ou colectivas, colaborar com elas ou nelas tomar interesses, sob
qualquer forma.

4.º

Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que ela
carecer nas condições de juro e reembolso deliberados em assembleia
geral.

5.º

A cessão de quotas, no todo ou em parte, dependerá do
consentimento da sociedade, a qual terá o direito de preferência.

6.º

A sociedade poderá amortizar quotas quando estas forem objecto
de penhora, arresto ou por qualquer modo sujeitas a procedimento
judicial, ou ainda por impedimento ou incapacidade de qualquer
sócio.

§ único. O preço da amortização, salvo acordo em contrário, será
o valor que resultar no último balanço aprovado, acrescido da quota
parte nos lucros que lhe corresponder no exercício corrente, calculado
em função do tempo decorrido, e será pago em quatro prestações
trimestrais, iguais e seguidas, considerando-se a amortização feita após
o pagamento ou depósito da primeira prestação.

7.º

A sociedade não se extingue com a morte de um sócio, prosseguindo
com os seus herdeiros, os quais escolherão um de entre eles que todos
represente.

8.º

A gerência da sociedade, dispensada de caução e remunerada ou não,
conforme for deliberado em assembleia geral, será exercida por todos
os sócios que, desde já, ficam nomeados gerentes, sendo necessárias
as assinaturas de dois gerentes para que a sociedade fique validamente
obrigada em todos os seus actos e contratos, salvo para actos de mero
expediente que bastará a assinatura de um só gerente.

§ 1.º Os gerentes poderão delegar todos ou partes dos seus poderes
em quem entenderem.

§ 2.º Em caso algum, porém os gerentes ou seus mandatários
poderão obrigar a sociedade em actos e contratos estranhos aos
negócios sociais, designadamente, letras de favor, fianças, abonações
e documentos análogos.

9.º

As assembleia gerais, quando a lei não prescreva outras formalidades,
serão convocados por cartas registadas dirigidas aos sócios e expedidas
com antecedência não inferior a 15 dias.

Qualquer sócio poderá fazer-se representar nas assembleias, mesmo
por pessoas estranhas à sociedade, mediante procuração com poderes
especiais.

Está conforme o original.

18 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2009407407

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES BERCOPA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 15 043/050211; identificação de pessoa colectiva
n.º 507177401; inscrição n.º 01; número e data da apresentação:
08/050211.

Certifico que, foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege
pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Sociedade de Construções Bercopa, L.da,
com sede na Rua dos Anjos, 13, 3.º, direito, freguesia dos Anjos,
concelho de Lisboa.

2.º

Por simples deliberação da assembleia geral, pode a sede social ser
deslocada para outro lugar dentro da mesma localidade ou concelhos
limítrofes, bem como ser criadas filiais ou delegações.

3.º

O seu objecto consiste na construção civil e obras públicas.

4.º

O capital social, integralmente realizado e subscrito em dinheiro é
de cinco mil euros e corresponde à soma de três quotas, duas, de igual
valor nominal, de mil oitocentos e setenta e cinco euros, pertencendo
uma a cada um dos sócios Manuel António Carvalheira Pinto da
Fonseca e António Ribeiro e uma outra no valor nominal de  mil e
duzentos e cinquenta euros pertencente ao sócio Ângelo Gusson.

5.º

Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que esta
carecer, nas condições de pagamento e reembolso que forem deliberadas
em assembleia geral.

6.º

A sociedade em deliberação da sua assembleia geral pode exigir dos
seus sócios prestações suplementares de capital até ao montante de
cinquenta mil euros.

7.º

As cessões de quotas entre sócios são livres. Quando feitas a
estranhos dependem sempre do consentimento da sociedade.

8.º

A administração e representação da sociedade, em juízo e fora dele
activa e passivamente, será exercida por dois ou mais gerentes,
designados em assembleia geral.

§ 1.º Fica, desde já, nomeado gerente o sócio Ângelo Gusson.
§ 2.º Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos é

bastante a assinatura de um gerente.
§ 3.º A gerência será ou não remunerada, como vier a ser deliberado

em assembleia geral.
§ 4.º A sociedade por intermédio, da gerência poderá constituir

procuradores ou mandatários forenses que obrigarão a sociedade nos
termos e limites fixados nos respectivos instrumentos.

9.º

As assembleias gerais serão convocadas por meio de cartas registadas
dirigidas aos sócios com a antecedência mínima de 15 dias, salvo os
casos para que a lei prescreva formalidades especiais de convocação.

Está conforme o original.

18 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2009407431

TÁXIS RAVEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 15 044/050211; identificação de pessoa colectiva
n.º 507232607; inscrição n.º 01; número e data da apresentação:
21/050211.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege
pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Táxis Ravel, L.da, e vai ter a sua sede
em Lisboa, na Rua de São José, 78, freguesia de São José.
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§ único. Por deliberação da gerência, a sociedade pode deslocar a
sede social dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
bem como pode estabelecer sucursais, agências ou outras formas de
representação em território nacional ou no estrangeiro, onde e quando
o entender por conveniente.

2.º

O objecto social consiste em táxi, transporte de passageiros.
§ único. A sociedade pode participar em sociedades de responsa-

bilidade limitada ou de responsabilidade ilimitada mesmo que o objecto
seja diferente do seu, em sociedades reguladas por leis especiais e em
agrupamentos europeus de interesse económico e agrupamentos com-
plementares de empresas.

3.º

O capital social é de quinze mil euros, integralmente realizado em
dinheiro e dividido em duas quotas, iguais de sete mil e quinhentos
euros cada uma, pertencentes uma a cada um dos sócios.

§ único. Em assembleia geral, por deliberação unânime dos sócios
representando todo o capital, podem ser exigidas aos sócios prestações
suplementares até ao montante global de cem mil euros.

4.º

A divisão e a subsequente cessão de quotas a estranhos, total ou
parcial, depende do consentimento da sociedade, gozando a sociedade
em primeiro lugar, e os restantes sócios em segundo lugar, do direito
de preferência na aquisição da quota.

5.º

A gerência da sociedade e a sua representação em juízo ou fora
dele, activa e passivamente, podendo não ser remunerada se tal vier
a ser deliberado em assembleia geral, será exercida por ambos os sócios
que desde já ficam nomeados gerentes.

§ único. A sociedade obriga-se em todos os seus actos e contratos
com a assinatura de um gerente.

6.º

A sociedade pode amortizar quotas sem o consentimento dos
respectivos titulares nos casos de as respectivas quotas serem objecto
de arrolamento, penhora, ou qualquer outra forma de apreensão
judicial, ou serem arrematadas, adjudicadas ou vendidas em
consequência de um processo judicial.

§ 1.º As quotas poderão ainda ser amortizadas sem o consentimento
dos respectivos titulares, quando forem dadas em garantia de alguma
obrigação sem prévio e expresso consentimento da sociedade, bem
como se os respectivos titulares forem declarados falidos ou
insolventes.

§ 2.º O valor atribuído às quotas amortizadas será o que resultar do
último balanço aprovado e o respectivo preço será pago na sede da
sociedade até três prestações semestrais, a primeira das quais se
vencerá no trigésimo dia a contar da data da deliberação de
amortização.

§ 3.º As quotas amortizadas deverão figurar como tal no balanço,
podendo a sociedade deliberar que, em sua vez, sejam criadas uma ou
várias quotas, destinadas a serem alienadas a um ou algum dos sócios
ou a terceiros.

Está conforme o original.

18 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2009407539

SVITZER LISBOA — REBOCADORES E SERVIÇOS
MARÍTIMOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 15 046/050215; identificação de pessoa colectiva
n.º 507037910; inscrição n.º 01; número e data da apresentação:
24/050215.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

Firma, sede e sucursais

1 — A Sociedade adopta a firma Svitzer Lisboa — Rebocadores e
Serviços Marítimos, S. A., e tem a sua sede no Edifício Infante,
Avenida de D. João II, 1.16.05.L, 11.º, Lisboa.

2 — A sede social pode ser transferida, mediante uma simples
deliberação do conselho de administração, para outra localidade no

município de Lisboa ou para um concelho limítrofe. O conselho de
administração pode deliberar estabelecer ou fechar sucursais, agências
ou outras formas de representação da sociedade em Portugal e ou em
outros países.

ARTIGO 2.º

Objecto social

O objecto social da sociedade consiste na prestação de serviços de
reboque, no mar e em porto, bem como busca e salvamento marítimo,
serviços marítimos diversos, no mar e em porto, remoção de destroços,
combate a incêndios, prevenção e combate à poluição no mar e em
porto, assistência em manobras, incluindo amarração e desamarração,
assistência em ancoradouro a qualquer tipo de navio ou embarcação,
transporte de pessoas e bens e outros serviços afins.

ARTIGO 3.º

Titularidade de acções e participações

1 — As actividades contempladas pelo objecto social podem ser
desenvolvidas pela sociedade integral ou parcialmente, directa ou
indirectamente, de qualquer forma que seja reconhecida por lei e, em
particular, através da titularidade de acções e participações em
sociedades com um objecto social idêntico.

2 — A sociedade pode ainda, nos termos da lei, subscrever, comprar
e vender participações noutras sociedades mesmo quando estas estejam
sujeitas a regulamentos especiais ou tenham um objecto social diverso
do objecto social da sociedade.

CAPÍTULO II

Capital, valores, obrigações, transmissão
de acções, e prestações acessórias

ARTIGO 4.º

Capital, valores e aumento do capital social deliberado
pelo conselho de administração

1 — O capital social da sociedade é de cinquenta mil euros,
integralmente subscrito, estando realizado em quinze mil euros,
representado por dez mil acções com um valor nominal de 5 euros
cada. O remanescente, ou seja, trinta e cinco mil euros será realizado
num prazo máximo de cinco anos.

2 — As acções representativas do capital social da sociedade são
nominativas e estão incorporadas em certificados de um, cinco, dez,
cinquenta, cem, quinhentos, mil, dez mil ou qualquer outro número de
acções cujos certificados podem ser consolidados ou subdivididos à custa
do respectivo sócio.

3 — Os certificados de acções devem ser assinados por dois
administradores e as suas assinaturas podem ser apostas por meio de
selo ou carimbo, ou reproduzidas por meios mecânicos e autenticadas
com o selo ou carimbo da sociedade.

4 — A sociedade pode comprar as suas acções ou obrigações
próprias nos termos e nos limites previstos por lei.

5 — As acções. detidas pela sociedade, enquanto essa titularidade
se mantiver, não conferem quaisquer direitos ou obrigações e não
podem participar em aumentos de capital que não resultem da
incorporação de reservas. Estas acções não serão consideradas para
efeitos de convocatória da assembleia geral ou votação neste órgão.
Estas acções estarão sempre excluídas para o efeito da determinação
de maiorias baseada em votos representativos do capital social.

6 — Os co-titulares de acções devem exercer os direitos inerentes
às mesmas através de um representante comum e têm de comunicar,
por escrito, à sociedade o nome da parte a quem, para todos os efeitos
legais, as comunicações devem ser enviadas.

ARTIGO 5.º

Transmissão de acções inter vivos

1 — A transmissão voluntária de acções inter vivos a favor de
sociedades do mesmo grupo do transmitente é livre. Para esse efeito
consideram-se do mesmo grupo as sociedades que estejam sob uma
relação de domínio com o transmitente nos termos do artigo 486.º
do Código das Sociedades Comerciais, independentemente da
nacionalidade dessa sociedade.

2 — O consentimento da sociedade não será necessário para a
transmissão de acções para terceiros. Não obstante, os outros sócios
terão um direito de preferência na aquisição dessas acções nos termos
e condições estabelecidos nos parágrafos seguintes.

3 — O sócio que pretenda transmitir inter vivos todas ou parte das
suas acções a favor de terceiros (o sócio transmitente) tem de dar um
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pré-aviso escrito aos outros sócios através de carta registada, indicando
o número de acções que pretende transmitir, a identidade do terceiro
a quem pretende transmitir essas acções, o preço ou contrapartida
pelas acções (que deve ser pago à data da execução do respectivo acordo
de transmissão, ou caso seja total ou parcialmente diferido, esse
pagamento deve ser garantido através de uma garantia bancária
concedida por uma instituição de crédito portuguesa) e os restantes
termos e condições essenciais da pretendida transmissão de acções.
Essa comunicação (doravante a comunicação de venda) terá o efeito
de uma oferta irrevogável de venda. Caso a transmissão pretendida
seja feita a título gratuito, o direito de preferência deverá ser exercido
por um preço calculado nos termos estabelecidos no artigo 105.º, n.º 2
do Código das Sociedades Comerciais, e igual à proporção do valor
líquido dos activos da sociedade correspondente à percentagem do
capital social da sociedade representado pelas acções a serem
transmitidas.

4 — Dentro de um prazo máximo de 15 dias a contar da data em
que o último dos sócios não transmitentes tiver recebido a
comunicação de venda, os sócios podem, caso assim o desejem,
exercer os seus direitos de preferência sobre a totalidade das acções
que tiverem sido oferecidas, avisando, por carta registada, o sócio
transmitente.

5 — Quando mais do que um sócio exercer o direito de preferência
mencionado supra, as acções oferecidas serão distribuídas
proporcionalmente às participações desses sócios na sociedade
(deduzindo previamente a percentagem representada pelas acções do
sócio transmitente objecto da venda e de outros sócios que não tiverem
exercido os seus direitos de preferência).

6 — Tendo decorrido o prazo referido supra de 15 dias sem que
nenhum sócio tenha exercido o seu direito de preferência, o sócio
transmitente será livre de transmitir as suas acções na sociedade para
terceiros que tenham sido identificados na comunicação de venda, nos
termos e condições previstas nessa comunicação de venda.

7 — A transmissão referida supra a favor de sócios que tenham
exercido o seu direito de preferência ou a favor de terceiros, terá
sempre de ser feita num período máximo de 45 dias a contar da data
da comunicação de venda.

8 — O preço e os restantes termos e condições da aquisição das
acções oferecidas têm de ser iguais aos que foram referidos na
comunicação de venda (com excepção daqueles que têm uma natureza
intuitus personae que, caso seja devida alguma compensação, são
convertidos em dinheiro e incluídos no preço).

9 — Qualquer transmissão de acções que não seja feita em
cumprimento com o disposto nestes estatutos não será oponível à
sociedade.

ARTIGO 6.º

Transmissão de acções por motivo de dissolução ou morte

1 — A transmissão de acções a favor de terceiros como
consequência da dissolução de um sócio que seja uma pessoa colectiva
ou como resultado da morte de um sócio tem de ser previamente
autorizada pela assembleia geral da sociedade. A deliberação sobre a
transmissão das acções deverá ser tomada nos 60 dias seguintes à data
em que seja conhecida pelos restantes sócios a identidade do
transmissário destas acções. Caso esta deliberação não seja tomada
nestes 60 dias, a transmissão das respectivas acções para esses
transmissários será livre.

2 — Caso a assembleia geral da sociedade não autorize a transmissão
das acções do sócio falecido ou dissolvido, a sociedade tem de
recuperar, adquirir ou encontrar um sócio ou um terceiro que adquira
essas acções num prazo máximo de 90 dias a contar da data em que
a identidade do transmissário destas acções seja conhecida pelos
restantes sócios. O preço para a amortização ou transmissão das acções
será determinado nos termos previstos no artigo 105.º n.º 2 do Código
das Sociedades Comerciais, e será igual à proporção do valor líquido
dos activos da sociedade correspondente à percentagem de capital
social da sociedade representada pelas acções a serem amortizadas ou
transmitidas.

ARTIGO 7.º

Penhor e constituição de ónus sobre as acções

O penhor pelos sócios das suas acções na sociedade bem como a
constituição de um usufruto sobre essas acções deve ser previamente
autorizado pela assembleia geral da sociedade.

ARTIGO 8.º

Amortização de acções

1 — A sociedade pode, através de uma deliberação da assembleia
geral, amortizar as acções que representem o seu capital social sem

que para o efeito seja necessário obter o prévio consentimento dos
sócios; nos seguintes casos:

i) Se o respectivo sócio tornar-se insolvente ou suspender
pagamentos;

ii) Se as respectivas acções estiverem sujeitas a penhora ou a
qualquer outro procedimento que prive coercivamente o sócio de dispor
das acções.

2 — O valor das acções para efeitos da contrapartida da amortização
será determinado com referência à data de deliberação de amortização,
nos termos previstos no artigo 105.º n.º 2 do Código das Sociedades
Comerciais e será igual à proporção do valor líquido dos activos da
sociedade correspondente à percentagem do capital social da sociedade
representado pelas acções a serem amortizadas, devendo o pagamento
ser efectuado dentro dos seis meses seguintes àquela deliberação.

ARTIGO 9.º

Prestações acessórias

Nos termos de uma deliberação prévia da assembleia geral, os sócios
podem ser obrigados a efectuar prestações acessórias para a sociedade,
sob qualquer forma permitida por lei, na proporção das suas
participações na sociedade, até um montante global máximo de €
18 000.000 (dezoito milhões de euros). As prestações acessórias não
serão remuneradas e o seu reembolso ficará sujeito às regras do
artigo 213.º do Código das Sociedades Comerciais.

CAPÍTULO III

Órgãos sociais

ARTIGO 10.º

Órgãos sociais

Os órgãos sociais da sociedade são a assembleia geral, o conselho
de administração e o fiscal único. Os membros dos órgãos sociais serão
eleitos por quatro anos e podem ser reeleitos.

Assembleia geral

ARTIGO 11.º

Assembleia geral

1 — A assembleia geral é composta por sócios que tenham direito
a votar. A cada cem acções corresponde um voto. Não há restrições
quanto ao número de votos que podem ser emitidos por cada sócio
que tenha direito a votar em seu nome ou como representante de
outro sócio.

2 — Os sócios que não têm direito a votar não terão direito a estar
presentes nas assembleias gerais.

ARTIGO 12.º

Votação

1 — O direito a votar na assembleia geral depende do facto de o
sócio satisfazer os seguintes requisitos:

a) Deter no mínimo 100 acções;
b) Ter as acções registadas em seu nome no livro de registo de

acções da sociedade no oitavo dia anterior à data da respectiva
assembleia geral.

2 — Os accionistas que detenham menos de 100 acções podem
agrupar-se de modo a atingir o número mínimo de acções exigido para
ter direito de voto. Tais accionistas devem ser representados por um
membro desse grupo e o presidente da assembleia deve ser informado
da identidade desse representante o mais tardar até ao início da
assembleia, através de uma carta contendo a assinatura notarial ou
autenticada pela sociedade de cada um dos sócios que concedam os
poderes de representação.

3 — Qualquer sócio com direito a voto pode ser representado na
assembleia geral, pelo seu cônjuge, ascendente ou descendente, outro
sócio ou por um membro do conselho de administração. O presidente
da mesa da assembleia geral deve ser informado, através de uma carta,
da identidade desse representante o mais tardar até ao começo da reunião.

4 — As pessoas colectivas devem ser representadas por quem quer
que seja expressamente designado para o efeito, através de uma
comunicação, por escrito, dirigida ao presidente da mesa da assembleia
geral o mais tardar até ao início dessa reunião.

5 — Os membros dos órgãos sociais da sociedade participarão na
assembleia geral, mas não têm direito, nessa qualidade, a votar.
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ARTIGO 13.º

Mesa da assembleia geral

A mesa da assembleia geral é composta por um presidente e um
secretário, ambos eleitos por quatro anos pela assembleia geral. Estes
podem ser, ou não, sócios.

ARTIGO 14.º

Convocação da assembleia geral

1 — A assembleia geral é convocada nos casos previstos na lei,
pelo conselho de administração, pelo fiscal único ou por um ou mais
sócios que detenham pelo menos o número mínimo de acções exigidas
por lei para esse efeito. O pedido deverá ser formulado por escrito,
dirigido ao presidente da mesa da assembleia geral e deverá incluir uma
justificação sobre a necessidade de convocação da assembleia e
informação precisa sobre as matérias a serem incluídas na ordem de trabalhos.

2 — A assembleia geral deverá ser convocada pelo meio e com a
antecedência exigida por lei. O presidente da mesa da assembleia geral
pode, nos termos da lei, convocar a assembleia geral por cartas
registadas dirigidas aos sócios.

3 — A convocatória para uma assembleia geral pode especificar
uma data para a assembleia geral se reunir numa segunda reunião caso
não seja possível reunir-se na data originalmente indicada por falta
de quórum. Entre essas datas não podem mediar mais de 30 e menos
de 15 dias. Em segunda convocação a assembleia geral pode deliberar
seja qual for o número de accionistas presentes ou representados, e
independentemente do capital por eles representado.

ARTIGO 15.º

Deliberações

1 — As deliberações da assembleia geral são tomadas por maioria
dos votos emitidos, salvo disposição diversa da lei ou quando estes
estatutos exigirem maioria qualificada.

2 — A adopção de deliberações sobre alterações aos estatutos da
sociedade, fusão da sociedade, cisão, transformação ou dissolução, bem
como todas as outras decisões para as quais a lei ou estes estatutos
exijam uma maioria qualificada devem ser tomadas por uma maioria
de 2/3 dos votos emitidos.

Conselho de administração

ARTIGO 16.º

Conselho de administração

1 — O conselho de administração é composto por três ou cinco
membros, conforme seja determinado pela assembleia geral. O
presidente do conselho de administração será designado pelos membros
do conselho.

2 — A assembleia geral tem competência para dispensar a prestação
ou determinar o valor da caução a ser concedida pelos membros do
conselho de administração.

3 — É um dever do conselho de administração gerir e representar
a sociedade exercendo os amplos poderes conferidos pela lei. O
conselho pode tomar todas as decisões e executar todos os acordos
necessários para a completa realização do objecto social.

4 — Por decisão do conselho de administração, a sociedade pode
adquirir qualquer tipo de título de participação noutras sociedades, quer
estas sociedades tenham ou não o mesmo objecto social, e pode fazê-
-lo caso o julgue apropriado relativamente a essas participações.

5 — O conselho de administração pode delegar a gestão diária
corrente da sociedade em um ou mais dos seus membros ou numa
comissão executiva.

ARTIGO 17.º

Vinculação da sociedade

1 — A sociedade vincula-se:
a) Pela assinatura de dois membros do conselho de administração;
b) Pela assinatura de um membro do conselho de administração e

por um procurador apoderado para o acto;
c) Pela assinatura do administrador delegado, nos termos da

delegação.
2 — Para meros actos de expediente, a assinatura de um

administrador ou de um procurador com poderes suficientes é suficiente.

ARTIGO 18.º

Reuniões

1 — O conselho de administração pode, para além das reuniões
ordinárias, cuja frequência pode livremente estabelecer, não tendo de

se reunir mensalmente, convocar reuniões especiais sempre que o seu
presidente o solicite, quer por sua iniciativa quer por iniciativa de
dois administradores ou do fiscal único.

2 — Qualquer administrador que não possa estar presente numa
reunião pode ser representado por outro administrador enviando, para
o efeito, uma carta para o presidente ou entregando o seu voto, por
escrito, ao presidente.

3 — As decisões do conselho de administração são tomadas por
maioria dos votos.

Fiscal único

ARTIGO 19.º

Fiscal único

1 — A supervisão da sociedade é da competência de um fiscal único
nomeado pela assembleia geral.

2 — O fiscal único pode-se reunir com o conselho de administração
quando este órgão o solicitar, ou por sua própria iniciativa e pode
requerer informação sobre qualquer aspecto da actividade da sociedade,
caso o julgue necessário.

CAPÍTULO IV

Exercício, lucros, reservas e dividendos

ARTIGO 20.º

Exercício

1 — O exercício da sociedade coincide com o ano civil.
2 — O Conselho de administração prepara as contas relativas a cada

ano civil. Estes documentos, juntamente com o relatório sobre o
estado da actividade da sociedade e a proposta para a aplicação de
resultados são submetidos ao fiscal único e à assembleia geral.

3 — Os lucros obtidos em cada ano são aplicados, em primeiro lugar,
para a constituição ou reforço das provisões ou reservas requeridas
por lei, na percentagem que possa ser exigida por lei; o remanescente
é distribuído de acordo com a deliberação, por maioria simples, da
assembleia geral.

CAPÍTULO V

Dissolução e liquidação

ARTIGO 21.º

Dissolução e liquidação

1 — A sociedade será dissolvida pelas causas e com os efeitos
previstos na lei.

2 — Uma vez dissolvida a sociedade, todos os administradores
designados e registados junto da Conservatória do Registo Comercial
tornar-se-ão legalmente liquidatários, excepto se a sociedade tiver
designado outros liquidatários.

3 — No caso de dissolução da sociedade, o poder de representação
corresponderá individualmente a cada liquidatário nos mesmos termos
aplicáveis para os administradores.

CAPÍTULO VI

Disposições gerais

ARTIGO 22.º

Disposições gerais

1 — Devem ser convocadas eleições para o preenchimento de todos
os cargos da sociedade todos os quatro anos. Os membros podem ser
reeleitos e permanecerão em funções até novas eleições.

2 — Caso seja eleita uma pessoa colectiva, essa entidade poderá
designar, nos termos da lei, um indivíduo que ocupará o cargo no seu
nome.

ARTIGO 23.º

Disposição transitória

Os administradores estão desde já autorizados a praticar todos os
actos necessários ou convenientes para a prossecução da actividade
da sociedade, incluindo nomeadamente levantar os montantes do
capital social depositados na conta da sociedade e adquirir participações
no capital social de outras sociedades.
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Designação do conselho de administração, em 16 de Dezembro de
2004:

Período: quadriénio 2004-2007.
Conselho de administração: presidente — Josephus Petrus Maris

Verschelden, Lijster 22 3299 BT, Maasdam, Países Baixos; vogais —
Ronald Johanes Petrus Vergouwen, Havenstraat 22 2101 LC,
Heemstede, Países Baixos e Willem Jelle Turkstra, Reigerstraat 1,4331,
BA, Middelburg, Países Baixos.

Está conforme o original.

18 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2009407954

RED FLOWERS — RESTAURAÇÃO E GESTÃO
DE NEGÓCIOS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 15 055/050217; identificação de pessoa colectiva
n.º 507127293; inscrição n.º 01; número e data da apresentação:
31/050217.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a denominação de Red Flowers —
 Restauração e Gestão de Negócios, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede
na Rua do Mestre Martins Correia, 2, 2.º, D, freguesia de São Jorge de
Arroios, concelho de Lisboa.

2 — Por simples deliberação, a gerência poderá deslocar livremente
a sede social dentro do concelho ou concelhos limítrofes, bem como
criar ou encerrar sucursais ou outras formas locais de representação.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto serviços de restauração, gestão de
negócios comerciais, publicidade, administração comercial, trabalhos
de escritório, serviços de concessão e gestão de franchising, infor-
mática, arquitectura.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de cinco mil euros e corresponde a uma única quota de cinco mil euros
de Nuno Miguel Vitorino da Silva Santos Pereira.

ARTIGO 4.º

1 — A administração e representação da sociedade, remunerada ou
não, fica a cargo do sócio ou de não sócios, conforme for deliberado
em assembleia geral.

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

3 — Fica, desde já, nomeado gerente o sócio Nuno Miguel Vitorino
da Silva Santos Pereira.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de sociedades, nos termos permitidos
por lei.

Está conforme o original.

23 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2009425847

RUCA — COMÉRCIO DE CARNES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 15 054/050217; identificação de pessoa colectiva
n.º 507219287; inscrição n.º 01; número e data da apresentação:
29/050217.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Ruca — Comércio de Carnes, L.da,
e vai ter a sua sede no Mercado dos Olivais Sul-B, loja 1, freguesia de
Santa Maria dos Olivais, concelho de Lisboa.

2 — A gerência da sociedade pode deslocar a sede social dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como criar agências

ou outras formas de representação no território nacional ou no
estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio de carnes a retalho.

ARTIGO 3.º

O capital social é de cinco mil euros, está integralmente realizado
em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais dos valores
nominais de dois mil e quinhentos euros, pertencentes uma a cada um
dos sócios.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade compete aos gerentes, sócios ou não sócios,
os quais poderão não ser remunerados, se tal vier a ser deliberado em
assembleia geral.

2 — Ficam desde já designados ambos os sócios, Carlos Joaquim
Rosado Alves e Rui Ricardo Costa de Abreu.

3 — A sociedade vincula-se com a intervenção conjunta de dois
gerentes.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras sociedades,
com objecto diferente do seu ou reguladas por lei especial, ou em
agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 6.º

1 — Apenas a cessão total ou parcial de quotas entre sócios, não
carece do consentimento da sociedade.

2 — Na cessão onerosa de quotas a não sócios fica reconhecido o
direito de preferência à sociedade e aos sócios não cedentes,
sucessivamente.

ARTIGO 7.º

Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de capital
até ao montante global de cinquenta mil euros, desde que a chamada
seja deliberada pela unanimidade dos votos representativos da totalidade
do capital social.

ARTIGO 8.º

1 — A convocação da assembleia geral compete aos gerentes, e
deve ser feita por meio de carta registada, com aviso de recepção,
dirigida a cada um dos sócios, com a antecedência mínima de 15 dias,
a não ser que a lei exija outras formalidades ou estabeleça prazo mais
longo.

2 — A representação voluntária de um sócio nas deliberações so-
ciais que admitam tal representação pode ser conferida a qualquer
pessoa.

Está conforme o original.

23 de Fevereiro de 2003. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2009425812

WANNASITE — CONSTRUÇÃO DE PÁGINAS
DE INTERNET E DESENVOLVIMENTO SOFTWARE,

UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 15 051/050217; identificação de pessoa colectiva
n.º 507052358; inscrição n.º 01; número e data da apresentação:
22/050217.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma WANNASITE — Construção de
Páginas de Internet e Desenvolvimento de Software, Unipessoal, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua de Joaquim António de
Aguiar, 33, rés-do-chão, direito, freguesia de Coração de Jesus, concelho
de Lisboa.

3 — Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a prestação de serviços na área de
comunicação e imagem. Construção de páginas de Internet e
desenvolvimento de software.
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ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

1 — A gerência e a representação da sociedade, pertence ao sócio
único ou a não sócios, a qual poderá não ser remunerada conforme
aquele decidir.

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

3 — Fica, desde já, nomeada gerente a sócia.

ARTIGO 5.º

O sócio único fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do objecto
social.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, nos termos
permitidos por lei, mesmo que o objecto desses agrupamentos
complementares e ou empresas não coincida no todo ou em parte
com aquele que a sociedade está exercendo.

Está conforme o original.

22 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2009425782

SBLIMITS — CONSULTORIA E SERVIÇOS
DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 14 952/050105; identificação de pessoa colectiva
n.º 507080580; inscrição n.º 01; número e data da apresentação:
28/050105.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma SBLIMITS — Consultoria e
Serviços de Sistemas de Informação e Gestão, L.da, e tem a sua sede
no concelho de Lisboa, na Rua de São Francisco de Sales, 17, 5.º,
direito em Lisboa, freguesia de São Mamede.

2 — Por deliberação da gerência a sede poderá ser deslocada para
outro local 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
sociedades com objecto diverso do seu e integrar agrupamentos
complementares de empresas, constituir associações em participação
e consórcios.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a prestação de consultoria e serviços
em sistemas de informação nas áreas de marketing relacional,
comercialização de produtos, equipamentos, aplicações e modelos de
integração informática e gestão.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
cinco mil euros e corresponde à soma de duas quotas, uma com o
valor nominal de quatro mil e novecentos euros, pertencente à sócia
Sara Montalvão Magalhães Bernardo, e outra com o valor nominal
de cem euros, pertencente ao sócio Vítor Manuel Beato Saraiva Bravo.

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

3 — Poderão ser exigidas prestações suplementares de capital até
ao montante de dez mil euros.

ARTIGO 4.º

1 — A gestão e representação da sociedade pertencem aos gerentes
que forem eleitos em assembleia geral.

2 — A gerência será ou não remunerada conforme for deliberado
em assembleia geral.

3 — Fica, desde já designada gerente a sócia Sara Montalvão
Magalhães Bernardo.

4 — A sociedade obriga-se com a intervenção de um so gerente ou
de qualquer mandatário nomeado de acordo com o estabelecido no
n.º 5 deste artigo.

5 — A gerência poderá nomear um ou mais mandatários ou
procuradores da sociedade nos termos do n.º 6 do artigo 252.º do
Código das Sociedades Comerciais.

ARTIGO 5.º

1 — A cessão total ou parcial de quotas a não sócios depende
sempre do consentimento prévio da sociedade.

2 — Nas cessões onerosas a sociedade em primeiro lugar, e os sócios
não cedentes em segundo gozam do direito de preferência.

ARTIGO 6.º

A representação dos sócios, nas assembleias gerais, pode ser
confiada a quem estes entenderem, por meio de carta dirigida à
sociedade.

ARTIGO 7.º

1 — A sociedade poderá amortizar quotas, nos seguintes casos:
a) Com o consentimento do seu titular;
b) Se o respectivo titular as ceder em infracção do disposto no

artigo 5.º do contrato de sociedade;
c) Ocorrendo penhora, arrolamento ou arresto, ou quando, por

qualquer motivo, se deva proceder à arrematação ou adjudicação judicial
da quota;

d) Se ocorrer o falecimento do seu titular;
e) Por falência do seu titular;
f) Se o seu titular, durante dois anos consecutivos, não comparecer

ou não se fizer representar em nenhuma assembleia geral da sociedade.
2 — A contrapartida da amortização no caso previsto na alínea

b), número um, será igual ao valor nominal da quota amortizada.
3 — A quota amortizada figurará no balanço, como tal e,

posteriormente, por deliberação dos sócios, poderão, em sua
substituição, ser criadas uma ou mais quotas destinadas a serem cedidas
a uma ou a alguns sócios ou terceiros.

ARTIGO 8.º

A convocação da assembleia geral compete a qualquer género ou
mandatário da sociedade com os poderes necessários e deve ser feita
por meio de carta registada, com aviso de recepção, dirigida a cada
um dos sócio e expedida com a antecedência mínima de 15 dias, a
não ser que a lei exija outras formalidades, ou estabeleça ou prazo
mais longo.

ARTIGO 9.º

1 — A assembleia geral poderá deliberar distribuir ou não lucros.
2 — A assembleia geral, no caso de dissolução da sociedade,

nomeará liquidatários, segundo o seu critério.

ARTIGO 10.º

Os preceitos dispositivos do Código das Sociedades Comerciais
podem ser derrogados por deliberação dos sócios.

Está conforme o original.

22 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2009415531

TELELIDER — INFORMÁTICA E ELECTRÓNICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 15 049/050216; identificação de pessoa colectiva
n.º 507150759; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 28/
050216.

Certifico que, que foi constituída a sociedade em epígrafe a qual se
rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A Sociedade adopta a denominação de TELELIDER — Informática
e Electrónica, L.da, e tem a sua sede na Rua do Coronel Ferreira do
Amaral, 3 D/E, freguesia de São João, concelho de Lisboa.

ARTIGO 2.º

O seu objecto social consiste no comércio por grosso e a retalho
de equipamentos, software e outros materiais informáticos e de
telecomunicações, prestação de serviços e assistência técnica a
hardware e software, projectos e execução de trabalhos de instalação
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de redes de dados e outros meios informáticos, formação e treino de
utilizadores de informática, bem como todos os tipos de trabalhos
relacionados com os ramos da informática, da electrónica e das
telecomunicações.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de dez mil
euros corresponde à soma de duas quotas iguais no valor nominal de
cinco mil euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios Lino
Pereirinha e Silva e Sónia Gomes Coelho Ferreira.

ARTIGO 4.º

Os sócios poderão efectuar suprimentos à sociedade, nos termos e
condições que vierem a ser acordados em assembleia geral.

Poderão também ser exigidas aos sócios prestações suplementares
de capital até ao montante de cem mil euros, mediante deliberação
tomada por unanimidade em assembleia-geral para esse fim.

ARTIGO 5.º

1 — A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
deliberação da assembleia geral, pertence aos sócios ou a estranhos, a
designar em assembleia geral.

2 — A sociedade obriga-se com a intervenção de um gerente.

ARTIGO 6.º

A cessão total ou parcial de quotas a estranhos à sociedade, carece
sempre do consentimento da sociedade e esta tem direito de
preferência, em primeiro lugar e os sócios não cedentes em segundo
lugar.

Gerente designado, em 22 de Novembro de 2004: Lino Pereirinha
e Silva.

Está conforme o original.

21 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Monteiro. 2009425723

TVG — EDITORA DE PUBLICAÇÕES E MULTIMÉDIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 54 553/791204; identificação de pessoa colectiva
n.º 500913560.

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

27 — Apresentação n.º 12/040816.
Designação dos órgãos sociais em 24 de Março de 2004.
Período: triénio 2004/2006.
Gerentes — Luís Manuel Castilho Godinho Santana, Rua dos

Jacarandás, lote 37, Casas de Azeitão, Azeitão, Setúbal; Vasco Manuel
Maria Taveira, Urbanização da Ervideira, lote 22, Venda do Pinheiro,
Mafra, e Maria Teresa de Seabra Duarte Neves Gonçalves, Rua Nova
do Almada, 95, 52-A, Lisboa.

Conselho fiscal: presidente — Deloitte & Associados, SROC, S. A.,
Edifício Atrium Saldanha, Praça do Duque de Saldanha, 1, 6.º, Lisboa
(resultante da incorporação de Magalhães, Neves & Associados, SROC,
S. A., e Freire, Loureiro & Associados, SROC, S. A. por fusão).

28 — Apresentação 07/050218 (complementar).
Designacão de membros do conselho fiscal em 26 de Outubro de

2004:
Vogais — Carlos Fernando de Carvalho Barbosa da Cruz, Rua de

Vítor Cordon, 10-A, 52, Lisboa; e Ana Paula Pimentel Ferreira de
Oliveira Silva, residente na morada anterior; suplente — Carlos Luís
Oliveira de Melo Loureiro (ROC), Edifício Atrium Saldanha, Praça
Duque de Saldanha, 1, 6.º, Lisboa.

Está conforme o original.

21 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2009459377

LISBOA — 4.A SECÇÃO

PARQUE VERDE — SOCIEDADE DE ACTIVIDADES
HOTELEIRAS E SIMILARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 6187; identificação de pessoa colectiva n.º 503924890; data da
apresentação: 17062004.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva, os documentos
referentes à prestação de contas, relativos ao exercício do ano de
2003.

Está conforme o original.

21 de Fevereiro de 2005. — O Segundo-Ajudante, Osvaldo Adérito
Almeida Brazão Carvalho. 2006464515

COFIPLAN — GESTÃO DE COORDENAÇÃO
E FISCALIZAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 06320; identificação de pessoa colectiva n.º 503924440; data
da apresentação: 02072004.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva, os documentos
referentes à prestação de contas, relativos ao exercício do ano de
2003.

Está conforme o original.

21 de Fevereiro de 2005. — O Segundo-Ajudante, Osvaldo Adérito
Almeida Brazão Carvalho. 2009335210

PORTO
PORTO — 1.A SECÇÃO

CAPITOLGEST — GESTÃO INTEGRADA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 12 578/030212; identificação de pessoa colectiva
n.º 506462935; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 7/
20041222; pasta n.º 12 578.

Certifico que, por escritura de 13 de Dezembro de 2004, foi
efectuado o seguinte registo:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 1 de Dezembro de 2004.

Está conforme. É o que cumpre certificar.

3 de Janeiro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Lígia Maria Pinheiro
Gigante. 2007444798

CABELEIREIROS E ESTÉTICA SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 7195/981116; identificação de pessoa colectiva n.º 504299204;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 01/ 20041223; pasta
n.º 7195.

Certifico que por escritura de 17 de Dezembro de 2004, lavrada no
1.º Cartório Notarial de Competência Especializada de Matosinhos,
foram efectuados os seguintes actos:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 17 de Dezembro de 2004.

Está conforme. É o que cumpre certificar.

5 de Janeiro de 2004. — A Primeira-Ajudante, Lígia Maria Gigante
Pinheiro. 2007445662

CLEANWEAR — LAVANDARIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 7426/20041222; identificação de pessoa colectiva
n.º 504510584; inscrição n.º 05; número e data da apresentação:
05/20041222; pasta n.º 7426.

Certifico que, por escritura de 15 de Dezembro de 2004, lavrada
no 7.º Cartório Notarial do Porto, foram efectuados os seguintes actos:

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

Está conforme. É o que cumpre certificar.

3 de Janeiro de 2004. — A Primeira-Ajudante, Lígia Maria Gigante
Pinheiro. 2007445611
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ATPS II, SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 10 266/010516; identificação de pessoa colectiva
n.º 505294206; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 05/
20041222; pasta n.º 10 266.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, pela acta n.º
5, de 31 de Março de 2004, foram designados os seguintes membros
de órgãos sociais:

Conselho de administração — presidente — António Alberto Guerra
Leal Teixeira, casado, residente na Alameda dos Jardins da Arrábida,
Edifício Amendoeira, 1114, 10.º B, Vila Nova de Gaia; vice-
-presidente — António Carlos Vaz Pinto de Sousa, casado, residente
na Rua de Alfredo Keil, 83, 6.º, Habitação 64, Porto; vogal — Juan
Carlos Vasquez Dodeno, casado, residente na Calle de los Caballeros,
75, 1.º, piso 2, Puerta, Barcelona, Espanha.

Fiscalização: fiscal único efectivo — Velosa, Nadais & Associados,
SROC, com sede no Centro Comercial Brasília, Praça de Mouzinho
de Albuquerque, 113, 5.º, sala 918, Porto, representada por José Manuel
Varandas Marques, ROC, solteiro, residente na Rua de Justino Marques,
110, 1.º, Freixieiro, Matosinhos; fiscal único suplente — Paulo Manuel
Carvalho da Silva, ROC, residente em Vereda 1, 66, Quinta do Sardoal,
Vila Nova de Gaia.

Está conforme. É o que cumpre certificar.

4 de Janeiro de 2004. — A Primeira-Ajudante, Lígia Maria Gigante
Pinheiro. 2007445638

APSAT II — SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 12 291/020709; identificação de pessoa colectiva
n.º 504978322; inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 04/
20041222; pasta n.º 12 291.

Certifico que, pela acta n.º 7, de 18 de Junho de 2004, foram
designados os seguintes membros dos órgãos sociais:

Conselho de administração: presidente — Gian Volpi, casado,
residente na Rua das Andresas, 317, 1.º, direito, Porto; vice-
-presidente — Alfonso Munk Pacin, casado, residente em Paseo del
Rey, 6.º, 1.º, Madrid, Espanha; vogal — Fernando Morais e Castro,
casado, residente na Rua de Hintze Ribeiro, 565, 4.º, esquerdo, Leça
da Palmeira.

Fiscalização: fiscal único efectivo — Óscar Quinta, Canedo da Mota
& Pires Fernandes, SROC, com sede na Rua do Professor Bento de
Jesus Caraça, 248, 1.º, sala 9, Porto, representada por Óscar José
Alçada da Quinta, ROC, casado, com domicílio profissional na sede
da sociedade sua representada; fiscal único suplente — Velosa, Nadais
& Associados, SROC, com sede no Centro Comercial Brasília, Praça
de Mouzinho de Albuquerque, 113, 5.º, sala 918, Porto, representada
por José Manuel Varandas Marques, ROC, solteiro, residente na Rua
de Justino Marques, 110, 1.º, Freixieiro, Matosinhos.

Está conforme. É o que cumpre certificar.

4 de Janeiro de 2004. — A Primeira-Ajudante, Lígia Maria Gigante
Pinheiro. 2007445646

E. G. — GESTÃO E SERVIÇOS DE APOIO
IMOBILIÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 5943/971121; identificação de pessoa colectiva n.º 504014390;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 03/20041223; pasta
n.º 5943.

Certifico que, por escritura de 15 de Dezembro de 2004, lavrada
no 9.º Cartório Notarial do Porto, foram efectuados os seguintes actos:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 30 de Novembro de 2004.

Está conforme. É o que cumpre certificar.

4 de Janeiro de 2004. — A Primeira-Ajudante, Lígia Maria Gigante
Pinheiro. 2007445654

EMDIPA — EMPRESA DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS
ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 03510/930709; identificação de pessoa colectiva n.º 503023540;
inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 08/20041223; pasta
n.º 21 688.

Certifico que, por escritura de 30 de Novembro de 2004, lavrada
no 3.º Cartório Notarial do Porto, foram efectuados os seguintes actos:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 2 de Novembro de 2004.

Está conforme. É o que cumpre certificar.

4 de Janeiro de 2004. — A Primeira-Ajudante, Lígia Maria Gigante
Pinheiro. 2007445301

ELARA — MÁQUINAS E FERRAMENTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 4269/960527; identificação de pessoa colectiva n.º 503655619;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 3/20050106; pasta
n.º 4269.

Certifico que, por escritura de 8 de Novembro de 2004 na Secretaria
Notarial de Matosinhos, 2.º Cartório, procedeu-se ao aumento de
€ 25 000, em dinheiro, subscrito por ambos os sócios na proporção
das s/ quotas e a estas a acrescer, tendo em consequência o artigo 3.º
do respectivo contrato de sociedade ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente subscrito e realizado é de setenta e
cinco mil euros e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor
nominal de trinta e sete mil e quinhentos euros, pertencentes uma a
cada um dos sócios Joaquim Francisco Costa e Maria Altina Gonçalves
Ramos Costa.

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

Está conforme. É o que cumpre certificar.

18 de Janeiro de 2004. — A Primeira-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 2009313208

ESPAÇO DE JÓIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 11 326/011122; identificação de pessoa colectiva
n.º 506859602; inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 5/
20041229; pasta n.º 11 326.

Certifico que, por escritura de 13 de Dezembro de 2004, no 7.º
Cartório Notarial do Porto procedeu-se ao aumento de capital de
€ 120 000, em dinheiro, subscrito pela sócia Maria do Carmo
Fernandes Peixoto, a acrescer à sua quota, tendo em consequência o
artigo 3.º do respectivo contrato ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de cento e vinte e cinco mil euros, e está representado por duas
quotas, pertencentes: uma do valor nominal de cento e vinte e quatro
mil e novecentos euros à sócia Maria do Carmo Fernandes Peixoto
e uma do valor nominal de cem euros à sócia Rute Celeste de Sousa
Santos.

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

Está conforme. É o que cumpre certificar.

11 de Janeiro de 2004. — A Primeira-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 2007449803

CASTRO NEVES — RELOJOARIA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9611/001116; identificação de pessoa colectiva n.º 502218682;
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inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 15/20050110; pasta
n.º 5709.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, por escritura
de 28 de Dezembro de 2004, lavrada no Cartório Notarial Gondomar,
se procedeu ao aumento de capital para o montante de € 50 000,
com o reforço de € 20 000, em dinheiro, subscrito pela sócia única
Maria da Conceição da Castro Moreira Neves, em consequência
procedeu-se à alteração do artigo 3.º do contrato de sociedade, que
passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado é de cinquenta mil euros e
está representado por uma única quota de valor nominal de cinquenta
mil euros, que pertence à sócia Maria da Conceição de Castro Moreira
Neves.

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

Está conforme. É o que cumpre certificar.

21 de Janeiro de 2004. — A Primeira-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 2007445387

AGIR — ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO
DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 12 889/20031125; identificação de pessoa colectiva
n.º 506761460; averbamentos n.os 1 e 2 à inscrição n.º 1 e inscrição
n.º 2; números e data das apresentações: 06 a 08/20050110; pasta
n.º 12 889.

Certifico que cessou funções de administrador João Carlos Gomes
Madeira por renúncia em 3 de Janeiro de 2005.

Mais certifico que, pela acta n.º 3, de 3 de Dezembro de 2004, foi
designado administrador único, para o mandato em curso, Joaquim
Fernando Maia Ferreira, residente na Rua da Barroca, 249, Bloco B1,
2.º, direito, Guidões, Trofa.

Data da deliberação: 3 de Dezembro de 2004.

Está conforme. É o que cumpre certificar.

24 de Janeiro de 2004. — A Primeira-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 2007445433

CONFEITARIA PASSOS MANUEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 19 777/72010; identificação de pessoa colectiva n.º 500098883;
inscrição n.º 17; número e data da apresentação: 08/20050110; pasta
n.º 2244.

Certifico que, por escritura de 29 de Dezembro de 2004, lavrada
no 7.º Cartório Notarial do Porto, foram efectuados os seguintes actos:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 29 de Dezembro de 2004.

Está conforme. É o que cumpre certificar.

24 de Janeiro de 2004. — A Primeira-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 2007445441

DAQUI E DALI — COMÉRCIO DE PRODUTOS
ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9460/001002; identificação de pessoa colectiva n.º 505113872;
inscrição n.º 10: número e data da apresentação: 02/20050111; pasta
n.º 9460.

Certifico que, por escritura 14 de Dezembro de 2004, lavrada no
7.º Cartório Notarial do Porto, foram efectuados os seguintes actos:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 14 de Dezembro de 2004.

Está conforme. É o que cumpre certificar.

24 de Janeiro de 2004. — A Primeira-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 2007445522

DICUORE — DECORAÇÃO, S. A.
Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula

n.º 10 183/20010414; identificação de pessoa colectiva n.º 505226901;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 04/20050113; pasta
n.º 10 183.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, por escritura
de 30 de Dezembro de 2004, lavrada no 2.º Cartório Notarial de Vila
Nova de Gaia, foi alterado o respectivo objecto social, donde resultou
a alteração do artigo 3.º, que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto o comércio, importação, exportação
e representação de artigos para decoração, e ainda o comércio por
grosso e a retalho de artigos de ourivesaria.

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

Está conforme. É o que cumpre certificar.

26 de Janeiro de 2004. — A Primeira-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 2004061774

FUNDAÇÃO ANTÓNIO CUPERTINO DE MIRANDA
Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula

n.º 27/821111; identificação de pessoa colectiva n.º 500823863;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 08/20050113; pasta
n.º 6902.

Certifico que, relativamente à Fundação supra-referenciada, pela
acta n.º 234, de 22 de Março de 2004, foi efectuada a recondução de
funções dos membros do conselho de administração para o triénio de
2004 a 2007.

Está conforme. É o que cumpre certificar.

26 de Janeiro de 2004. — A Primeira-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 2007445484

EDIFÍCIOS RESTAURAÇÃO, S. A.
Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula

n.º 12 451/471023; identificação de pessoa colectiva n.º 500090220;
inscrição n.º 21; número e data da apresentação: 01/20040118; pasta
n.º 3551.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, por escritura
de 29 de Dezembro de 2004, se procedeu ao aumento de capital no
montante de € 196 800 com o reforço de € 135 300 em dinheiro,
subscrito pelos accionistas, na proporção das acções por eles detidas.
O capital ficou dividido em 6150 acções, com o valor nominal de
€ 32 cada.

Em consequência, procedeu-se à alteração do artigo 3.º do contrato
de sociedade, que passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de cento e noventa e seis mil e oitocentos euros,
totalmente realizado e dividido em seis mil cento e cinquenta acções,
do valor nominal de trinta e dois euros cada uma, inteiramente
liberadas.

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

Está conforme. É o que cumpre certificar.

28 de Janeiro de 2004. — A Primeira-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 2007445506

FINGROW — INVESTIMENTOS IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 50 426/930317; identificação de pessoa colectiva n.º 972292799;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 4/20050120; pasta
n.º 11 046.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi registado
o seguinte projecto de fusão:

a) Modalidade: transferência global do património da sociedade
incorporada para a sociedade incorporante.
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Sociedade incorporante: a própria.
Sociedade incorporada: SILVIAGRI — Sociedade Silvícola e Agríco-

la, L.da

Alterações projectadas para a sociedade incorporante: nenhuma.

Está conforme. É o que cumpre certificar.

31 de Janeiro de 2004. — A Primeira-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 2007445514

A. ABRANTES JORGE & COMPANHIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 13 256; identificação de pessoa colectiva n.º 500000085;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 6 e averbamento n.º 1 à inscrição
n.º 7 e inscrições n.os 6 e 7; números e data das apresentações: 5 a
8/20050119.

Certifico que foram efectuados os seguinte registos:
A cessação de funções de gerente de Manuel Joaquim Amorim

Oliveira, por renúncia em 6 de Junho de 2004; designação de
gerente — José Carlos Matos Moura, casado, residente na Rua do
Senhor, 757, 1.º, Senhora da Hora, Matosinhos, em 15 de Junho de
2004; cessação de funções de gerente de José Carlos Matos Moura,
por renúncia em 2 de Setembro de 2004; designação de gerente de
Ricardo Joaquim de Jesus Ramos Maganinho, casado, residente na Rua
de Laborim, 234, Habitação 36, 3.º, Vila Nova de Gaia em 13 de
Setembro de 2004.

Está conforme. É o que cumpre certificar.

1 de Fevereiro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 2007445581

FUNDAÇÃO ENSINO E CULTURA, FERNANDO PESSOA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 26/941116; identificação de pessoa colectiva n.º 502057602;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 20/20050120.

Certifico que, pela acta n.º 40 de 9 de Dezembro de 2002, foram
designados os seguintes membros do conselho de administração para
2003 a 2005:

Presidente — Salvato Vila Verde Pires Trigo, casado, residente na
Rua da Infanta D. Maria, 113, Porto; vice-presidente — Maria
Manuela Guedes Rambert Soares Trigo, casada, residente na Rua da
Infanta D. Maria, 113, Porto; secretária — Nadine Stella Rambert
Trigo, solteira, residente na Rua da Infanta D. Maria, 113, Porto.

Está conforme. É o que cumpre certificar.

1 de Fevereiro de 2004. — A Primeira-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 2007445549

FÁBRICA DE BICICLETAS VICTÓRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 11 875/460404; identificação de pessoa colectiva n.º 500987637;
inscrições n.os 26 a 33; números e data das apresentações: 15 a 22/
20050121; pasta n.º 6421.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, por escritura
de 13 de Dezembro de 2004, lavrada no 1.º Cartório Notarial de
Competência Especializada de Matosinhos, foi efectuada uma alteração
do contrato de sociedade, tendo resultado nova redacção do artigo 3.º,
que é a seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, em dinheiro, é de sessenta
e cinco mil euros, e corresponde à soma de oito quota, duas do valor
nominal de sete mil cento e cinquenta euros, pertencentes aos sócios
José de Almeida Ribeiro e Zilda Maria dos Anjos de Macedo Marques
Ribeiro, e seis do valor nominal de oito mil quatrocentos e cinquenta
euros, pertencentes aos sócios Carlos Manuel Marques Ribeiro, Vítor
André Marques Ribeiro, Maria Luísa Marques Ribeiro, Maria Margarida
Marques Ribeiro, Maria Isabel Marques Ribeiro de Melo e António
José Marques Ribeiro.

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

Está conforme. É o que cumpre certificar.

2 de Fevereiro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 2007445557

FERSEQUE — SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES
E COMÉRCIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 23 089/770825; identificação de pessoa colectiva n.º 500687765;
inscrição n.º 16; número e data da apresentação: 11/20041211; pasta
n.º 25 210.

Certifico que, pela acta n.º 137, de 3 de Janeiro de 2005, foram
designados os seguintes membros de órgãos sociais para o quadriénio
2005/2008:

Conselho de administração: presidente — Fernando Marcelino
Pereira Sequeira, casado, com domicílio profissional na Praça do Bom
Sucesso, 61, 10.º, sala 1001, Porto; administradora-delegada —
Margarida da Conceição de Jesus Sequeira Pereira Lopes, casada, com
domicílio profissional na Praça do Bom Sucesso, 61, 10.º, sala 1001,
Porto; vogal — Maria Manuela Vinhais Ferreira de Sá Sequeira, casada,
com domicílio profissional na Praça do Bom Sucesso, 61, 10.º, sala
1001, Porto.

Conselho fiscal: presidente — Leopoldo Alves e Associado, SROC,
com sede na Avenida da República, 48, 1.º, Lisboa, representada pelo
Dr. Leopoldo de Assunção Alves, ROC; segundo membro — Jorge
Alberto Fernandes Pimentel, casado, residente na Rua de São Mamede,
256, Bloco 3, 2.º, esquerdo, Serzedo, Vila Nova de Gaia; terceiro
membro — Maria Arminda de Oliveira Ribeiro Bastos Rodrigues,
casada, residente na Rua das Musas, 270, Porto; membro suplente —
José Ritta Braz Machado, ROC, casado, residente na Rua de Luís de
Camões, 7, 3.º, esquerdo, Algés.

Está conforme. É o que cumpre certificar.

3 de Fevereiro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 2007445573

COURO LATINO — COMÉRCIO DE MODA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 12 288/020705; identificação de pessoa colectiva n.º 506159086;
averbamento à inscrição n.º 5; números e data das apresentações: 15
a 20/20050126.

Certifico que, por escritura de 23 de Dezembro de 2004, lavrada
no 5.º Cartório Notarial de Lisboa, foi alterado o n.º 1, do artigo 3.º;
do pacto social, passando a constar a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

1 — O capital social integralmente realizado, é de cinquenta mil
euros, e está dividido em quatro quotas, uma do valor nominal de quinze
mil euros, pertencente à sócia Susan Erica Gemperle Regojo, duas do
valor nominal de doze mil e quinhentos euros, cada uma, pertencentes,
uma ao sócio Paulo Manuel Barbosa Rodrigues Pinto e outra ao sócio
Nuno Guilherme da Cunha Soares, e uma do valor nominal de dez mil
euros, pertencente ao sócio Miguel Boullosa Contreras de Oliveira.

Certifica ainda que, pela mesma escritura foi formalizado o termo
da relação de domínio total, mantido pela sociedade MANGONOR,
SGPS, S. A.

Data da deliberação: 23 de Dezembro de 2004.

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

Está conforme. É o que cumpre certificar.

9 de Fevereiro de 2004. — A Primeira-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 2009312350

BUILT VALUE — CONSULTORES EM FINANÇAS
E GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 13 369/20050121; identificação de pessoa colectiva n.º 500388229;
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inscrições n.os 9 e 10; números e data das apresentações: 06 e 07/
20050128; pasta n.º 13 369.

Certifico que, pela acta n.º 35, de 31 de Dezembro de 2004, lavrada
pelo secretário da sociedade, foi designado Paulo Alexandre Araújo
Cardoso Valente, Rua de Fernandes Tomás, 395, 1.º, esquerdo, Porto
como secretário da sociedade e Marta Alexandre Rubim Guimarães
Rangel, Rua de Fernandes Tomás, 395, 1.º, esquerdo, Porto, como
secretária suplente.

Data da deliberação: 30 de Outubro de 2004.

Certifico ainda que, pela acta n.º 36, de 31 de Dezembro de 2004,
lavrada pelo secretário da sociedade, foram efectuados os seguintes
actos: dissolução e encerramento da liquidação.

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

Está conforme. É o que cumpre certificar.

10 de Fevereiro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 2007445565

AFRICORTE — IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO
FERRAMENTAS E MÁQUINAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 13 382/20050128; identificação de pessoa colectiva n.º 504203576;
inscrição n.º 12; número e data da apresentação: 18/20050128; pasta
n.º 13 382.

Certifico que, por escritura de 25 de Novembro de 2004, lavrada
no Primeiro Cartório Notarial de Vila do Conde, foi alterado o pacto
social, tendo resultado nova redacção dos artigos 1.º e dos n.os 1 e 2
do artigo 4.º, a qual é a seguinte:

ARTIGO 1.º

A Sociedade adopta a firma AFRICORTE — Importação e
Comércio Ferramentas e Máquinas, L.da, e tem a sua sede na Rua do
Engenheiro Ezequiel Campos, 120, da Fregueisa de Ramalde, do
concelho do Porto.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, remunerada ou não conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo do ambos os sócios, que
desde já são nomeados gerentes.

2 — Para validamente obrigar a sociedade em todos os seus actos
e contrato, é suficiente a assinatura de qualquer um dos gerente
nomeados.

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

Está conforme. É o que cumpre certificar.

10 de Fevereiro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 2009312384

ENIGMA — MARCAS INTERNACIONAIS
DE OURIVESARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 1299/20040310; identificação de pessoa colectiva n.º 506742954;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrições n.os 2 e 3; números
e data das apresentações: 3 e 4/20050201; pasta n.º 12 991.

Certifico que, por escritura de 29 de Dezembro de 2004, lavrada
no 8.º Cartório Notarial do Porto foi formalizado o seguinte acto:

Cessação de funções de gerente de Joel Augusto Barros Fernandes,
em 29 de Dezembro de 2004, por renúncia.

Está conforme. É o que cumpre certificar.

14 de Fevereiro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 2009312422

ANTÓNIO MOUTINHO & COMPANHIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 14 270/771006; identificação de pessoa colectiva n.º 500025550;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 2 e inscrição n.º 13; números e data
das apresentações: 5 e 7/20050201; pasta n.º 6445.

Certifico que, ocorreu a cessação de funções de gerente de António
Martins da Graça Morais e de Nuno Jerónimo dos Santos Mesquita,
em 3 e 6 de Dezembro de 2004, por renúncia.

Mais certifico que por escritura de 20 de Janeiro de 2005, lavrada
no 1.º Cartório Notarial do Porto, foi formalizada a alteração ao pacto
social, de que resultou a seguinte redacção do artigo 6.º e do § 3.º do
pacto social:

ARTIGO 6.º

A gerência da sociedade e a sua representação em juízo e fora dele,
compete a quem vier a se nomeado em assembleia geral, ficando
porém, desde já nomeados gerente os sócios, Madalena dos Santos
Moutinho Morais, Paulo Manuel Pereira da Silva Ribeiro, António
Fernando Pinto da Fonseca, Augusto Alves Rocha, José de Jesus
Magalhães e ainda o não sócio José Augusto Trigo Barbosa.

§ 3.º Para obrigar a sociedade em todos os seus demais actos e
contratos, é necessária a intervenção conjunta de dois gerentes, e é
sempre obrigatória uma das assinaturas do gerente Paulo Manuel
Pereira da Silva Ribeiro ou José Augusto Trigo Barbosa.

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

Está conforme. É o que cumpre certificar.

14 de Fevereiro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 2009312430

CETLA — COMÉRCIO E EQUIPAMENTO TÉCNICO
DE LAVANDARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 23 018/780803; identificação de pessoa colectiva n.º 500758719;
averbamento à inscrição n.º 6 e inscrições n.os 10 a 12; números e
data das apresentações: 3 e 5/20041213; pasta n.º 5671.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, por escritura
de 3 de Dezembro, lavrada no 1.º Cartório de Competência
Especializada de Matosinhos, o sócio Jorge Manuel Rodrigues Machado
renunciou à gerência em 3 de Dezembro de 2004, tendo sido designado
gerente, na mesma data, Jorge Filipe Gonçalves Martins, residente na
Rua da Boavista, lote 21, 1.º, direito, Bobadela, Loures.

Mais certifico que foi alterado o contrato de sociedade, nos seus
artigos 3.º e 5.º, que passaram a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de trinta e
quatro mil e novecentos e quinze euros e oitenta e seis cêntimos, e
está dividido em duas quotas, sendo uma de trinta e três mil e cento
e sessenta e nove euros e noventa e três cêntimos, pertencente ao
sócio Jorge Filipe Gonçalves Martins, e a outra de mil e setecentos e
quarenta e cinco euros e noventa e três cêntimos, pertencente ao
sócio Jorge Manuel Rodrigues Machado.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não conforme for deliberado
em assembleia geral, fica afecta ao sócio Jorge Filipe Gonçalves
Martins, desde já nomeado gerente, ficando a sociedade vinculada em
todos os seus actos e contratos com a sua assinatura.

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

Está conforme. É o que cumpre certificar.

21 de Dezembro de 2004. — A Primeira-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 2007444186

ANTÓNIO RODRIGUES & ADELINO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 37 967/830531; identificação de pessoa colectiva n.º 501379207;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 9 e inscrições n.os 15 e 16; números
e data das apresentações: 15 e 16/20041216; pasta n.º 3117.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, por escritura
de 24 de Setembro de 2004, do Cartório Notarial de Gondomar,
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renunciou à gerência, o sócio Domingos Francisco Pereira de Oliveira,
em 24 de Setembro de 2004.

Mais certifico que, pelo mesmo instrumento notarial e na mesma
data, foi atribuída a gerência aos sócios Fernando Jorge Moreira,
casado, residente na Rua da Senhora de Campanhã, 325, Porto, e Mário
José Ferreira da Silva, casado, residente Rua de David Correia da Silva,
487, rés-do-chão, esquerdo, Rio Tinto, Gondomar, tendo sido alterado
o artigo 5.º do pacto social, o qual passou a ser do seguinte teor:

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade remunerada ou não conforme for deliberado
em assembleia geral fica afecta a ambos os sócios que desde já ficam
nomeados gerentes.

§ único. Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contratos
são necessárias as assinaturas conjuntas de ambos os únicos sócios e
quotas dos mesmos.

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

Está conforme. É o que cumpre certificar.

29 de Dezembro de 2004. — A Primeira-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 2007444321

CONSTRUÇÕES BF, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 45 428/880818; inscrições n.os 6 e 7; números e data das
apresentações: 5 e 6/20041209; pasta n.º 21 399.

Certifico que, relativamente à sociedade comercial em epígrafe, por
escritura de 30 de Dezembro de 2004, lavrada no 2.º Cartório Notarial
de Vila do Conde, foi realizado um aumento de capital com € 14,43,
em dinheiro, subscrito em partes iguais por todos os sócios, tendo em
consequência sido alterado do respectivo artigo 3.º, cujo texto passa
a ser do seguinte teor:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de seis mil
euros, dividido em três quotas iguais de dois mil euros cada uma,
pertencentes uma a cada um dos sócios.

Mais certifico que foi de novo aumentado o capital social com a
importância de € 244 000, em dinheiro, subscrito quanto a € 10 500
por cada um dos sócios Aulina Maria, Fernando José e Paulo Jorge, a
acrescer às respectivas quotas; e pelos novos sócios, quanto a
€ 200 000 por Fernando Rodrigues Dias Ferreira, e quanto a € 12 500,
por Aulina da Conceição Coelho Ramos Dias Ferreira, casados no
regime da comunhão geral, tendo a referida sociedade sido transformada
em sociedade anónima, cujo contrato é do seguinte teor:

Estatutos

CAPÍTULO I

Denominação, sede e objecto social

ARTIGO 1.º

1 — A adopta o tipo de sociedade comercial anónima e a sua firma
é constituída pela denominação Construções BF, S. A. regendo-se pelos
presentes estatutos e pela legislação; sobre sociedades comerciais em
vigor.

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua de Monsanto, 512, 4.º, da
freguesia de Paranhos, concelho do Porto, podendo a mesma ser
transferida para qualquer outro lugar dentro do mesmo concelho ou
para concelho limítrofe, por decisão da administração.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por a compra e venda de imóveis, revenda dos
adquiridos para esse fim, construção civil.

ARTIGO 3.º

A sociedade pode participar no capital social de outras sociedades
cujo objecto social seja, ou não, igual ao seu, bem como em
agrupamentos complementares de empresas.

CAPÍTULO II

Capital, acções e obrigações

ARTIGO 4.º

1 — O capital social, é de duzentos e cinquenta mil euros,
representado por cinquenta mil acções, com o valor nominal de cinco
euros cada.

2 — O capital social encontra-se totalmente subscrito à data da
constituição da sociedade e realizado em dinheiro,

3 — As acções da sociedade serão ao portador e poderão ser tituladas
ou assumir a forma escritural, podendo ser emitidos títulos
representativos de qualquer número de acções conforme a
administração o julgar conveniente.

4 — Sem prejuízo das restrições impostas por lei a sociedade pode
adquirir as suas acções e negociá-las em qualquer operação legalmente
permitida.

5 — Por simples deliberação do conselho de administração, o capital
social poderá ser aumentado, por uma ou mais vezes, até ao limite de
quinhentos mil euros.

6 — Quando haja aumento de capital social, por entrada em
dinheiro, os accionistas terão preferência na subscrição de novas
acções, na proporção das que possuírem à data da deliberação.

ARTIGO 5.º

1 — A sociedade poderá amortizar acções de qualquer accionista
nos termos e condições estabelecidos em deliberação da assembleia
geral, sempre que:

a) As acções sejam objecto de penhora, arresto, arrolamento ou
outra forma de apreensão judicial e o accionista não obtenha
levantamento daquelas providências ou desoneração das acções até
ao momento da deliberação;

b) As acções sejam transmitidas sem o consentimento da sociedade;
c) O accionista seja declarado falido ou inabilitado por sentença

judicial transitada em julgado, ou tratando-se de pessoa colectiva seja
dissolvida;

d) O accionista dê o seu consentimento à amortização.
2 — A contrapartida da amortização das acções nos casos previstos

no número anterior será feita pelo respectivo valor nominal, acrescido
da parte que lhes corresponda dos fundos de reserva constituídos à
data da deliberação de amortização.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá emitir obrigações de acordo com o disposto no
artigo 348.º do Código das sociedades Comerciais, e demais legislação
aplicável, e até ao limite máximo legal, com ou sem garantia mediante
proposta da administração, aprovada pela assembleia geral.

CAPÍTULO III

Órgãos sociais

ARTIGO 7.º

Os órgãos sociais são a assembleia geral, o conselho de
administração, o fiscal único e o seu suplente.

ARTIGO 8.º

1 — A assembleia geral ordinária, deverá reunir-se uma vez por ano
para aprovação das contas e demais fins previstos na lei.

2 — Será sempre convocada em assembleia geral extraordinária,
quando a administração ou o fiscal único o julgar necessário ou quando
um ou mais accionistas que possuam acções correspondentes, pelo
menos, a dez por cento do capital social o requeiram, por escrito, ao
presidente da assembleia, indicando a finalidade da reunião.

3 — A convocação da assembleia geral será feita pelo presidente
da mesa ou, na sua falta ou impedimento, pelo Fiscal único.

ARTIGO 9.º

1 — A assembleia geral só poderá deliberar, em primeira
convocação, se estiverem presentes ou representados accionistas
possuidores, de mais cinquenta por cento do capital social.

2 — Em caso de a assembleia geral reunida em primeira convocação,
não poder funcionar por não se encontrar presente ou representado
o mínimo do capital social requerido, será convocada imediatamente
uma nova assembleia geral, nos termos das disposições legais,
considerando-se como válidas as deliberações tomadas, qualquer que
seja o capital social representado.
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ARTIGO 10.º

1 — Cada conjunto de cem acções dá direito a um voto.
2 — Somente poderão tomar parte e votar nas assembleias gerais

os accionistas que tenham depositadas as acções no cofre social até
oito dias antes da reunião, ou em estabelecimento bancário nacional
ou estrangeiro, e que tenham comprovado o depósito mediante
documento entregue ao presidente da mesa da assembleia geral, o mais
tarda até ao inicio da reunião.

ARTIGO 11.º

A mesa da assembleia geral, será constituída por um presidente e
um secretário, que poderão ser accionistas ou não.

ARTIGO 12.º

1 — Devem ser apresentados à assembleia geral, o relatório anual
da administração, assim como o balanço e o apuramento dos lucros e
perdas do ano social transacto, o parecer do fiscal único sobre as
actividades e o fecho do ano social.

2 — Estão sujeitas ás deliberações da assembleia geral:
a) A aceitação e votação do relatório anual da Administração, do

balanço e do apuramento dos lucros e perdas, distribuição dos lucros
líquidos e a fixação da data da distribuição dos dividendos, que poderão
ser antecipados, de acordo com as disposições legais aplicáveis;

b) A aprovação do plano de investimento a apresentar anualmente
pela administração;

c) A eleição e exoneração da administração;
d) A eleição e exoneração do fiscal único e do seu suplente;
e) A fixação das remunerações da Administração do Fiscal único,

sem prejuízo da nomeação de uma comissão de accionistas de acordo
com o n.º 1 do artigo 399.º, do Código das Sociedades Comerciais;

f) A alteração dos estatutos, incluindo aumentos e diminuições do
capital social, sem prejuízo do estipulado no n.º 5 do artigo 4.º dos
presentes estatutos;

g) A emissão de obrigações e aquisições de obrigações próprias, em
harmonia com as disposições legais aplicáveis;

h) A dissolução da sociedade;
i) Todos os outros assuntos que por lei ou pelos presentes estatutos

estão sujeitos à sua competência, e ainda os que a Assembleia geral
entenda reservar para a sua deliberação.

3 — Em matéria de aplicação de resultados, a assembleia geral, terá
plenos poderes, podendo deixar de distribuir lucros, criar toda e qualquer
espécie de reservas e dar àqueles o destino que julgar mais conveniente
à realização do objecto social com respeito da reserva legal e de
quaisquer outras restrições impostas pela lei.

ARTIGO 13.º

1 — A administração da sociedade ser exercida por um conselho
de administração composto por um presidente e dois administradores,
eleitos em assembleia geral, podendo os seus membros não ser
accionistas.

2 — O conselho de administração pode delegar parte dos seus
poderes num ou mais administradores, ou numa comissão executiva
constituída por um número ímpar de administradores.

3 — O conselho de administração pode nomear mandatários ou
procuradores da sociedade para realizaram certos actos ou tipos de
actos, em nome da sociedade.

4 — O conselho de administração é eleito pela assembleia geral por
um período de quatro anos, sendo permitida a sua reeleição por uma
ou mais vezes.

ARTIGO 14.º

1 — O conselho de administração dirige a actividade social sendo-
-lhe conferidos os mais amplos poderes e competências, com excepção
das especificadamente reservadas à assembleia geral pela lei aplicável
e pelos presentes estatutos.

2 — Cabe ao conselho de administração o exercício dos mais amplos
poderes de administração da sociedade e em especial:

a) Efectuar todas as operações relativas ao desenvolvimento do
objecto da sociedade;

b) Representar a sociedade em juízo e fora dele activa e
passivamente. Propor e seguir quaisquer acções, confessá-las ou delas
transigir, comprometer-se em árbitros;

c) Contratar pessoal e estabelecer a respectiva remuneração;
d) Deliberar sobre a participação da sociedade na constituição de

outras sociedades de que seja sócia;
e) Ajustar e contrair financiamentos ou empréstimos e realizar

outras operações de crédito, nos termos que forem legalmente
autorizados, em quaisquer instituições ou mercados, bem como prestar
ou receber cauções ou garantias consideradas necessárias;

f) Constituir mandatário para o exercício de actos determinados;

g) Adquirir, alienar ou onerar estabelecimentos comerciais ou
industriais;

h) Constituir mandatário da sociedade;
i) Elaborar as contas anuais e propor a afectação de resultados;
j) Tomar a iniciativa de eventuais alterações aos estatutos da

sociedade, aumentos da capital e emissões de obrigações, apresentando
à assembleia geral as correspondentes propostas;

k) Adquirir ou alienar bens de qualquer natureza;
l) Celebrar contratos de locação financeira, quer mobiliária, quer

imobiliária, bem assim como contratos de aluguer de longa duração e
contratos de renting;

m) Exercer as demais competências que lhe são atribuídas pela lei,
e que por estes estatutos sociais.

ARTIGO 15.º

1 — Necessitam de aprovação pela assembleia geral os seguintes
negócios:

a) Aquisição e venda de participações em outras sociedades;
b) A construção e aquisição de instalações para além do plano do

investimentos aprovado.
2 — A assembleia geral tem o poder de ordenar que outras matérias

estejam sujeitas à sua aprovação.
3 — A assembleia geral poderá autorizar o concelho de

administração, e empreender, em casos extraordinários, as matérias
acima mencionadas, sem a sua aprovação.

ARTIGO 16.º

1 — A sociedade obriga-se:
a) Pela assinatura do presidente do conselho de administração;
b) Pela assinatura conjunta de quaisquer dois administradores;
c) Pela assinatura de um procurador nas condições e limites da

respectiva procuração.
2 — Os documentos de mero expediente poderão -ser assinados por

um administrador, ou por um procurador, nos termos da respectiva
procuração.

ARTIGO 17.º

A fiscalização dos negócios sociais compete ao fiscal único ou ao
seu suplente, nomeados em assembleia geral, por proposta, ou não,
do conselho de administração.

CAPÍTULO IV

Disposições gerais

ARTIGO 18.º

Os membros dos órgãos sociais são eleitos por quatro anos, sendo
sempre permitida a sua reeleição por uma ou mais vezes.

ARTIGO 19.º

O ano social corresponde com o ano civil.

ARTIGO 20.º

A sociedade só se dissolve nos casos previstos na lei.
E como, mais nada houvesse a tratar, foi a presente assembleia

geral extraordinária encerrada pelas onze horas, da mesma se tendo
elaborado a presente acta que depois de lida, explicada e aprovada,
vai ser assinada pelos presentes.

Está conforme. É o que cumpre certificar.

16 de Dezembro de 2004. — A Primeira-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 2007444160

COOPERATIVA DE CONSTRUÇÃO E HABITAÇÃO
SANTO ANTÓNIO DAS ANTAS, CRL

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 42/840703; identificação de pessoa colectiva n.º 500705054;
inscrição n.º 10; número e data da apresentação: 19/20041209; pasta
n.º 5666.

Certifico que, relativamente à cooperativa em epígrafe, pela acta
n.º 81, de 19 de Novembro de 2004, foram designados os seguintes
membros de órgãos sociais:

Direcção: presidente — João Justiniano Barros Freire, casado,
residente na Rua de José Monteiro Castro Portugal, 2559, 2.º, direito,
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Vila Nova de Gaia; vice-presidente — Telmo do Nascimento, casado,
residente na Travessa da Varziela, 202, 1.º, esquerdo, Rio Tinto,
Gondomar; tesoureiro — Carlos Manuel Isidoro, casado, residente na
Rua do Professor Duarte Leite, 64, rés-do-chão, esquerdo, Porto;
secretário — António Teixeira dos Santos, casado, residente na Rua
de Ferreira de Castro, 278, 3.º, esquerdo, Vila Nova de Gaia; vogal —
 António de Sousa Gonçalves, casado, residente na Rua de Santo
António de Contumil, 550, 1.º, direito, Porto.

Conselho fiscal: presidente — António Hélder Gonçalves Checa
Cambey, casado, residente na Praça de 9 de Abril, 161, 5.º, direito,
Porto; secretário — António Nunes, casado, residente no Campo de
24 de Agosto, 171, 6.º, esquerdo, Porto; vogal — Fernando Manuel
da Silva Ferreira, casado, residente na Rua de António Sérgio, 50, 2.º,
esquerdo, Baguim do Monte, Gondomar.

Data da deliberação: 19 de Novembro de 2004.

Está conforme. É o que cumpre certificar.

15 de Dezembro de 2004. — A Primeira-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 2007444127

ADISCO — AGRUPAMENTO DE DISTRIBUIDORES
DE CONFEITARIA, ACE

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 905/930118; identificação de pessoa colectiva n.º 502745070;
inscrição n.º 25; número e data da apresentação: 10/20041222; pasta
n.º 905.

Certifico que, relativamente ao ACE supra referenciado, foi
exonerado o membro TROVIDOCE — Produtos de Confeitaria, L.da,
em 1 de Dezembro de 2004, por solicitação de desistência.

Está conforme. É o que cumpre certificar.

3 de Janeiro de 2004. — A Primeira-Ajudante, Lígia Maria Gigante
Pinheiro. 2007445620

CASTELO 104 — ARQUITECTURA DE INTERIORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 12 069/020412; identificação de pessoa colectiva n.º 506070530;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 02/20050201; pasta
n.º 12 069.

Certifico que, por escritura de 13 de Janeiro de 2005, lavrada no
6.º Cartório Notarial do Porto, foram efectuados os seguintes actos:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 13 de Janeiro de 2005.

Está conforme. É o que cumpre certificar.

14 de Fevereiro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 2009312414

ATANÁGORAS — SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 13 322/20041222; identificação de pessoa colectiva n.º 507197836;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 15/20041222; pasta
n.º 13 322.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe por escritura
de 21 de Dezembro de 2004, no 1.º Cartório Notarial de Competência
Especializada do Porto, foi constituída a sociedade comercial
ATANÁGORAS, SGPS, S. A., cujo pacto social é do seguinte teor:

Estatutos

CAPÍTULO I

Denominação, sede e objecto social

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação ATANÁGORAS, SGPS, S. A.

ARTIGO 2.º

1 — A sede social é na Rua de Afonso Baldaia, 185, Porto, podendo
ser transferida, nos termos da lei, por simples deliberação da
administração.

2 — A administração poderá criar e extinguir, em qualquer parte
do território nacional ou estrangeiro, delegações, agências,
estabelecimentos, sucursais ou qualquer outra forma de representação
que julgue conveniente.

ARTIGO 3.º

O objecto da sociedade consiste na gestão de participações sociais
noutras sociedades como forma indirecta de exercício de actividades
económicas.

ARTIGO 4.º

A sociedade pode adquirir e alienar participações em sociedades, de
direito nacional ou estrangeiro, independentemente do seu objecto
social, em sociedades reguladas por leis especiais, em sociedades de
responsabilidade ilimitada, bem como associar-se com outras pessoas
jurídicas, para, nomeadamente, formar novas sociedades, agrupamentos
complementares de empresas, agrupamentos europeus de interesse
económico, associações sem fim lucrativo, consórcios, associações em
participação e outras formas institucionais de cooperação.

CAPÍTULO II

Capital, acções, obrigações e prestações acessórias

ARTIGO 5.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado, é de cinquenta
mil euros, está representado e dividido em cinquenta mil acções
ordinárias, cada uma com o valor nominal de um euro.

ARTIGO 6.º

1 — As acções serão nominativas ou ao portador reciprocamente
convertíveis à vontade do accionista, a cargo de quem ficarão as
despesas de conversão.

2 — No caso de as acções serem representadas por títulos, poderá
haver títulos representativos de uma, cinco, dez, cem, mil, dez mil
acções e seus múltiplos.

3 — Os títulos são assinados por um administrador.
4 — Fica desde já autorizada a emissão de acções escriturais ou a

conversão de acções tituladas em escriturais, nos termos da legislação
aplicável e desde que haja prévia deliberação nesse sentido da assembleia
geral.

ARTIGO 7.º

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

2 — Poderão ser emitidas obrigações convertíveis em acções de
categorias especiais e obrigações com direito de subscrição de acções
de categorias especiais.

3 — Na hipótese de ser deliberada pela administração a emissão de
um qualquer dos tipos de obrigações referidos no número anterior,
deverão ser já existentes as categorias especiais de acções aí mencionadas.

4 — Aplicar-se-ão às obrigações emitidas pela sociedade, com as
necessárias adaptações, os n.os 1, 3 e 4 do artigo artigo 6.º

5 — Por deliberação da assembleia geral os accionistas poderão ser
obrigados a realizar a favor da sociedade prestações acessórias até ao
montante global de cento e cinquenta milhões de euros, nos termos
dos números seguintes.

6 — As prestações acessórias consistirão em entregas de dinheiro
à sociedade, sem contrapartida por parte desta, na proporção relativa
das participações de cada accionista obrigado à sua realização.

7 — As prestações acessórias, respeitadas as condições deste artigo,
ficam sujeitas ao regime fixado na lei para as prestações suplementares
de capital, quanto à exigibilidade, regime de obrigação e de restituição
ficando excluída, porém, a aplicação do artigo 212.º, n.º 1 do Código
das Sociedades Comerciais.

CAPÍTULO I

Administração e fiscalização

ARTIGO 8.º

1 — A sociedade é gerida por um conselho de administração,
composto de três membros, sendo um o presidente e dois vogais,
eleitos em assembleia geral.



DIÁRIO DA REPÚBLICA — III SÉRIE N.º 89 — 9 de Maio de 20059884-(46)

2 — O presidente do conselho de administração terá voto de
qualidade nas deliberações do conselho.

3 — A administração poderá nomear mandatário ou mandatários
para a prática de determinados actos ou categoria de actos.

ARTIGO 9.º

1 — Sem prejuízo das demais atribuições que lhe conferem a lei e
estes estatutos, à Administração compete assegurar a gestão de todos
os negócios sociais e efectuar todas as operações relativas ao objecto
social, no que lhe são conferidos os mais amplos poderes,
nomeadamente:

a) Representar a sociedade, em juízo e fora dele, propor e contestar
quaisquer acções, transigir e desistir das mesmas e comprometer-se
em arbitragens;

b) Aprovar o orçamento e plano da empresa;
c) Adquirir, alienar e onerar ou locar, nos termos legais, quaisquer

bens imóveis ou móveis, incluindo acções, quotas e obrigações;
d) Deliberar que a sociedade se associe com outras pessoas, nos

termos do artigo 4.º destes estatutos e deliberar que a sociedade preste,
às sociedades de que seja titular de participações, apoio técnico e
financeiro;

e) Deliberar a emissão de obrigações e contrair empréstimos no
mercado financeiro nacional e ou estrangeiro e aceitar a fiscalização
das entidades mutuantes;

f) Designar quaisquer outras pessoas, individuais ou colectivas, para
exercício de cargos sociais noutras empresas, sociedades, instituições
ou organismos públicos ou privados.

2 — o conselho de administração poderá designar o secretário da
sociedade e o respectivo suplente, a quem competirão as funções
previstas na lei; a duração de funções do secretário da sociedade
coincide com a do mandato do conselho de administração que o
designou, podendo renovar-se por uma ou mais vezes.

ARTIGO 10.º

Todos os actos e documentos que obriguem a sociedade, incluindo
cheques, letras, livranças e aceites bancários, terão validade quando
assinados por:

a) Dois administradores;
b) Um administrador se, para intervir no acto ou actos, tiver sido

designado em acta pelo conselho de administração ou pela assembleia geral;
c) Um ou mais administradores delegados no exercício da delegação;
d) Um ou mais mandatários ou procuradores no exercício do

respectivo mandato.
ARTIGO 11.º

1 — A Administração reunirá, normalmente, uma vez por trimestre
e, além disso, todas as vezes que o presidente, dois dos membros da
administração ou o fiscal único o convoquem por forma suficiente e
com a antecedência necessária atendendo ao fim a que se destina,
devendo constar das respectivas actas as deliberações que forem
tomadas.

2 — Qualquer administrador pode fazer-se representar nas reuniões
da administração por outro administrador, mediante carta dirigida ao
presidente a mencionar na acta e a arquivar. A carta de representação
deverá indicar o dia e hora da reunião a que se destina.

ARTIGO 12.º

Os membros da administração caucionarão ou não o exercício do
seu cargo conforme for deliberado pela assembleia geral que os
designar, ou na falta de deliberação, por qualquer das formas permitidas
por lei e na importância mínima legalmente fixada.

ARTIGO 13.º

A fiscalização da sociedade será exercida por um fiscal único efectivo
e um suplente designados em assembleia geral, devendo ambos ser
revisores oficiais de contas ou sociedade de revisores oficiais de contas.

ARTIGO 14.º

As atribuições do fiscal único são as que especificadas na lei e as
que lhe ficam designadas nestes estatutos.

CAPÍTULO IV

Assembleia geral

ARTIGO 15.º

1 — A assembleia geral é constituída somente pelos accionistas
com direito a voto possuidores de acções ou títulos de subscrição

que as substituam e que até 8 dias antes da realização da assembleia,
as tenham:

a) Averbado em seu nome nos registos da sociedade, sendo
nominativas:

b) depositadas em seu nome, nos cofres da sociedade ou numa
instituição de crédito em intermediário financeiro autorizado nos
termos da lei, sendo ao portador:

c) Inscritas em conta de valores mobiliários escriturais, se
revestirem essa natureza.

2 — O depósito na instituição de crédito ou em intermediário
financeiro e a discrição referida na alínea c) do número anterior, têm
de ser comprovados por carta emitida por qualquer destas entidades
que dê entrada na sociedade pelos menos oito dias antes da data da
sua realização.

3 — Os accionistas só poderão comparecer na assembleia se
comunicarem essa intenção ao presidente da mesa da assembleia geral,
por escrito, até 3 dias antes da data da sua realização, salvo ser tiverem
comprovado o depósito a que se refere o número anterior.

4 — A presença nas assembleias gerais e a participação na discussão
dos assuntos da ordem do dia por parte de accionistas sem direito a
voto depende de autorização do presidente da mesa, mas a assembleia
pode revogar essa autorização.

5 — O disposto nos números anteriores não se aplica nas assembleias
gerais universais.

ARTIGO 16.º

A cada acção corresponde um voto.

ARTIGO 17.º

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

ARTIGO 18.º

A assembleia geral reunirá:
a) Em sessão ordinária no primeiro trimestre de cada ano;
b) Em sessão extraordinária, sempre que a administração ou o fiscal

único o julguem conveniente ou quando requerido por accionistas que
reúnam as condições legalmente exigidas.

ARTIGO 19.º

A remuneração dos membros dos cargos sociais será fixada pela
assembleia geral, podendo assumir a forma de retribuição certa,
cumulada ou não com percentagem nos lucros ou outros benefícios.

ARTIGO 20.º

O mandato dos membros dos órgãos sociais durará três anos, sendo
permitida a sua reeleição por uma ou mais vezes.

CAPÍTULO V

Disposições gerais

ARTIGO 21.º

Deduzidas as parcelas que se devam destinar à constituição e reforço
de reservas impostas por lei, os resultados líquidos evidenciados pelo
balanço anual terão a aplicação que a assembleia geral livremente lhes
destinar, podendo esta, por maioria simples, deliberar distribuí-los, total
ou parcialmente, ou afectá-los integralmente a reservas livres ou outras
que pretenda criar.

ARTIGO 22.º

A administração, autorizada pelo fiscal único, poderá resolver fazer
adiantamentos sobre lucros no decurso de um exercício, nos termos
previstos na lei.

Está conforme. É o que cumpre certificar.

27 de Dezembro de 2004. — A Primeira-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 2007444267

AUTO PARQUE LAIRES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 48 871/910222; identificação de pessoa colectiva n.º 502483199;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 14/20050223; pasta
n.º 7039.
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Certifico que, por escritura de 27 de Dezembro de 2004 no Cartório
Notarial de Gondomar se procedeu ao aumento de € 6000, em
dinheiro, subscrito por ambos os sócios na proporção das suas quotas
e a estas a acrescer, tendo em consequência o artigo 3.º, do respectivo
contrato de sociedade ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado é de onze mil euros e fica
dividido em duas quotas de cinco mil e quinhentos euros cada, que
pertencem uma a cada um dos sócios Anselmo Pina de Almeida Laires
e José Pina do Amaral Laires.

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

Está conforme. É o que cumpre certificar.

28 de Fevereiro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 2009312112

BRANCOLINI — COMÉRCIO DE CALÇADO,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 13 378/20050127; identificação de pessoa colectiva n.º 507240545;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 10/20050127; pasta
n.º 13 378.

Certifico que por escritura de 27 de Janeiro de 2005 no Cartório
Notarial do CFE de Braga Isabel Maria da Cunha Silva constituiu a
sociedade em epígrafe cujo contrato é do seguinte teor:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a denominação BRANCOLINI —
Comércio de Calçado, Unipessoal, L.da, e vai ter a sua sede na Rua de
Fernandes Tomás, 424, 7.º, sala 3, freguesia de Santo Ildefonso,
concelho do Porto.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio, importação e
exportação de calçado, artigos de marroquinaria e de viagem, vestuário
e acessórios de moda.

ARTIGO 3.º

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

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

ARTIGO 4.º

1 — A administração da sociedade, remunerada ou não conforme
for decidido pelo sócio, bem como a sua representação, cabem à
própria sócia e a Armando José Barros Silva, divorciado, residente na
Rua do Retiro, 517, freguesia e concelho de Fafe, que desde já ficam
nomeados gerentes.

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

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar em quaisquer sociedades,
independentemente do respectivo objecto.

ARTIGO 6.º

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

Está conforme. É o que cumpre certificar.

9 de Fevereiro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 2007445867

FOZVERDE — PRODUTOS NATURAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 13 377/20050127; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
9/20050127; pasta n.º 13 377.

Certifico que, por escritura de 27 de Janeiro de 2005 no Cartório
Notarial do CFE do Porto, foi constituída a sociedade em epígrafe
cujo contrato é do seguinte teor:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma FOZVERDE — Produtos
Naturais, L.da, e tem a sua sede na Travessa da Senhora da Luz, 2,
freguesia de Foz do Douro, concelho do Porto.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio e representações de
uma grande variedade de produtos, nomeadamente macrobióticos,
naturais e biológicos, livros, cd’s e vídeos, lembranças de promoção
turística; exploração de pastelaria e casa de chá.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
cinco mil euros, dividido em duas quotas, uma de valor nominal de
dois mil euros, pertencente à sócia Maria Júlia dos Santos Lopes
Ferreira, e uma de valor nominal de três mil euros, pertencente à
sócia Camila Castro — Restauração, L.da

2 — A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementares
ao capital até ao montante global de dez mil euros.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, remunerada ou não conforme for
deliberado em assembleia geral, bem como a sua representação, cabe
à sócia Maria Júlia dos Santos Lopes Ferreira, que desde já fica nomeada
gerente.

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

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

for arrematada, adjudicada ou vendida em processo judicial,
administrativo ou fiscal;

d) Cessão de quota sem prévio consentimento da sociedade.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá participar em quaisquer sociedades,
independentemente do respectivo objecto.

Está conforme.

9 de Fevereiro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 2007445859

CITY PROJECTS — SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 13 389/20050503; inscrição n.º 1; número e data da
apresentação: 6/20050203; pasta n.º 13 389.
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Certifico que, por escritura de 22 de Dezembro de 2004, foi
constituída a sociedade em epígrafe, cujo contrato se rege pelas
cláusulas seguintes:

Documento complementar elaborado nos termos do n.º 2 do
artigo 64.º do Código do Notariado.

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação social de CITY PROJECTS —
Sociedade Imobiliária, L.da, e durará por tempo indeterminado.

ARTIGO 2.º

A sede da sociedade é na Rua do Monte do Bonfim, 120, no Porto
podendo ser transferida, dentro do mesmo concelho ou para concelho
limite, e serem criadas sucursais, filiais, agências ou outra forma de
representação no território nacional ou estrangeiro, por simples
deliberação da gerência.

ARTIGO 3.º

O objecto social consiste na compra e venda de imóveis, revenda
de imóveis adquiridos para esse fim, administração de imóveis e
condomínios.

ARTIGO 4.º

1 — O capital social, integralmente subscrito e realizado em
dinheiro, é de sessenta mil euros e está dividido em três quotas, sendo
cada uma do valor nominal de vinte mil euros, pertencente cada uma
a cada um dos sócios Luís Jorge Pereira Marques Pinto, Álvaro Manuel
da Graça Soares Ramilo e Alberto Pereira Gomes.

2 — A celebração de contratos de suprimentos depende de
deliberação de sócios.

ARTIGO 5.º

A gerência, que será remunerada ou não conforme for deliberado
pela assembleia geral, fica afecta a sócios ou não sócios.

ARTIGO 6.º

A sociedade fica obrigada, em todos os seus actos e contratos, pela
assinatura dos dois gerentes.

ARTIGO 7.º

As assembleias gerais dos sócios serão convocadas por qualquer
gerente, por meio de carta registada, expedida com a antecedência
mínima de 15 dias.

ARTIGO 8.º

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

2 — Pedida autorização, se esta for recusada, considera-se
definitivamente proibida a cessão, com dispensa da contraproposta
referida no artigo duzentos e trinta e um do Código das Sociedades
Comerciais.

ARTIGO 9.º

1 — O sócio que pretenda exercer o direito à informação previsto
no artigo duzentos e catorze do Código das Sociedades Comerciais,
deverá solicitar à gerência que marque dia e hora para, na sede social,
lhe ser prestada a informação e ou facultado o exame de documentos,
através de carta registada, onde especifique todos os esclarecimentos
e esclareça se pretende fazer-se acompanhar por Revisor Oficial de.
Contas ou Perito; fornecendo, em caso afirmativo, a respectiva
identidade.

2 — A gerência terá de marcar a data para a prestação de
informação entre o quinto e o trigésimo dias posteriores ao
recebimento da carta, tudo sem prejuízo de recusa previsto no
artigo 215.º do Código das Sociedades Comerciais.

§ 1.º Se a informação pretendida se destinar a esclarecimentos com
a ordem de trabalhos prevista para essa assembleia geral convocada
pela gerência, a data para a prestação da informação terá de ser marcada
até à véspera da assembleia geral, desde que a carta que a solicite tenha
sido enviada pelo menos com seis dias de antecedência relativamente
à assembleia geral.

§ 2.º Cada sócio pode exercer o direito previsto neste artigo, em
cada ano civil, mais do que o número de vezes igual ao das assembleias
gerais convocadas, acrescido de três.

ARTIGO 10.º

 1 — A sociedade poderá amortizar qualquer quota que seja
penhorada, arrestada, arrolada, quando for incluída em massa falida,
ou por, de qualquer forma, apreendida em processo judicial, ou quando,

fora dos casos previstos na lei, for cedida sem consentimento da
sociedade.

2 — O valor da amortização será o correspondente ao último
balanço que tiver sido aprovado.

ARTIGO 11.º

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

Está conforme.

15 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Sampaio Coelho. 2009311388

ANTONDADA — COMÉRCIO DE MOBILIÁRIO
DE DECORAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 12 606; identificação de pessoa colectiva n.º 506475891;
número e data da apresentação: 63/20050221; pasta n.º 12 606.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documentos
da prestação de contas referentes ao ano de 2003 da sociedade em
epígrafe.

22 de Fevereiro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2009311639

A. QUINTAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 4643-A; identificação de pessoa colectiva n.º 503392065;
número e data da apresentação: 58/20050221; pasta n.º 4643-A.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documentos
da prestação de contas referentes ao ano de 2003 da sociedade em
epígrafe.

22 de Fevereiro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2009311655

DIVISTOP — GESTÃO, COMÉRCIO E ALUGUER
DE VEÍCULOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 370; identificação de pessoa colectiva n.º 502781670; números
e data das apresentações: 59 e 62/20050221.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documentos
da prestação de contas referentes aos anos de 2000 a 2003 da sociedade
em epígrafe.

22 de Fevereiro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2009311647

BENTO & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 19 037/701231; inscrições n.os 4, 5 e 6; números e data das
apresentações: 15 a 17/20041228; pasta n.º 13 515.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, por escritura
de 15 de Dezembro de 2004, do 7.º Cartório Notarial do Porto, foi
aumentado o capital social para € 5000, após reforço de € 2506,01,
em dinheiro, totalmente subscrito pela sócia Isabel Paula Jorge
Mendonça Monteiro, a acrescer à respectiva quota. Em consequência,
o artigo 4.º passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros e corresponde à soma de três quotas, pertencentes: uma do
valor nominal de mil duzentos e quarenta e seis euros e noventa e
nove cêntimos e outra de quatrocentos e noventa e oitenta e euros e
oitenta cêntimos, em comum e sem determinação de parte ou direito,
às sócias Maria Isabel Magalhães Jorge e Isabel Paula Jorge Mendonça
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Monteiro e uma do valor nominal de três mil duzentos e cinquenta e
quatro euros e vinte e um cêntimos, à sócia Isabel Paula Jorge
Mendonça Monteiro.

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

Está conforme.

10 de Janeiro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 2007445719

ENSIGEST — GESTÃO DE ESTABELECIMENTOS
DE ENSINO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 42 551/860807; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 14 e inscrição
n.º 15; números e data das apresentações: 14 e 15/20041227; pasta
n.º 8369.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, cessou funções
de vogal do conselho de administração António José Ferrão Filipe,
por carta de 30 de Novembro de 2004, por renúncia.

Mais certifica que foi designado vogal do conselho de administração,
para preenchimento de vaga, Rui Alexandre Almeida Dias dos Santos
Verde, casado, residente no Passeio dos Jacarandás, lote 4.36.01, rés-
-do-chão, A, Lisboa.

Data da deliberação: 20 de Dezembro de 2004.

Está conforme.

6 de Janeiro de 2004. — A Primeira-Ajudante, Lígia Maria Gigante
Pinheiro. 2004039671

CAMILO DE SOUSA MOTA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 19 867/720908; identificação de pessoa colectiva n.º 500326002;
inscrição n.º 30; número e data da apresentação: 16/20041227; pasta
n.º 3829.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, por escritura
de 16 de Dezembro de 2004, lavrada no 2.º Cartório Notarial do Porto,
se procedeu ao aumento de capital para o montante de € 1 500 000,
com o reforço de € 225 000, em dinheiro, através da emissão de
45 000 novas acções ao portador, no valor nominal de € 5 cada,
subscritas na proporção da respectiva participação de cada um dos
accionistas.

O capital fica dividido em 300 000 acções, no valor nominal de
€ 5 cada.

Em consequência procedeu-se à alteração do artigo 5.º, do contrato
de sociedade, que passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 5.º

 O capital social, integralmente realizado, é de um milhão e
quinhentos mil euros, dividido e representado por trezentas mil acções,
do valor nominal de cinco euros cada uma.

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

Está conforme.

6 de Janeiro de 2004. — A Primeira-Ajudante, Lígia Maria Gigante
Pinheiro. 2007445670

FOKUSTIR — TRANSPORTES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 13 410/20050216; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
3/20050217; pasta n.º 13 410.

Certifico que, por documento particular de 24 de Janeiro de 2005,
Joaquim Luís Tremesinho Machado, casado com Rosa Maria Freixial
Relvas no regime de comunhão de adquiridos, natural da freguesia da
Sé, concelho de Évora, com residência profissional na Rua do Bonfim,
93, 2.º, direito, freguesia do Bonfim, concelho do Porto, titular do
bilhete de identidade n.º 9674658, emitido em 18 de Fevereiro de
2000 em Évora, constituiu uma sociedade comercial unipessoal por

quotas, que será regulada pelas disposições constantes dos ar-
tigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma FOKUSTIR — Transportes,
Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Rua do Bonfim, 93, 2.º, direito,
freguesia do Bonfim, concelho do Porto.

§ único. A sociedade poderá estabelecer filiais, sucursais, ou agencias
onde e quando o julgar conveniente.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste nos transportes rodoviários de mercadorias
por conta de outrem, aluguer de veículos ligeiros e pesados de
mercadorias sem condutor, comércio de veículos automóveis e
maquinaria.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 50 000 euros representado por uma só quota
do seu único sócio Joaquim Luís Tremesinho Machado, encontrando-
-se totalmente realizado em dinheiro.

§ único. Para o efeito do disposto n.º 4 do artigo 202.º do Código
das Sociedades Comerciais o sócio único declara sob sua inteira
responsabilidade que o capital de cinquenta mil euros já foi depositado,
hoje dia 24 de Janeiro de 2005, numa conta aberta no Banco Santander
Central Hispano, balcão de Júlio Dinis, na cidade do Porto.

ARTIGO 4.º

O sócio poderá fazer à sociedade prestações suplementares de capital
até ao décuplo do seu montante inicial.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade será exercida pelo sócio único ou por
gerentes por si designados em acta, nos termos do n.º 2 do artigo 270.º-
-E do Código das Sociedades Comerciais.

§ único. Fica desde já designado gerente o sócio único Joaquim Luís
Tremesinho Machado, que não sendo sócio de mais nenhuma sociedade
unipessoal, obedece ao requisito imposto pelo n.º 1 do artigo 270.º-C
do Código das Sociedade Comerciais.

ARTIGO 6.º

Em todos os actos e contratos respeitantes à sociedade, esta obriga-
-se pela assinatura de um gerente.

ARTIGO 7.º

Para efeitos do disposto no artigo 270.º-F do Código das Sociedades
Comerciais, fica o sócio autorizado a celebrar negócios jurídicos com
a sociedade, para a prossecução do objecto desta.

Está conforme.

22 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Sampaio Coelho. 2009311760

EMPRESA DE GRANITOS POLIDOS E CANTARIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 11 739; identificação de pessoa colectiva n.º 500095264;
número e data da apresentação: 64/20050222; pasta n.º 11 860.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documentos
da prestação de contas referentes ao ano de 2003 da sociedade em
epígrafe.

23 de Fevereiro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2009311710

CLÍNICA DR. DOMINGOS SOUSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 13 409/20050216; inscrição n.º 1; número e data da
apresentação: 9/20050216; pasta n.º 13 409.

Certifico que por escritura de 17 de Janeiro de 2005 foi constituída
a sociedade em epígrafe cujo contrato se rege pelas cláusulas seguintes:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a denominação Clínica Dr. Domingos
Sousa, L.da, e tem a sua sede na Praça da Pedra Verde, 305, 4.º, A, da
freguesia de Aldoar, do concelho do Porto.
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2 — Por simples deliberação da gerência a sede social poderá ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes,
bem como poderão ser criadas ou encerradas filiais, sucursais ou
qualquer outra forma de representação social.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a actividade de medicina e cirurgia.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros e está dividido em duas quotas iguais de dois mil e quinhentos
euros cada, pertencendo uma a cada um dos sócios Domingos Joaquim
Veiga Carneiro de Sousa e Maria do Sameiro de Oliveira Martins Sousa.

ARTIGO 4.º

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

2 — A sociedade fica validamente obrigada em todos os seus actos
e contratos com a assinatura de um gerente.

3 — Em ampliação dos seus poderes normais, a gerência poderá
comprar e ou vender veículos automóveis, dar e ou tomar de
arrendamento quaisquer locais, adquirir ou alienar estabelecimentos
comerciais, celebrar contratos de locação financeira, confessar, transigir
e desistir em juízo.

ARTIGO 5.º

Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que esta
carecer e a sociedade poderá exigir aos sócios, prestações
suplementares de capital, até vinte vezes o valor do capital social,
mediante a aprovação da assembleia geral.

ARTIGO 6.º

As cessões de quotas, no todo ou em parte, entre sócios, são
livremente permitidas, mas a favor de estranhos carecem do
consentimento da sociedade, à qual, em primeiro lugar e aos sócios
não cedentes em segundo, é reservado o direito de preferência.

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

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

Declaram ainda os outorgantes, que a gerência fica desde já
autorizada a proceder ao levantamento do capital social depositado,
para fazer face às despesas com a constituição e registo da sociedade
e para aquisição de bens e equipamentos.

Está conforme.

22 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Sampaio Coelho. 2009311744

FESTIM — SERVIÇOS E DECORAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 49 553/920108; inscrição n.º 2; número e data da apresentação:
7/20050224; pasta n.º 8672.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi efectuado o seguinte registo:
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 20 de Dezembro de 2004.

Está conforme.

25 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Sampaio Coelho. 2009311906

ALMOR GOMES — SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9584/001107; inscrição n.º 2; número e data da apresentação:
2/20050224; pasta n.º 9584.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi efectuado o seguinte
registo:

Designação do gerente Vítor Leitão Meireles, solteiro, residente
na Rua de Santa Catarina, 218, 2.º, sala 202, Porto.

Data da deliberação: 23 de Fevereiro de 2005.

Está conforme.

25 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Sampaio Coelho. 2009311930

CREDIFIN — COMÉRCIO E ALUGUER DE BENS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 4360/960705; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 25; número e
data da apresentação: 13/20041228; pasta n.º 4360.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, por carta de
4 de Outubro de 2004, foi efectuado o seguinte registo:

Cessação de funções do fiscal único efectivo Belarmino Martins
Eugénio Ferreira & Associados, SROC, por carta de 4 de Outubro de
2004, por renúncia.

Está conforme.

7 de Janeiro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Lígia Maria Gigante
Pinheiro. 2007445700

CONSTRUÇÃO CIVIL DE MANUEL LUÍS SOARES,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 13 364/20050119; identificação de pessoa colectiva n.º 507232445;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 20/20050119; pasta
n.º 13 364.

Certifico que por escritura de 18 de Janeiro de 2005 no 4.º Cartório
Notarial do Porto foi constituída a sociedade em epígrafe cujo contrato
é do seguinte teor:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma de Construção Civil de Manuel Luís
Soares, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Rua da Mocidade da
Arrábida, 274, freguesia de Lordelo do Ouro, concelho do Porto.

§ único. Por simples deliberação da gerência a sociedade poderá
transferir a sede social dentro do mesmo concelho ou para concelho
limítrofes, bem como criar delegações ou qualquer outra forma de
representação que julgue conveniente.

ARTIGO 2.º

 A sociedade tem por objecto social construção civil em geral e
trabalhos especializados designadamente de revestimentos, pintura e
pichelaria.

ARTIGO 3.º

Mediante prévia deliberação da sócia a sociedade poderá
comparticipar na constituição de quaisquer sociedades, adquirir e
alienar participações noutras sociedades e em agrupamentos
complementares de empresas e com as mesmas praticar todas as
operações permitidas por lei.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros correspondente à quota de igual valor nominal, pertencente
ao sócio único Manuel Luís Leite Pinto Soares.

ARTIGO 5.º

 A sociedade terá um gerente, com ou sem remuneração, conforme
decisão do sócio único, ficando desde já nomeado gerente Manuel Luís
Leite Pinto Soares, bastando a sua assinatura para obrigar validamente
a sociedade em todos os seus actos e contratos.

§ único. Em ampliação dos poderes normais de gerência, o gerente
poderá:

a) Comprar, trocar ou vender viaturas automóveis, para e da
sociedade;

b) Adquirir bens mesmo por sistema leasing;
c) Tomar de arrendamento quaisquer locais, independentemente dos

prazos;
d) Confessar, desistir e transigir em juízo.
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ARTIGO 6.º

1 — O sócio único exerce as competências das assembleias gerais.
2 — As decisões do sócio, de natureza igual às deliberações da

assembleia geral, devem ser registadas em acta assinada pelos seus
representantes legais.

3 — Os documentos de que constem os negócios jurídicos celebrados
pelo sócio único e a sociedade, serão patenteados conjuntamente com
o relatório de gestão e os documentos de prestação de contas.

Está conforme.

28 de Janeiro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 2009313526

FORJA — GESTÃO E AUDITORIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 12 276/020628; identificação de pessoa colectiva n.º 506099819;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 10/20041229; pasta
n.º 12 276.

Certifico que por escritura de 28 de Dezembro de 2004 no 8.º
Cartório Notarial do Porto foi efectuado o seguinte registo:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 23 de Dezembro de 2004.

Está conforme.

11 de Janeiro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 2007449773

FRUTAS SÃO GONÇALO — COMERCIALIZAÇÃO,
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE FRUTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 6153/980121; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e
data da apresentação: 21/20041228; pasta n.º 6153.

Certifico que foi efectuado o seguinte registo:
Sede: deslocada para a Rua de João Lúcio de Azevedo, 53, 1.º, sala

3A, Paranhos, Porto.

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

Está conforme.

11 de Janeiro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 2007449781

EASY CLAIMS — GESTÃO DE VIATURAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 13 329/20041229; inscrição n.º 1; número e data da
apresentação: 7/20041229; pasta n.º 13 329.

Certifico que por escritura de 22 de Dezembro de 2004 no 9.º
Cartório Notarial do Porto foi constituída a sociedade em epígrafe
cujo contrato é do seguinte teor:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Easy Claims — Gestão de Viaturas, L.da,
e tem a sua sede na Avenida da Boavista, 1015, 5.º, sala 503, Porto.

Parágrafo único: Por simples deliberação, a gerência poderá
transferir a sede social para outro local do mesmo concelho ou de
concelhos limítrofes, bem como criar ou encerrar filiais ou qualquer
outra forma de representação social em território nacional ou no
estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a prestação de serviços de gestão de
viaturas no tratamento de documentação, racionalização de gastos de
manutenção e combustíveis e apoio na regularização de sinistros.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
setenta e cinco mil euros, e divide-se em duas quotas, uma no valor
nominal de quarenta e três mil e quinhentos euros pertencente à sócia
Maria da Conceição dos Santos Bonifácio Ferreira da Silva, e outra

no valor nominal de trinta e um mil e quinhentos euros pertencente
ao sócio José Pereira Rodrigues.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo do sócio José Pereira
Rodrigues, desde já nomeado gerente.

2 — Para validamente obrigar e representar a sociedade em todos
os actos e contratos é suficiente a assinatura do gerente.

Está conforme.

11 de Janeiro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 2007449790

CONFEITARIA SILVA PORTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 45 425/890330; identificação de pessoa colectiva n.º 502132680;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 5-E e inscrição n.º 8; números e
data das apresentações: 1 e 2/20041229; pasta n.º 7354.

Certifico que foram efectuados os seguintes registos:
Cessação de funções dos gerentes Albino Jorge Oliveira Maia e

Maria da Luz Gouveia de Freitas e Maia, por renúncia.
Data: 08 de Outubro de 2004.
Designação dos gerentes Manuel António Pinto de Sousa, casado,

residente em Rua do 1.º de Maio, 706, 4.º, direito, Alfena e Maria
Dinora Jorge Costa Almeida, casada, Rua de Avelino Ribeiro, 231,
rés-do-chão, Porto.

Data da Deliberação: 8 de Outubro de 2004.

Está conforme.

12 de Janeiro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 2007449811

COISAS COM HISTÓRIA — TÊXTIL, ARTESANATO
E EVENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 13 323/20041223; inscrição n.º 1; número e data da
apresentação: 1/20041223; pasta n.º 13 323.

Certifico que por escritura de 4 de Junho de 2004 no 1.º Cartório
Notarial do Porto foi constituída a sociedade em epígrafe cujo contrato
é do seguinte teor:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Coisas com História — Têxtil,
Artesanato e Eventos, L.da, com sede na Rua de São João Novo, 88,
4.º, frente, sala 1, freguesia de São Nicolau, concelho do Porto.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sua sede poderá ser
transferida para outro local dentro do mesmo concelho ou concelho
limítrofes, assim como poderão ser criadas sucursais, filiais ou outras
formas de representação social em território nacional estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste em comércio, distribuição, importação e
exportação de artigos têxteis, vestuário, de decoração, artesanato,
material didáctico, brinquedos, jogos. Organização e promoção de
eventos. Representações. Formação. Edição de obras literárias e não
literárias.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de cinco
mil euros, representado por quatro quotas, sendo duas iguais do valor
nominal de mil duzentos e setenta e cinco euros, pertencente uma a
cada um dos sócios Vasco Dinis Barbosa Gonçalves Ferreira Peixoto
e Francisco Manuel Lima Baptista de Ornelas, e outras duas quotas de
valor nominal de mil duzentos e vinte e cinco euros pertencentes a
cada uma das sócias Marta de Pinho Pimenta e Célia Sofia Ferraz
Trindade Barata.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, remunerada ou não conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo de todos os sócios, desde
já nomeados gerentes ou quem vier a ser nomeados em assembleia
geral.
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2 — Para validamente representar e obrigar a sociedade em todos
os seus actos e contratos, é necessária a assinatura de um gerente.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas a favor de estranhos, depende do consentimento
da sociedade, gozando esta em primeiro lugar e os restantes sócios
não cedentes em segundo lugar, do direito de preferência na respectiva
aquisição.

ARTIGO 6.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.

Está conforme.

4 de Janeiro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Lígia Maria Gigante
Pinheiro. 2007449641

AUCUBO — SERVIÇOS PARA EXPOSIÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9858/010130; identificação de pessoa colectiva n.º 505239612;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 28/20041230; pasta
n.º 9858.

Certifico que por escritura de 27 de Dezembro de 2004 no 6.º
Cartório Notarial do Porto foi efectuado o seguinte registo:

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

Está conforme.

12 de Janeiro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 2007449820

BRILATO — COMPONENTES ELECTRÓNICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 5633/950328; identificação de pessoa colectiva n.º 503400483;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 5; número e data da apresentação:
12/20041230; pasta n.º 5633.

Certifico que foi efectuado o seguinte registo:
Sede deslocada para a Praceta de Bernarda Ferreira Lacerda, 22,

Paranhos, Porto.

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

Está conforme.

12 de Janeiro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 2007449870

BECAFIL — TÊXTIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 5778/950505; identificação de pessoa colectiva n.º 503423238;
inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 25/20041230; pasta
n.º 5778.

Certifico que por escritura 29 de Dezembro de 2004 no 9.º Cartório
Notarial do Porto foi efectuado o seguinte registo:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 29 de Dezembro de 2004.

Está conforme.

12 de Janeiro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 2007449862

EDIREG — EDIÇÕES REGIONAIS, SERVIÇOS
EMPRESARIAIS E PUBLICAÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 4737/961021; identificação de pessoa colectiva n.º 503741469;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 7/20041230; pasta
n.º 4737.

Certifico que por escritura 28 de Dezembro de 2004 no 9.º Cartório
Notarial do Porto foi efectuado o seguinte registo:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 6 de Dezembro de 2004.

Está conforme.

12 de Janeiro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 2007449854

FLORIAMOR — FLORISTA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9529/001019; identificação de pessoa colectiva n.º 505177323;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 22/20041230; pasta
n.º 9529.

Certifico que por escritura 25 de Outubro de 2004 no 6.º Cartório
Notarial do Porto foi efectuado o seguinte registo:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 25 de Outubro de 2004.

Está conforme.

12 de Janeiro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 2007449846

BROOKCONSULT — SERVIÇOS DE CONSULTORIA
INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 12 455/021113; identificação de pessoa colectiva n.º 506327175;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 27/20041230; pasta
n.º 12 455.

Certifico que por escritura de 21 de Outubro de 2004 na Secretaria
Notarial de Matosinhos, 2.º Cartório, foi efectuado o seguinte registo:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 21 de Outubro de 2004.

Está conforme.

12 de Janeiro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 2007449838

AVALANCHE — SOLUÇÕES EMPRESARIAIS
DE INTERNET, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 12 512/021219; identificação de pessoa colectiva n.º 506423956;
inscrição n.º 02; número e data da apresentação: 25/20041228; pasta
n.º 12 512.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi efectuado o seguinte
registo:

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

Está conforme.

10 de Janeiro de 2005. — A Escriturária Superior, Ana Maria
Valente da Costa Loureiro. 2008366855

COFINA, SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 6489/980406; identificação de pessoa colectiva n.º 502293225;
averbamentos n.os 2 e 3 à inscrição n.º 30, inscrição n.º 34, e
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 33; números e data das
apresentações: 3 e 6/20050104; pasta n.º 6489.

Certifico que foram efectuados os seguintes registos:
A fiscalização ficou a cargo de Deloitte & Associados, SROC, S.A,

com sede no Edifício Atrium Saldanha, Praça do Duque de Saldanha,
1, 6.º piso, São Jorge de Arroios, Lisboa, como fiscal único efectivo —
 extinção por fusão.

Cessação de funções do fiscal único suplente Freire, Loureiro &
Associados, SROC — extinção por fusão.
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Designação de fiscal único suplente, até ao termo do mandato em
curso 2002-2004 — António Manuel Martins Amaral, ROC, casado,
com domicílio profissional na Avenida da Boavista, 3523, 1.º, Porto.

Data da deliberação: 22 de Dezembro de 2004.
Deliberação de aprovação do projecto de cisão.
Data: 22 de Dezembro de 2004.

Está conforme.

17 de Janeiro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 2009313186

CETIM — COMÉRCIO DE VESTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 44 176/870921; identificação de pessoa colectiva n.º 501877738;
número e data da apresentação: Of. 15/20041125; pasta n.º 19 029.

Certifico que foi efectuado o seguinte registo:
Cessação de funções da gerente Maria Madalena Fernandes Carvalho

de Teixeira, por renúncia.
Data: 21 de Julho de 2004.

Está conforme.

29 de Novembro de 2004. — A Primeira-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 2007449161

CLINICARDI — SOCIEDADE DE CLÍNICA GERAL
E CARDIOLOGIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 10 262/010515; identificação de pessoa colectiva n.º 505315017;
averbamentos n.os 1 e 2 à inscrição n.º 1; números e data das
apresentações: 9 e 10/20050103; pasta n.º 10 262.

Certifico que foram efectuados os seguintes registos:
Cessação de funções da gerente Filomena Rebelo Vidal, por renúncia.
Data: 30 de Setembro de 2001.
Sede deslocada para a Rua de César das Neves, 116, hab. 02,

Paranhos, Porto.

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

Está conforme.

14 de Janeiro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 2007449927

DR. LUÍS MOURA  — CLÍNICA DE CARDIOLOGIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 13 214/20040922; identificação de pessoa colectiva n.º 507040759;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 11/20050106; pasta
n.º 13 214.

Certifico que por escritura de 21 de Dezembro de 2004 no Cartório
Notarial de Valongo foi efectuado o seguinte registo:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 21 de Dezembro de 2004.

Está conforme.

18 de Janeiro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 2009313216

ARNALDO TOJAL, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 13 391/20050203; inscrição n.º 1; número e data da
apresentação: 17/20050203; pasta n.º 13 391.

Certifico que por escritura de 3 de Fevereiro de 2005 foi constituída
a sociedade em epígrafe, cujo contrato se rege pelas cláusulas seguintes:

Constituição de sociedade unipessoal

No dia 3 de Fevereiro de 2005, no 1.º Cartório Notarial de
Competência Especializada de Aveiro, perante mim, Ana Cristina

Bento Rolo, notária deste Cartório, com as competências atribuídas
pelo despacho conjunto n.º 61/2003, publicado no Diário da
República, 2.ª série, de 27 de Janeiro de 2003, compareceu como
outorgante Arnaldo da Silva Tojal, viúvo, natural da freguesia da
Granjinha, concelho de Tabuaço, residente na Rua de Cedofeita, 436,
3.º, esquerdo, frente, freguesia de Cedofeita, concelho do Porto, número
de identificação fiscal 130722200.

Verifiquei a identidade do outorgante pela exibição do seu bilhete
de identidade n.º 1967906, emitido em 30 de Agosto de 2004, pelos
Serviços de Identificação Civil do Porto.

E por ele foi dito que pela presente escritura constitui uma
sociedade comercial unipessoal por quotas sob a firma abaixo referida
e que se regerá pelas cláusulas constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Arnaldo Tojal, Unipessoal, L.da, e
tem a sua sede na cidade do Porto, Rua de Cedofeita, 436, 3.º, esquerdo,
frente, freguesia de Cedofeita, concelho do Porto.

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

ARTIGO 2.º

1 — A sociedade tem por objecto a compra e venda de imóveis e
revenda dos adquiridos para esse fim; construção civil; promoção
imobiliária; administração de bens imóveis.

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

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

1 — A administração e a representação da sociedade, com ou sem
remuneração, conforme for deliberado em assembleia geral, pertence
aos gerentes nomeados em assembleia geral, ficando desde já nomeado
gerente o sócio.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

sociedade.

Mais declarou o outorgante que o capital social foi depositado em
um de Fevereiro corrente, na agência da Rua de Ceuta do Banco
Comercial Português, S. A., numa conta aberta em nome da sociedade,
o que declara sob sua inteira responsabilidade.

Que o gerente ora designado fica desde já autorizado a proceder ao
levantamento do capital social para fazer face às despesas de
constituição, registo e instalação da sociedade, bem como às despesas
de aquisição de equipamento necessário à prossecução do objecto social
e a celebrar em nome da sociedade contratos de compra e venda de
bens móveis e imóveis, arrendamento e leasing, assumindo a sociedade
todos os direitos e obrigações decorrentes desses negócios jurídicos,
com o registo definitivo do contrato de sociedade.

Que não é sócio de mais nenhuma sociedade unipessoal por quotas.
Adverti o outorgante da obrigatoriedade legal de requerer o registo

deste acto, no prazo de três meses, a contar de hoje, na competente
Conservatória do Registo Comercial.

Exibiu: a) — Certificado de admissibilidade da firma, emitido pelo
Registo Nacional de Pessoas Colectivas, em 25 de Janeiro de 2005,
comprovativo da exclusividade da denominação adoptada.

Está conforme.

15 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Sampaio Coelho. 2009311370
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CARSOC — RESTAURAÇÃO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 13 392/20050203; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
18/20050203; pasta n.º 13 392.

Certifico que, por escritura de 3 de Fevereiro de 2005, foi
constituída a sociedade em epígrafe, cujo contrato se rege pelas
cláusulas seguintes:

Constituição de sociedade

No dia 3 de Fevereiro de 2005, no Cartório Notarial do Centro de
Formalidades das Empresas do Porto, perante mim, licenciado Rui
Jorge Pereira Mendes, Notário deste Cartório, compareceu como
outorgante Carminda de Sousa Cunha, casada no regime de comunhão
de adquiridos com Eduardo Luís Guedes de Oliveira Martins, natural
da freguesia de Massarelos, na cidade do Porto, residente na Rua de
Guedes de Oliveira, 372, freguesia de Rio Tinto, concelho de
Gondomar, titular do bilhete de identidade n.º 3700935, emitido pelos
Serviços de Identificação Civil de Lisboa em 12 de Setembro de 2003,
contribuinte fiscal n.º 245021884.

Verifiquei a identidade da outorgante por exibição do aludido
documento de identificação.

Declarou a outorgante que pela presente escritura constitui uma
sociedade unipessoal por quotas, que vai reger-se nos termos e
condições constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma CARSOC — Restauração,
Unipessoal, L.da, com sede na Praceta do Engenheiro Adelino Amaro
da Costa, 752, loja 43, freguesia de Cedofeita, concelho do Porto.

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

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na exploração de estabelecimento de
restauração e bebidas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros, representado por uma quota de igual valor nominal,
pertencente à outorgante.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme
respectiva decisão, será exercida pela sócia ou por não sócios, ficando
aquela desde já nomeada gerente.

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

ARTIGO 5.º

A sócia única fica desde já autorizada a efectuar negócios jurídicos
com a sociedade que sirvam a prossecução do objecto social.

ARTIGO 6.º

A sócia única fica desde já autorizada a fazer prestações
suplementares de capital até ao montante global de dez vezes o capital
social.

ARTIGO 7.º

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

Está conforme.

15 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Sampaio Coelho. 2009311361

BE A PARTNER SOLUTIONS — CONSULTADORIA
EM TELECOMUNICAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 13 395/20050204; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
9/20050204; pasta n.º 13 395.

Certifico que por escritura de 1 de Fevereiro de 2005 foi constituída
a sociedade em epígrafe, cujo contrato se rege pelas cláusulas seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Be a Partner Solutions — Consultadoria
em Telecomunicações, L.da, com sede na Rua de Diogo Cão, 1203,
freguesia do Bonfim, concelho do Porto.

§ único. A gerência poderá transferir a sede para outro local dentro
do mesmo concelho ou de concelhos limítrofes, bem como poderá
criar sucursais, filiais ou outras formas de representação social em
território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste na prestação de serviços nas áreas das
telecomunicações e comunicações empresariais; Consultadoria em
telecomunicações e comunicações empresariais; Comércio e
representação de uma grande variedade de produtos, nomeadamente
material e equipamento de telecomunicações.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros e está dividido em duas quotas, uma do valor nominal de
quatro mil e quinhentos euros, pertencente à sócia Carla Alexandra
Nogueira Fernandes Bessa Pinto Oliveira, e uma do valor nominal de
quinhentos euros pertencente à sócia ENESOLUTIONS — Consultado-
ria em Telecomunicações, L.da

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, remunerada ou não conforme for
deliberado em assembleia geral, será exercida por sócios ou não sócios,
ficando desde já nomeada gerente a sócia Carla Alexandra Nogueira
Fernandes Bessa Pinto Oliveira.

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a favor de estranhos depende do consentimento
da sociedade, gozando esta, em primeiro lugar, e os restantes sócios
não cedentes, em segundo lugar, do direito de preferência na respectiva
aquisição.

ARTIGO 7.º

1 — A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, nos
seguintes casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudicação

em juízo, falência ou cessão gratuita não autorizada;
c) Quando o sócio praticar actos que violem o pacto social ou as

obrigações sociais;
d) No caso de morte de qualquer sócio;
e) Quando em partilha a quota for adjudicada a quem não seja sócio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio; e
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio

consentimento da sociedade.
2 — Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no

balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas,
destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou a
terceiros.

3 — Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último
balanço aprovado.

4 — Se por falecimento de um sócio a respectiva quota não for
amortizada no prazo de 90 dias, a contar da data do falecimento, os
herdeiros deverão designar de entre eles um representante comum.

Está conforme.

16 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Sampaio Coelho. 2009311418
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AR E SOM — CONSULTORIA E ENGENHARIA
AMBIENTAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 13 393/20050204; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
7/20050204; pasta n.º 13 393.

Certifico que, por escritura de 9 de Novembro de 2004, foi
constituída a sociedade em epígrafe, cujo contrato se rege pelas
cláusulas seguintes:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Ar e Som — Consultoria e
Engenharia Ambiental, L.da

2 — Tem a sua sede na Rua da Firmeza, 495, 2.º, freguesia de Santo
Ildefonso, cidade e concelho do Porto.

3 — A sede pode ser deslocada dentro do concelho ou para concelho
limítrofe por simples decisão da gerência.

4 — A sociedade pode criar sucursais, agências, delegações ou outras
formas locais de representação, por simples deliberação da gerência,
no espaço da Comunidade Europeia.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em consultoria e formação na área
ambiental; Actividades de engenharia e técnicas afins.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
cinco mil e cem euros, dividido em quatro quotas, sendo duas iguais,
do valor nominal de mil e setecentos euros, pertencentes uma a cada
uma das sócias Noélia Maria Pereira Moreira Seixo e Eduarda Maria
Vital Vieira de Sousa, e outras duas iguais, do valor nominal de
oitocentos e cinquenta euros, pertencentes uma a cada um dos sócios
Maria Helena Pereira Coutinho Gomes Varela e Rui Pedro Vaz Saleiro
Cardoso.

2 — A celebração de contrato de suprimento com qualquer sócio
dependerá de deliberação de todos os outros sócios em assembleia geral.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral compete ao sócio Rui Pedro Vaz Saleiro
Cardoso que desde já fica nomeado gerente.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

1 — A transmissão entre vivos e cessão de quotas dependerá sempre
de autorização expressa da sociedade, que exercerá direito de
preferência ou amortizará a quota nos termos legais ou conforme ficar
estabelecido em assembleia geral.

2 — Falecendo um sócio, a respectiva quota não se transmitirá aos
sucessores do falecido, salvo se forem sócios ao tempo da abertura da
sucessão, podendo a sociedade amortizar a mesma nos termos legais.

ARTIGO 7.º

Qualquer sócio se pode fazer representar na assembleia geral, por
qualquer procurador devidamente credenciado.

Mais declararam que a gerência fica desde já autorizada a levantar
o capital depositado, como declaram sob sua responsabilidade na
Caixa Geral de Depósitos; balcão da Rua de Gonçalo Cristóvão, no
Porto, a fim de custear as despesas de constituição e registo da
sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede social, e a
adquirir para esta quaisquer bens móveis, imóveis ou direitos, mesmo
antes do seu registo definitivo, assumindo a sociedade todos os actos
praticados pela gerência, nesse período, logo que definitivamente
matriculada.

Adverti os outorgantes da obrigação de ser requerido o registo deste
acto no prazo de três meses a contar de hoje.

Foram-me exibidos: a) Certificado de admissibilidade, passado pelo
Registo Nacional de Pessoas Colectivas, em 6 de Setembro último; e

b) Cartão provisório de identificação de pessoa colectiva
n.º P 507102436, do qual consta o CAE 74 140.

Esta escritura foi lida aos outorgantes e foi-lhes feita a explicação
do seu conteúdo.

Está conforme.

16 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Sampaio Coelho. 2009311434

CLÁUDIO DINIZ, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 13 394/20050204; inscrição n.º 1; número e data da
apresentação: 8/20050204; pasta n.º 13 394.

Certifico que por escritura de 4 de Fevereiro de 2005 foi constituída
a sociedade em epígrafe, cujo contrato se rege pelas cláusulas seguintes:

Constituição de sociedade

No dia 4 de Fevereiro de 2005, no Cartório Notarial do Centro de
Formalidades das Empresas do Porto, perante mim, licenciado Rui
Jorge Pereira Mendes, Notário deste Cartório, compareceu como
outorgante Cláudio Ferreira Diniz, solteiro, maior, natural do Brasil,
de nacionalidade brasileira, residente na Rua de Pedro Ivo, 124, 2.º,
direito, na cidade do Porto, titular do passaporte n.º C M 150939,
emitido pelo Consulado-Geral do Brasil, no Porto, em 1 de Agosto de
2002, contribuinte fiscal n.º 240119304.

Verifiquei a identidade do outorgante por exibição do aludido
documento de identificação.

Declarou o outorgante que, pela presente escritura constitui uma
sociedade unipessoal por quotas, que vai reger-se nos termos e
condições constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Cláudio Diniz, Unipessoal, L.da, com
sede na Rua de Pedro Ivo, 124, 2.º, direito, freguesia de Paranhos,
concelho do Porto.

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

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste na prestação de serviços de acabamento
de apoio à construção civil, assim como instalações especiais.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros, representado por uma quota de igual valor nominal,
pertencente ao outorgante.

ARTIGO 4.º

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

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

ARTIGO 5.º

O sócio único fica desde já autorizado a efectuar negócios jurídicos
com a sociedade, que sirvam a prossecução do objecto social.

ARTIGO 6.º

O sócio fica autorizado a fazer prestações suplementares de capital
até ao montante global de dez vezes o capital social.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras sociedades,
quer o objecto seja igual ou diferente do seu, em sociedades re-
guladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de
empresas.

Está conforme.

16 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Sampaio Coelho. 2009311426
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ALBINO & ROSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 13 401/20050211; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
23/20050211; pasta n.º 13 401.

Certifico que por escritura de 10 de Fevereiro de 2005 foi
constituída a sociedade em epígrafe, cujo contrato se rege pelas
cláusulas seguintes:

Constituição de sociedade

No dia 10 de Fevereiro de 2005, no Cartório Notarial do Centro
de Formalidades das Empresas do Porto, perante mim, licenciado Rui
Jorge Pereira Mendes, Notário deste Cartório, compareceram como
outorgantes Albino da Costa e mulher Rosa Maria Martins Ribeiro,
casados no regime de comunhão de adquiridos, naturais ele da freguesia
de Oliveira do Douro, concelho de Cinfães, e ela da freguesia de Algoz,
concelho de Silves, residentes na Rua de 5 de Outubro, 1695, freguesia
de Avintes, concelho de Vila Nova de Gaia, titulares dos bilhetes de
identidade n.os 3265008 e 11144057, emitidos pelos Serviços de
Identificação Civil de Lisboa, respectivamente em 13 de Dezembro
de 2002 e 4 de Fevereiro de 1999, contribuintes fiscais n.os 164310169
e 168048272.

Verifiquei a identidade dos outorgantes por exibição dos aludidos
documentos de identificação.

Declararam os outorgantes que constituem entre si uma sociedade
comercial por quotas, que vai reger-se nos termos e condições
constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Albino & Rosa, L.da, e tem a sua sede
na Rua de Fernandes Tomás, 275, 2.º, freguesia do Bonfim, concelho
do Porto.

§ único. A gerência poderá transferir a sede para outro local dentro
do mesmo concelho ou de concelhos limítrofes, bem como poderá
criar sucursais, filiais ou outras formas de representação social em
território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste na importação, exportação, representação
e comercialização de produtos cosméticos.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, remunerada ou não conforme for
deliberado em assembleia geral, será exercida por sócios ou não sócios,
ficando desde nomeados gerentes ambos os sócios.

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

ARTIGO 5.º

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

Declararam ainda os outorgantes que a gerência fica desde já
autorizada a levantar o capital social depositado, a fim de custear as
despesas de constituição e registo da sociedade, aquisição de
equipamento e instalação da sede social, e adquirir para esta quaisquer
bens móveis, imóveis ou direitos, mesmo antes do registo definitivo,
assumindo a sociedade todos os actos praticados pela gerência nesse
período, logo que definitivamente matriculada.

Está conforme.

18 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Sampaio Coelho. 2009311582

APTUSMUNDI — DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 13 402/20050211; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
24/20050211; pasta n.º 13 402.

Certifico que por escritura de 11 de Fevereiro de 2005 foi
constituída a sociedade em epígrafe, cujo contrato se rege pelas
cláusulas seguintes:

Constituição de sociedade

No dia 11 de Fevereiro de 2005, no Cartório Notarial do Centro
de Formalidades das Empresas do Porto, perante mim, licenciado Rui
Jorge Pereira Mendes, Notário deste Cartório, compareceram como
outorgantes:

1.º Paulo José da Silva Vaz, casado no regime de comunhão de
adquiridos com a segunda outorgante, natural da freguesia de São
Mamede de Infesta, concelho de Matosinhos, residente na Rua de
Alberto Saavedra, 101, rés-do-chão, esquerdo, traseiras, freguesia de
Leça do Balio, concelho de Matosinhos, titular do bilhete de identidade
n.º 8205612, emitido pelos Serviços de Identificação Civil de Lisboa
em 4 de Fevereiro de 2002, contribuinte fiscal n.º 190658363;

2.º Sofia Marta Cascão dos Santos Carneiro Vaz, natural da freguesia
e concelho de Vila Nova de Famalicão, casada e residente com o
primeiro outorgante, titular do bilhete de identidade n.º 10419959,
emitido pelos Serviços de Identificação Civil de Lisboa em 4 de
Fevereiro de 2002, contribuinte fiscal n.º 215260120.

Verifiquei a identidade dos outorgantes por exibição dos aludidos
documentos de identificação.

Declararam os outorgantes que constituem entre si uma sociedade
comercial por quotas, que vai reger-se nos termos e condições
constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma APTUSMUNDI — Desenvolvimento
de Software, L.da, com sede na Rua de Santos Pousada, 866, 2.º, direito,
freguesia do Bonfim, concelho do Porto.

§ único. A gerência poderá transferir a sede para outro local dentro
do mesmo concelho ou de concelhos limítrofes, bem como poderá
criar sucursais, filiais ou outras formas de representação social em
território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste no desenvolvimento de software,
consultoria, formação, edição de jornais e revistas, comunicação
audiovisual, publicidade, comercialização e representação de material
informático.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
cinco mil euros e está dividido em duas quotas, uma do valor nominal
de três mil setecentos e cinquenta euros, pertencente ao sócio Paulo
José da Silva Vaz, e uma do valor nominal de mil duzentos e cinquenta
euros, pertencente à sócia Sofia Marta Cascão dos Santos Carneiro
Vaz.

2 — Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global correspondente a dez vezes o capital
social.

3 — Depende da deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, remunerada ou não conforme for
deliberado em assembleia geral, será exercida por sócios ou não sócios,
ficando desde já nomeados gerentes ambos os sócios.

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a favor de estranhos 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.
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ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a
percentagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser
deliberado em assembleia geral.

Está conforme.

18 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Sampaio Coelho. 2009311590

DOMINGOS GONÇALVES — CONTABILIDADE
E CONSULTORIA DE GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 13 404/20050211; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
26/20050211; pasta n.º 13 404.

Certifico que, por escritura de 9 de Fevereiro de 2005, foi
constituída a sociedade em epígrafe, cujo contrato se rege pelas
cláusulas seguintes:

Constituição de sociedade

No dia 9 de Fevereiro de 2005, no Cartório Notarial do Centro de
Formalidades das Empresas do Porto, perante mim, licenciado Rui
Jorge Pereira Mendes, Notário deste Cartório, compareceram como
outorgantes:

1.º Domingos Figueiredo Gonçalves, solteiro, maior, natural de
Moçambique, residente na Rua da Alegria, 274, 3.º, direito, na cidade
do Porto, titular do bilhete de identidade n.º 10346899, emitido pelos
Serviços de Identificação Civil do Porto em 20 de Dezembro de 2004,
contribuinte fiscal n.º 178372978.

2.º Manuel António Rafael Gonçalves, casado no regime de
comunhão de adquiridos com Margarida Maria Gomes Correia Rafael
Gonçalves, natural da freguesia de Paranhos, na cidade do Porto,
residente na Rua de Gago Coutinho, 152, rés-do-chão, direito, freguesia
de Rio Tinto, concelho de Gondomar, titular do bilhete de identidade
n.º 8505544, emitido pelos Serviços de Identificação Civil de Lisboa
em 24 de Julho de 1995, contribuinte fiscal n.º 143726617.

Verifiquei a identidade dos outorgantes por exibição dos aludidos
documentos de identificação.

Declararam os outorgantes que constituem entre si uma sociedade
comercial por quotas, que vai reger-se nos termos e condições
constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Domingos Gonçalves —
Contabilidade e Consultoria de Gestão, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua de Fernandes Tomás, 633,
2.º, direito, sala 4, freguesia de Santo Ildefonso, concelho do Porto.

3 — Por simples deliberação da gerência pode a sede ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e serem criadas
sucursais, filiais, agências ou outra forma de representação, no território
nacional ou estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste em actividades de contabilidade e
consultadoria económica e financeira, actividades de consultoria para
os negócios e a gestão.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
cinco mil euros e corresponde à soma de duas quotas, uma de quatro
mil e quinhentos euros, pertencente ao sócio Domingos Figueiredo
Gonçalves, e uma outra do valor nominal de quinhentos euros,
pertencente ao sócio Manuel António Rafael Gonçalves.

2 — Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de cinquenta mil euros.

3 — A sociedade pode, também, celebrar com os sócios contratos
de suprimentos nos termos e condições previstas na lei, os quais não
vencem juros.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, que pode ser remunerada se assim for
deliberado em assembleia geral, fica a pertencer ao sócio Domingos
Figueiredo Gonçalves, que fica desde já nomeado gerente.

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

3 — Pode a gerência em ampliação dos seus poderes normais:
a) Comprar, vender e trocar veículos automóveis de e para a

sociedade;

b) Tomar e dar de arrendamento imóveis de e para a sociedade,
bem como alterar contratos de arrendamento;

c) Adquirir por trespasse quaisquer estabelecimentos comerciais ou
industriais para a sociedade;

d) Transigir, confessar e desistir em juízo;
e) Celebrar contratos de locação financeira.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

1 — A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes
casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudicação

em juízo, falência ou cessão gratuita não autorizada;
c) Quando o sócio praticar actos que violem o pacto social ou as

obrigações sociais;
d) No caso de morte do sócio a quem não sucedam herdeiros

legitimários;
e) Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja

sócio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio;
h) Quando tiver sido cedida a terceiros sem o prévio consentimento

da sociedade, tomada por maioria, em assembleia geral.
2 — Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no

balanço e que, posteriormente sejam criadas uma ou várias quotas,
destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou terceiros.

3 — Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último
balanço aprovado.

4 — Se por falecimento de um sócio a respectiva quota não for
amortizada no prazo de noventa dias, a contar da data do falecimento,
os herdeiros deverão designa entre eles, um representante comum.

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos apurados, depois de deduzida a percentagem para
reserva legal, será dado o destino que vier a ser deliberado em
assembleia geral.

Está conforme.

18 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Sampaio Coelho. 2009311558

ERA UMA VEZ UM LUGAR, COMÉRCIO DE VESTUÁRIO
E SALÃO DE CHÁ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 13 400/20050211; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
22/20050211; pasta n.º 13 400.

Certifico que por escritura de 28 de Dezembro de 2004, entre Nélson
Manuel Mota Pedrosa, Célia Maria Mota Pedrosa e Daniel Firmino
Rijo de Oliveira Gomes, foi constituída a sociedade em epígrafe, cujo
contrato se rege pelas cláusulas seguintes:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Era Uma Vez Um Lugar, Comércio
de Vestuário e Salão de Chá, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua do Primeiro de Janeiro,
358-1.07, freguesia de Ramalde, concelho do Porto.

3 — Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada,
dentro do mesmo conselho ou para concelho limítrofe e serem criadas
sucursais, filiais, agências ou outra forma de representação, no território
nacional ou estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio, importação, exportação,
representação e agente de comércio por grosso de uma grande
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variedade de produtos, nomeadamente de vestuário, acessórios de
moda e calçado e artigos de canalização; exploração de salão de chá,
bar, bar-concerto, café, café e snack-bar, promoção e divulgação de
obras de arte; organização de festas e eventos, gestão de condomínios;
exploração de salão de cabeleireiro.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de quinze
mil euros, dividido em três quotas iguais do valor nominal de cinco
mil euros, pertencendo uma a cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência social, dispensada de caução e remunerada ou não,
conforme for deliberado em assembleia geral, fica afecta a todos os
sócios.

2 — Para obrigar validamente a sociedade em todos os seus actos
e contratos são necessárias as assinaturas de dois gerentes.

3 — Em ampliação dos seus poderes normais, os gerentes poderão
transigir, confessar ou desistir relativamente ao objecto de quaisquer
demandas em que a sociedade seja interessada e poderão vender e
comprar bens móveis e veículos automóveis.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas, total ou parcial, é livre entre os sócios, ficando
dependente de prévia autorização da sociedade quando feita a favor
de estranhos, tendo, neste caso, a sociedade, em primeiro lugar, e os
sócios não cedentes, na proporção das respectivas quotas, em segundo
lugar, direito de preferência.

ARTIGO 6.º

Por falecimento ou interdição de qualquer sócio, a sociedade
continuará com os sobrevivos ou capazes e os herdeiros do falecido
ou o interdito, legalmente representado, devendo aqueles nomear um
de entre si, que a todos represente na sociedade, enquanto a respectiva
quota se mantiver.

ARTIGO 7.º

Por deliberação da assembleia geral, a sociedade poderá, sob qualquer
forma legal ou contratual, associar-se com terceiros, nomeadamente
para formar sociedades, consórcios ou alienar participações no capital
social de outras sociedades.

ARTIGO 8.º

1 — Poderá ser amortizada compulsivamente pela sociedade toda
a quota que seja arrestada, penhorada ou apreendida judicialmente por
qualquer outra forma.

2 — A quota amortizada figurará no balanço como tal, podendo,
posteriormente e por deliberação dos sócios, ser criadas uma ou várias
quotas, destinadas a serem alienadas a um ou alguns sócios ou ainda a
terceiros.

ARTIGO 9.º

Qualquer sócio será excluído no caso de fraude ou qualquer acção
devidamente comprovada como lesiva dos direitos e do bom nome da
sociedade. No caso de exclusão, o valor da quota será o nominal.

ARTIGO 10.º

Dos lucros apurados serão retirados 5 % para a constituição ou
reintegração da reserva legal, até que esta represente a quinta parte
do capital social e as percentagens, mesmo superiores a 50 % de lucros,
que a assembleia, por simples maioria, vier a deliberar para a
constituição de quaisquer reservas especiais.

Declaram ainda os outorgantes:
Que a gerência fica desde já autorizada a levantar o capital social

depositado na Caixa Geral de Depósitos, balcão da Foz do Douro, no
Porto, como declaram sob sua responsabilidade, a fim de custear as
despesas de constituição e registo da sociedade, aquisição de
equipamento e instalação da sede social, e adquirir para esta quaisquer
bens móveis, imóveis ou direitos, mesmo antes do registo definitivo,
assumindo a sociedade todos os actos praticados pela gerência nesse
período, logo que definitivamente matriculada.

Está conforme.

18 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Sampaio Coelho. 2009311540

EMÍLIO DE AZEVEDO CAMPOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 12 368/470626; identificação de pessoa colectiva n.º 500094853;
inscrição n.º 18; número e data da apresentação: 2/20050120; pasta
n.º 131.

Certifico que por escritura de 19 de Outubro de 2004 no 3.º Cartório
Notarial do Porto foi alterado o respectivo contrato de sociedade,
tendo o artigo 3.º ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O objecto da sociedade consiste na importação, comercialização e
assistência técnica de equipamento óptico, mecânico e electrónico,
concepção e desenvolvimento de soluções integradas. Calibração de
instrumentos de precisão segundo as normas internacionais.

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

Está conforme.

1 de Fevereiro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 2007444720

CLÍNICA DENTÁRIA — BERNARDO DE MIRA CORRÊA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 13 368/20050120; identificação de pessoa colectiva n.º 507235088;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 21/20050120; pasta
n.º 13 368.

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Clínica Dentária — Bernardo de
Mira Corrêa, Unipessoal, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Avenida do Dr. Antunes
Guimarães, 63, 1.º, esquerdo, freguesia de Aldoar, concelho do Porto.

3 — Por simples deliberação da gerência a sede da sociedade poderá
ser alterada para o mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto clínica dentária.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito, é de € 5000 e está
representado por uma só quota pertencente ao sócio Bernardo Paulo
Monteiro de Mira Corrêa.

ARTIGO 4.º

A sociedade poderá subscrever ou adquirir, por qualquer título, quotas
representativas de capital de outras sociedades, podendo,
designadamente, realizar sobre aquelas quotas quaisquer operações
necessárias e convenientes aos interesses sociais.

ARTIGO 5.º

Pode o sócio único realizar prestações suplementares de capital até
ao limite máximo de 20 vezes o capital social.

ARTIGO 6.º

A sociedade obriga-se pela assinatura do sócio único que desde já
fica designado gerente ou de um ou mais procuradores nomeados para
o efeito.

ARTIGO 7.º

O sócio único fica desde já autorizado a celebrar negócios jurídicos
com a sociedade relativos à prossecução do objecto social.

Está conforme.

1 de Fevereiro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 2007444739

AMPARIMÓVEL — SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS
E RECUPERAÇÃO DE IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 5524/950303; identificação de pessoa colectiva n.º 503376051;



DIÁRIO DA REPÚBLICA — III SÉRIEN.º 89 — 9 de Maio de 2005 9884-(59)

averbamento n.º 3 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
10/20050120; pasta n.º 21 505.

Certifico que foi efectuado o seguinte registo:
Sede: deslocada para a Rua de Ricardo Severo, 3, 1.º, esquerdo, Porto.

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

Está conforme.

1 de Fevereiro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 2007444747

ÁGUAS DO DOURO E PAIVA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 3595/950925; identificação de pessoa colectiva n.º 503537624;
inscrição n.º 13; número e data da apresentação: 3/20041221; pasta
n.º 3595.

Certifico que foi efectuado o seguinte registo:
Designação dos órgãos sociais para o triénio de 2004-2006.
Conselho de administração: presidente — Joaquim Manuel Veloso

Poças Martins, casado, residente na Rua de Manuel Lopes Fortuna,
36, Vila Nova de Gaia; vogais: Arménio Assunção Pereira, casado,
residente na Rua da Cruz da Serra, 53, Seroa, Paços de Ferreira; José
Paulo Mendonça da Silva Carvalho, divorciado, residente na Rua de
Duarte Barbosa, 368, 6.º, A, Porto; Orlando Barros Gaspar, casado,
residente na Rua dos Abraços, 49, 3.º, direito, Porto; Fernando Paulo
Ribeiro de Sousa, solteiro, maior, residente na Rua de Pedro Olaio,
12, 1.º, frente, Porto.

Fiscal único: efectivo — P. Matos Silva, Garcia Jr., P. Caiado &
Associados, SROC, com sede na Rua de Machado de Castro, 76,
Coimbra, representada por Pedro João Reis de Matos Silva, ROC,
casado, residente na Rua de Luciano Cordeiro, 113, 6.º, esquerdo,
Lisboa; suplente — Pedro Manuel da Silva Leandro, ROC, casado,
residente na Praceta de Francisco Sá Carneiro, 12, 1.º, D, Lisboa.

Data da deliberação: 1 de Setembro de 2004.

Está conforme.

2 de Fevereiro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 2007444992

EGM — CONSULTORES DE GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 11 661/020122; identificação de pessoa colectiva n.º 505738830;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
8/20050120; pasta n.º 11 661.

Certifico que foi efectuado o seguinte registo:
Cessação de funções da gerente Susana Isabel Carvalho Maia de Brito,

por renúncia, em 6 de Janeiro de 2005.

Está conforme.

1 de Fevereiro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 2007444712

CARLOS MAGALHÃES & HELENA — RESTAURAÇÃO
E HOTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 13 387/20050202; identificação de pessoa colectiva n.º 507254813;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/20050202; pasta
n.º 13 387.

Certifico que por escritura de 28 de Janeiro de 2005 no 2.º Cartório
Notarial de Vila Nova de Gaia foi constituída a sociedade em epígrafe
cujo contrato é do seguinte teor:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma de Carlos Magalhães & Helena —
Restauração e Hotelaria, L.da, e tem a sua sede na Rua do Cimo do
Muro, 26, freguesia de São Nicolau, concelho do Porto.

§ único. Por simples deliberação da gerência a sociedade poderá
transferir a sua sede para outro local do mesmo concelho ou concelho

limítrofe, criar e encerrar filiais, sucursais ou qualquer outra forma de
representação social.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste na industria de restauração e hotelaria,
nomeadamente restaurante, cafetaria, bar, snack-bar, cervejaria.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros, dividido em duas quotas iguais de dois mil e quinhentos euros
sendo uma de cada um dos sócios Carlos Miguel Moreira Magalhães e
Maria Helena Teixeira Magalhães.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme venha a
ser deliberado em assembleia geral, fica a cargo de ambos os sócios,
desde já nomeados gerentes.

§ l.º Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos é
necessário a assinatura de um gerente.

§ 2.º Em alargamento dos poderes de gerência os gerentes poderão
ainda:

a) Comprar, vender, permutar bens móveis e imóveis de e para a
sociedade;

b) Dar ou aceitar quaisquer bens de arrendamento, pelo prazo e
nos termos e condições que entender;

c) Dar ou aceitar trespasse de quaisquer estabelecimentos;
d) Assinar quaisquer contratos de leasing;
e) Confessar, desistir ou transigir em juízo.

ARTIGO 5.º

É livre a cessão de quotas entre sócios, mas a cessão de quotas a
estranhos fica dependente da autorização prévia da sociedade que tem
direito de preferência na aquisição e em segundo lugar os sócios não
cedentes.

Está conforme.

2 de Fevereiro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 2009313607

ETOCEANICA — NAVEGAÇÃO E TRÂNSITOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 48 565/901214; identificação de pessoa colectiva n.º 502462299;
averbamento à inscrição n.º 2 e inscrição n.º 11; números e data das
apresentações: 4 e 5/20050126; pasta n.º 6363.

Certifico que por escritura de 24 de Janeiro de 2005, lavrada no
4.º Cartório Notarial do Porto, foi efectuado o seguinte registo:

Cessação de funções do gerente José Pinto da Mota, por renúncia,
em 24 de Janeiro de 2005.

Está conforme.

7 de Janeiro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Lígia Maria Gigante
Pinheiro. 2007445603

EDINCRA — FORMAÇÃO E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 13 328/20041229; identificação de pessoa colectiva n.º 504800051;
inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 13/20041229; pasta
n.º 13 328.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, por escritura
de 16 de Setembro de 2004, lavrada no Cartório Notarial de Penafiel,
foi aumentado o capital para € 15 000, após reforço de € 10 000.

Em consequência, foram alterados os artigos 1.º, 2.º, e os n.os 1 e
2 do 3.º, cuja redacção passou a ser a seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma de EDINCRA — Formação e
Serviços, L.da, tem a sua sede na Rua das Doze Casas, 317, 1.º, direito,
traseiras, da freguesia de Santo Ildefonso, cidade do Porto.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na formação profissional nas áreas das
ciências sociais, humanas exactas e tecnologias de informação e
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comunicação; prestação de serviços de contabilidade, consultoria, apoio
administrativo, elaboração e implementação de sistemas de garantia
da qualidade; recrutamento e selecção de recursos humanos; comércio,
importação e exportação e representação de produtos e equipamentos
informáticos; assistência técnica e montagem de equipamentos e
sistemas informáticos; produção e desenvolvimento de software,
elaboração e reprodução de material didáctico.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente realizado, é de quinze mil euros,
está dividido em duas quotas iguais do valor nominal de sete mil e
quinhentos euros cada, pertencendo uma a cada um dos sócios João
Filipe Teixeira Alves e Hélder Emanuel Oliveira Duarte.

2 — Poderão ser exigidas prestações suplementares até ao montante
global de cem mil euros, desde que a chamada seja deliberada por
unanimidade dos votos representativos de todo o capital social.

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

Está conforme.

11 de Janeiro de 2004. — A Primeira-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 2007444380

BARBOSA ALMEIDA & BORGES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 14 498/600727; identificação de pessoa colectiva n.º 500041555;
inscrição n.º 11; número e data da apresentação: 26/20041230; pasta
n.º 11 259.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, pela acta
n.º 48 de 31 de Outubro de 2001, foi efectuado o seguinte registo:

Aumento de capital e alteração do contrato de sociedade: reforço
de 2410$, em dinheiro, subscrito por todos os sócios na proporção
das respectivas quotas e a acrescer às mesmas.

Capital — € 5000.
Sócios e quotas: a) Luís Miguel Martins Damasceno — € 800;
b) Domingos do Nascimento Macena — € 1400;
c) Amândio José Macena — €  1400;
d) Horácio do Nascimento Martins Macena — € 1400.
Em consequência procedeu-se à alteração do artigo 3.º do contrato

de sociedade.

O texto completo e actualizado do contrato de sociedade fico
depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

7 de Janeiro de 2004. — A Primeira-Ajudante, Lígia Maria Gigante
Pinheiro. 2007445697

ALLIANCE UNICHEM FARMACÊUTICA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 51 991/950523; identificação de pessoa colectiva n.º 502693150;
averbamento à inscrição n.º 22; número e data da apresentação: 11/
20041211; pasta n.º 14 183.

Certifico que a denominação actual do fiscal único efectivo é
Deloitte & Associados, SROC, S. A.

Mais certifico que o fiscal suplente é Luís Augusto Gonçalves
Magalhães, ROC, com domicílio profissional no Edifício Atrium
Saldanha, Praça do Duque de Saldanha, 1, 6.º, Lisboa — extinção por
fusão.

Está conforme.

21 de Janeiro de 2004. — A Primeira-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 2007445417

CADERNO VERDE — COMUNICAÇÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 7559/990326; identificação de pessoa colectiva n.º 503206296;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 4; número e data da apresentação:
05/20050110; pasta n.º 7559.

Certifico que pela acta n.º 25, de 12 de Janeiro de 2004, a sede foi
deslocada para a Rua do Campo Alegre, 276, 1.º, direito, Massarelos,
Porto.

Está conforme.

25 de Janeiro de 2004. — A Primeira-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 2007445476

ALLIANCE UNICHEM FARMACÊUTICA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 51 991/950523; identificação de pessoa colectiva n.º 502693150;
inscrição n.º 20; números e data das apresentações: 03 e 04/
20041228; pasta n.º 14 183.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, pela acta
n.º 52, de 30 de Novembro de 2004, foram designados os seguintes
membros de órgãos sociais: secretário da sociedade — Fernando
Magiolo Magarreiro, com domicílio profissional na Avenida da
Liberdade, 38, 7.º, Lisboa; secretário da sociedade suplente — Inês
Saraiva de Aguilar, com domicílio profissional na Avenida da
Liberdade, 38, 7.º, Lisboa. Data da deliberação: 30 de Novembro de
2004.

Mais certifica que pela mesma acta foi deliberado alterar o artigo 6.º
do pacto social, passando a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 6.º

O capital social é representado por acções nominativas ou ao
portador, reciprocamente convertíveis, como valor nominal de cinco
euros cada uma, em títulos de 1, 5, 10 ou mais acções, conforme
deliberação da administração.

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

Está conforme.

10 de Janeiro de 2004. — A Primeira-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 2006553852

D. E.  L.  P. — SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 10 059/20010320; identificação de pessoa colectiva n.º 505266350;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 3; número e data da apresentação:
10/20041228; pasta n.º 10 059.

Certifico que pela acta n.º 12, de 26 de Dezembro de 2004, foi
deliberado aprovar o projecto de fusão por incorporação da Gold —
 SGPS, S. A., na própria sociedade. Data: 26 de Dezembro de 2004.

Está conforme.

10 de Janeiro de 2004. — A Primeira-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 2007444372

AJANTA — INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 39 095/840927; identificação de pessoa colectiva n.º 501528300;
inscrição n.º 19; número e data da apresentação: 7/20050211; pasta
n.º 3649.

Certifico que foi efectuado o seguinte registo:
Designação dos membros dos órgãos sociais para o triénio de 2005-

-2007.
Conselho de administração: presidente — Sandip Narendrakumar,

residente na Rua de Damião de Góis, 329, 2.º, direito, Porto; vogais —
Sunit Narendra, Rua de Damião de Góis, 363-A, 5.º, direito, Porto,
Rakesh Harichandra Kanabar, Rua de Damião de Góis, 307, 1.º, direito,
Porto. Nipul Mahndra, Rua de Alves Redol, 314, 11.º, habitação 38,
Porto. Harshit Aroonchandra Narotam, Rua da Alegria, 920, 2.º,
Porto.

Fiscal único: efectivo — Moreira, Valente & Associados, SROC,
representada por Carlos de Jesus Pinto de Carvalho, ROC, Rua de José



DIÁRIO DA REPÚBLICA — III SÉRIEN.º 89 — 9 de Maio de 2005 9884-(61)

Falcão, 190, 1.º, Porto; suplente — José de Oliveira Moreira, ROC,
Rua de Nossa Senhora da Caridade, 351, Maia.

Data da deliberação: 27 de Dezembro de 2004.

Está conforme.

21 de Fevereiro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 2007445948

EUROBROKER, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 12 723/20030617; identificação de pessoa colectiva n.º 506065960;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 5; números e data
das apresentações: 1, 3 e 4/20050211; pasta n.º 12 723.

Certifico que, por escritura de 31 de Janeiro de 2005, no Cartório
Notarial de Penafiel, foi efectuado o seguinte registo:

Cessação de funções dos gerentes Rodrigo Manuel Pinto Félix de
Macedo, Sónia Pinto Félix de Macedo e Ana Cristina Pinto Félix de
Macedo, por renúncia, em 31 de Janeiro de 2005.

Mais certifico que foi alterado o contrato de sociedade tendo sido
dada nova redacção ao artigo 3.º e n.º 3 do artigo 5.º, que é do seguinte
teor:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de vinte e cinco mil
euros, está dividido em duas quotas, sendo uma do valor nominal de
mil euros, pertencente à sócia Eurobroker, S. A., e outra do valor
nominal de vinte e quatro mil euros, pertencente à sócia Sanmarino
Holding, S. A.

ARTIGO 5.º

3 — Fica desde já nomeado gerente Manuel Joaquim Rodrigues
Macedo, divorciado, residente na Rua de Santos Pousada, 1295, no
Porto.

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

Está conforme.

21 de Fevereiro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 2007445956

ENERNOVA, NOVAS ENERGIAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 12 773-A/20030724; identificação de pessoa colectiva
n.º 503161314; averbamentos n.os 2 e 3 à inscrição n.º 16, inscrição
n.º 18, averbamento n.º 1 à inscrição n.º 19 e inscrição n.º 20; números
e data das apresentações: 10-15/20050216; pasta n.º 12 773-A.

Certifico que foram efectuados os seguintes registos:
Cessação de funções do fiscal único efectivo F. Madeira & H. Araújo,

SROC, por renúncia, em 15 de Julho de 2002.
Designação de fiscal único efectivo, para preenchimento de vaga

no mandato em curso (2002-2004):
Fernando da Fonseca Madeira, casado, com domicílio profissional

na Avenida de D. Pedro V, 18, Linda-a-Velha.
Data da deliberação: 1 de Agosto de 2002.
Cessação de funções de vogal do conselho de administração

Domingos Inácio Costa, por renúncia, em 3 de Junho de 2003.
Designação de vogal do conselho de administração, para

preenchimento de vaga no mandato em curso — Custódio
Alexandre Rouxinol Miguens, casado, residente na Rua de Tomás
Ribeiro, 65, 6.º, esquerdo, Lisboa. Data da deliberação: 3 de Junho
de 2003.

Cessação de funções de vogal do conselho de administração
Custódio Alexandre Rouxinol Miguens, por renúncia, em 30 de
Outubro de 2003.

Designação de vogal do conselho de administração, para
preenchimento de vaga no mandato em curso — Joaquim Pedro
de Macedo Santos, casado, residente na Rua do Major Neutel de
Abreu, 22, 6.º, C, Lisboa. Data da deliberação: 22 de Dezembro de
2003.

Está conforme.

22 de Fevereiro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 2007445980

EUROMINHO — TOPGÁS — REDES DE GÁS
E AQUECIMENTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8874/000412; identificação de pessoa colectiva n.º 503543306;
inscrição n.º 9; número e data da apresentação: 12/20050126; pasta
n.º 8874.

Certifico que por escritura de 16 de Dezembro de 2004 no
1.º Cartório Notarial de Braga foi alterado o contrato de sociedade
tendo sido dada nova redacção ao artigo 1.º, que é do seguinte teor:

1.º

1 — A sociedade adopta a firma Gás Ceuta — Aquecimento
Central, L.da, e tem a sua sede na Rua de Júlio Dinis, 247, freguesia de
Massarelos, cidade e concelho do Porto.

Está conforme.

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

22 de Fevereiro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 2007445999

EMPREENDIMENTOS EÓLICOS DE RIBADELIDE, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 12 800/20030819; identificação de pessoa colectiva
n.º 506612341; averbamento n.º 2; número e data da apresentação:
7/20050221; pasta n.º 12 800.

Certifico que foi efectuado o seguinte registo:
A fiscalização ficou a cargo do fiscal único: efectivo — Deloitte &

Associados, SROC, S. A., com sede no Edifício Atrium, Praça do Duque
de Saldanha, 1, 6.º, Lisboa, representada por Paulo Jorge Duarte Gil
Galvão André, casado, ROC, residente na Rua de Mário Gomes Páscoa,
6, 2.º, A, Lisboa; suplente — Carlos Manuel Pereira Freire, ROC,
casado, residente na Rua de São João de Brito, 2, Linda-a-Velha —
 fusão.

Está conforme.

24 de Fevereiro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 2009312031

EMPREENDIMENTOS EÓLICOS DO DOURO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 12 379/20020918; identificação de pessoa colectiva
n.º 506187330; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 2; número e data
da apresentação: 6/20050221; pasta n.º 12 379.

Certifico que foi efectuado o seguinte registo:
A fiscalização ficou a cargo do fiscal único: efectivo — Deloitte &

Associados, SROC, S. A., com sede no Edifício Atrium, Praça do Duque
de Saldanha, 1, 6.º, Lisboa, representada por Paulo Jorge Duarte Gil
Galvão André, casado, ROC, residente na Rua de Mário Gomes Páscoa,
6, 2.º, A, Lisboa; suplente — Carlos Manuel Pereira Freire, ROC,
casado, residente na Rua de São João de Brito, 2, Linda-a-Velha —
fusão.

Está conforme.

24 de Fevereiro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 2009312040

CONSOLIDA — GESTÃO E INVESTIMENTOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 1371/930630; identificação de pessoa colectiva n.º 503028908;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 12 e inscrição n.º 14; números e
data das apresentações: 8 e 9/20050217; pasta n.º 1371.

Certifico que foram efectuados os seguintes registos:
Sede — deslocada para a Rua de Júlio Dinis, 920, 4.º, esquerdo,

Porto.
Designação dos membros dos órgãos sociais para o quadriénio de

2005-2008.
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Administrador único — Vasco Manuel Pombeiro de Sousa,
divorciado, residente na Avenida do Dr. Antunes Guimarães, 445,
Porto.

Fiscal único: efectivo — António Grenha, Bryant Jorge & Moura
Tavares, SROC, com sede na Alameda de Santo António dos
Capuchos, 6, 2.º, E, Lisboa, representada por António Maria Gomes
da Rocha Grenha, casado, residente na Rua da Constituição, 2723,
Porto; suplente — Idalécio Alfredo Moura Tavares, ROC, casado,
Estrada de Mem Martins, 257, 4.º, direito, Mem Martins.

Data da deliberação: 10 de Fevereiro de 2005.

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

Está conforme.

25 de Fevereiro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 2009312058

FREITAS & TEIXEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 12 747-A/030702; identificação de pessoa colectiva n.º 503947792;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 4 e inscrição n.º 6; números e
data das apresentações: 11, 12 e 13/20050221; pasta n.º 12 747-A.

Certifico que foram efectuados os seguintes registos:
Cessação de funções dos gerentes Ismael Freitas Domingues e Ana

Lídia Castro Teixeira Freitas Domingues, por renúncia, em 1 de Janeiro
de 2005.

Designação do gerente João Manuel Teixeira Domingues, solteiro,
maior, residente na Rua dos Aliados, 102, Fafe. Data: 1 de Janeiro de
2005.

Está conforme.

25 de Fevereiro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 2009312066

FERNANDO MARQUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 19 800/720725; identificação de pessoa colectiva
n.º 500112533; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 4; número e data
da apresentação: of. 5/20050218; pasta n.º 15 951.

Certifico que por escritura de 28 de Dezembro de 2004, no
4.º Cartório Notarial do Porto, foi efectuado o seguinte registo:

Cessação de funções de gerente de Amado Fernando Queiroz de
Moura Marques, por renúncia, em 28 de Dezembro de 2004.

Está conforme.

23 de Fevereiro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 2009312023

BOBINAFIL — GESTÃO, IMOBILIÁRIA E EQUIPAMENTO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 16 846/661228; identificação de pessoa colectiva
n.º 500046140; inscrição n.º 13; número e data da apresentação:
11/20050222; pasta n.º 8472.

Certifico que por escritura de 10 de Fevereiro de 2005, no
1.º Cartório Notarial de Competência Especializada de Matosinhos,
foi efectuado o seguinte registo:

Fusão:
Sociedade incorporante — a própria sociedade.
Sociedade incorporada — VALOREQUI — Imobiliária e

Equipamento Industrial, S. A.

Está conforme.

25 de Fevereiro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 2009312082

ALBANO LOPES, CAFÉ, SNACK-BAR E BILHARES,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 13 135/20040708; identificação de pessoa colectiva

n.º 506979687; averbamentos n.os 2 e 3 à inscrição n.º 1 e inscrição
n.º 3; números e data das apresentações: of, 7 e 8 e 9/20050223;
pasta n.º 13 135.

Certifico que por escritura de 26 de Janeiro de 2005, no 5.º Cartório
Notarial do Porto, foram efectuados os seguintes registos:

Cessação de funções do gerente Albano da Cruz Lopes, por renúncia,
em 26 de Janeiro de 2005.

Cessação de funções do gerente Avelino da Silva Almeida, por
renúncia, em 26 de Janeiro de 2005.

Mais certifico que foi remodelado o contrato de sociedade, cuja
redacção é do seguinte teor:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Salão de Jogos de H. C., Sociedade
Unipessoal, L.da, e tem sede no Porto, na Estrada Exterior da
Circunvalação, 4571, 1.º, freguesia de Campanhã.

2 — A gerência poderá deslocar a sede da sociedade dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe, bem como poderá criar filiais,
delegações ou quaisquer outras formas de representação social.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste na actividade de café, snack-bar e salão
de jogos.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de cinco mil euros,
pertencente na totalidade ao sócio único Horácio Navarro Cardoso.

ARTIGO 4.º

O sócio único poderá decidir efectuar prestações suplementares, até
ao montante global de cinquenta mil euros.

ARTIGO 5.º

1 — A administração e representação da sociedade fica afecta a
um ou mais gerentes, com ou sem remuneração, conforme decisão do
sócio único.

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

3 — Fica desde já designado gerente o sócio único Horácio Navarro
Cardoso.

ARTIGO 6.º

As decisões do sócio único que ultrapassem os actos de mera gestão
devem ser registadas em acta por ele assinada.

ARTIGO 7.º

O sócio único poderá celebrar com a sociedade negócios jurídicos
que sirvam a prossecução do objecto social, observando a forma
legalmente prescrita, devendo contudo observar sempre a forma escrita.

Está conforme.

25 de Fevereiro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 2009312090

A. FERREIRA & NOGUEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 24 834/800204; identificação de pessoa colectiva n.º 500942188;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 8; números e
data das apresentações: 12 e 13/20050223; pasta n.º 3353.

Certifico que por escritura de 18 de Novembro de 2004 no Cartório
Notarial de Estarreja foi efectuado o seguinte registo:

Cessação de funções da gerente Maria do Carmo Pereira Nogueira,
por renúncia, em 18 de Novembro de 2004.

Mais certifico que foi alterado o contrato de sociedade quanto aos
artigos 3.º e 4.º do respectivo contrato, cuja redacção é do seguinte
teor:

ARTIGO 3.º

O capital social é de cinco mil euros dividido em duas quotas, uma
no valor nominal de quatro mil euros, pertencente ao sócio António
Paulino Simões Ferreira e outra de valor nominal de mil euros,
pertencente ao sócio Aureliano Jorge Monteiro de Matos.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade pertence a sócios ou não sócios a
nomear em assembleia geral e será remunerada, ou não, conforme
deliberação da mesma.
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2 — Ficam desde já designados gerentes os sócios Aureliano Jorge
Monteiro de Matos e António Paulino Simões Ferreira.

3 — Para obrigar a sociedade é necessária a intervenção de dois
gerentes.

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

Está conforme.

28 de Fevereiro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 2009312104

ALMÁQUINAS — SOCIEDADE DE REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 23 830/790524; identificação de pessoa colectiva
n.º 500849099; número e data da apresentação: of. 10 e 11/
20050128; pasta n.º 13 605.

Certifico que por escritura de 20 de Dezembro de 2004, no
8.º Cartório Notarial do Porto, foi efectuado o seguinte registo:

Cessação de funções do gerente José Manuel de Lima Pereira Pinto,
por renúncia, em 20 de Dezembro de 2004.

Foi também alterado o contrato de sociedade quanto aos artigos 3.º
e 5.º cuja redacção é do seguinte teor:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de quarenta
e nove mil oitocentos e setenta e nove euros e setenta e nove
cêntimos, dividido em duas quotas, uma de quarenta e seis mil
oitocentos e oitenta e sete euros, pertencente ao sócio José Alberto
de Almeida, e outra de dois mil novecentos e noventa e dois euros e
setenta e nove cêntimos, pertencente à sócia Isabel Maria Correia de
Almeida.

ARTIGO 5.º

A sociedade é administrada e representada por ambos os sócios, o
já designado gerente José Alberto de Almeida e a Isabel Maria Correia
de Almeida desde já designada gerente, podendo ser designados outros
gerentes, os quais serão remunerados ou não conforme deliberação da
assembleia geral.

§ único. Para que a sociedade fique validamente obrigada, em todos
os seus actos e contratos, é suficiente a assinatura de um gerente.

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

Está conforme.

31 de Janeiro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 2009313569

ALA NORTE — ESPAÇO RECREATIVO E CULTURAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 13 360/20050119; identificação de pessoa colectiva
n.º 507168690; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 10/
20050119; pasta n.º 13 360.

Certifico que por escritura de 17 de Dezembro de 2004, na Secretaria
Notarial de Matosinhos, 2.º Cartório, foi constituída a sociedade em
epígrafe, cujo contrato é do seguinte teor:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma  Ala Norte — Espaço Recreativo e
Cultural, L.da

ARTIGO 2.º

1 — A sociedade tem a sua sede na Rua de José Falcão, 133-145,
na freguesia de Vitória, concelho do Porto.

2 — Por simples deliberação da gerência e sem necessidade de
autorização de qualquer outro órgão social, poderá ser transferida a
sede social para outro local do mesmo concelho ou concelho limítrofe,
bem como serem criadas sucursais, agências, delegações ou outras
formas locais de representação no território nacional ou estrangeiro.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto espaço para actividades de animação,
recreativas e culturais. Exposição de artes e culturas. Realização de eventos.
Café, bar, salão de chã, restaurante com local para dança e discoteca.

Comércio de artigos de papelaria, jornais e revistas. Boutique, artigos de
moda e decoração.

ARTIGO 4.º

O capital social é de cinco mil euros e corresponde à soma de duas
quotas iguais do valor nominal de dois mil e quinhentos euros cada,
pertencentes uma a cada um dos sócios João Pereira Madureira e Mário
José Braga da Costa Carvalho.

ARTIGO 5.º

Sendo livre entre os sócios e seus descendentes a divisão e a cessão
de quotas, a estranhos carece do expresso consentimento da sociedade,
ficando reservado o direito de preferência aos sócios não cedentes.

ARTIGO 6.º

1 — A gerência da sociedade remunerada ou não conforme for
deliberado em assembleia-geral fica afecta a ambos os sócios João
Pereira Madureira e Mário José Braga da Costa Carvalho, desde já
nomeados gerentes.

2 — A sociedade fica vinculada pela intervenção conjunta dos dois
gerentes.

3 — A gerência pode comprar, trocar e vender bens móveis e
imóveis de e para a sociedade, vender e comprar veículos automóveis,
tomar de arrendamento ou de trespasse quaisquer locais para a mesma.

4 — Outorgar contratos de leasing ou de locação financeira.
5 — Fica, porém vedado à gerência assinar pela sociedade

documentos referentes a responsabilidades que sejam estranhas aos
negócios sociais não referidos no n.º 3

6 — A gerência poderá nomear mandatários ou procuradores da
sociedade nos termos do disposto no n.º 6 do artigo 252.º do Código
das Sociedades Comerciais.

ARTIGO 7.º

Anualmente será dado balanço referido a 31 de Dezembro e os lucros
da sociedade, líquidos dos montantes necessários à constituição ou
reintegração da reserva legal, terão a aplicação que a assembleia geral,
por simples maioria, deliberar.

ARTIGO 8.º

1 — A sociedade poderá amortizar quotas nos casos seguintes:
a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando em qualquer processo judicial, administrativo ou fiscal

se proceder a arresto, penhora, arrematação, arrolamento, adjudicação
ou venda das quotas ou parte delas;

c) Havendo justa causa para a exclusão de um dos sócios, quer por
violação das obrigações emergentes do presente contrato social, quer
nos termos da lei geral;

d) No caso de morte de sócio a quem não sucedam herdeiros
legitimários;

e) Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja sócio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio

consentimento da sociedade;
h) Quando a quota for incluída em massa insolvente.
2 — Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no

balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas,
destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou a terceiros.

3 — Salvo acordo em contrário, ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último
balanço aprovado.

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.

5 — Na deliberação de amortização não pode votar o sócio titular
da quota a amortizar.

ARTIGO 9.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a
percentagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser
deliberado em assembleia geral.

Está conforme.

28 de Janeiro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 2009313542

CONSULGAMING — CONSULTORIA EM MARKETING
E PUBLICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 13 361/20050119; identificação de pessoa colectiva
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n.º 507205260; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 12/
20050119; pasta n.º 13 361.

Certifico que por escritura de 30 de Dezembro de 2004, no
8.º Cartório Notarial do Porto, foi constituída a sociedade em epí-
grafe, cujo contrato é do seguinte teor:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma CONSULGAMING — Consultoria em
Marketing e Publicidade, L.da

ARTIGO 2.º

1 — A sede da sociedade é na Avenida da Boavista, 4761, no
concelho do Porto.

2 — Por simples deliberação da gerência, a sociedade poderá criar,
transferir ou encerrar agências, filiais, sucursais ou qualquer forma de
representação social, quer no território nacional, quer no estrangeiro,
bem como transferir a sede social para outro local dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 3.º

1 — O objecto da sociedade consiste na consultoria em marketing
e publicidade, estratégias de vendas e análises de mercado na área de
casinos e jogos de fortuna e azar.

2 — A sociedade poderá participar como sócia de responsabilidade
limitada em sociedades com objecto diferente do seu, em sociedades
reguladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de
empresas, nos termos a deliberar em assembleia geral.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de cinquenta mil euros, dividido em duas quotas, sendo uma com o
valor nominal de quarenta e nove mil e novecentos euros pertencente
ao sócio José Manuel Meneses da Silva Moura e outra com o valor
nominal de cem euros pertencente à sócia Maria João Matos Abreu
Faria da Silva Moura.

ARTIGO 5.º

Os sócios poderão deliberar que lhes sejam exigidas prestações
suplementares, nos termos e condições deliberadas em assembleia geral,
na proporção das suas quotas e até ao limite de cem mil euros.

ARTIGO 6.º

1 — A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, bem como a sua representação, fica
afecta ao sócio José Manuel Meneses da Silva Moura.

2 — A sociedade poderá constituir mandatários, nos termos do
artigo 252.º, n.º 6, do Código das Sociedade Comerciais, com as
atribuições constantes dos mandatos.

3 — A sociedade obriga-se, em todos os actos ou contratos, pela
assinatura de um único gerente ou de um mandatário, nos termos da
lei.

4 — Em ampliação dos poderes normais de gerência poderá o
gerente comprar, vender e permutar bens móveis ou imóveis,
incluindo automóveis, bem como tomar de trespasse ou de
arrendamento quaisquer estabelecimentos ou locais, e alterar ou
rescindir os respectivos contratos, celebrar contratos de leasing de
bens mobiliários e/ou imobiliários.

ARTIGO 7.º

Entre os sócios são livremente permitidas as cessões de quotas ou
suas divisões, carecendo a cessão a estranhos do consentimento
expresso da sociedade, cabendo a esta e depois aos sócios, o direito de
preferência.

ARTIGO 8.º

1 — A sociedade poderá amortizar a quota de um sócio, com o seu
acordo e, independentemente do seu consentimento, nas seguintes
situações:

a) Em caso de arresto, arrolamento, penhora, apreensão judicial
da quota ou inclusão da quota em massa falida ou insolvente;

b) No caso de a quota ser cedida ou transmitida sem o consentimento
da sociedade;

c) Por falecimento do seu titular ou dissolução, no caso de se tratar
de pessoa colectiva.

2 — A quota amortizada poderá figurar no balanço como tal, bem
como poderão, posteriormente, por deliberação dos sócios, em vez
da quota amortizada, ser criadas uma ou mais quotas, destinadas a serem
alienadas a um ou a alguns dos sócios ou a terceiros.

ARTIGO 9.º

As assembleias gerais serão convocadas por cartas registadas,
dirigidas aos sócios com 15 dias de antecedência desde que a lei não
exija outras formalidades.

ARTIGO 10.º

 Dissolvida a sociedade, far-se-á a liquidação de acordo com o que
for estabelecido unanimemente pelos sócios. Se não houver
unanimidade, será todo o seu activo, depois de pagas as dívidas aos
credores, adjudicado ao sócio que, em licitação, melhores condições
oferecer em preço, garantias e condições de pagamento.

ARTIGO 11.º

Os lucros de cada exercício, a distribuir pelos sócios, são os que
resultarem da deliberação da assembleia geral.

ARTIGO 12.º

 A assembleia geral poderá designar um secretário da sociedade e
um suplente, nos termos e com as funções previstas nos artigos 446.ºA
e 446.º-B do Código das Sociedades Comerciais.

Está conforme.

28 de Janeiro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 2009313550

CENTRO DE INGLÊS DA BOAVISTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 5722/970910; identificação de pessoa colectiva n.º 503959340;
inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 20/20050120; pasta
n.º 5722.

Certifico que por escritura de 13 de Dezembro de 2004, no
21.º Cartório Notarial de Lisboa, rectificada por escritura de 29 de
Dezembro de 2004 no mesmo Cartório, foi efectuado o seguinte
registo:

Dissolução e encerramento da liquidação. Data da aprovação das
contas: 29 de Dezembro de 2004.

Está conforme.

1 de Fevereiro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 2009313593

CENTRO DE INGLÊS RIVOLI, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 6728/980615; identificação de pessoa colectiva n.º 504186639;
inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 19/20050120; pasta
n.º 6728.

Certifico que por escritura de 13 de Dezembro de 2004, no
21.º Cartório Notarial de Lisboa, foi efectuado o seguinte registo:

Dissolução e encerramento da liquidação. Data da aprovação das
contas: 13 de Dezembro de 2004.

Está conforme.

 1 de Fevereiro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Lígia Maria
Gigante  Pinheiro. 2007444704

DIS: DESENVOLVER INTEGRAR SABER — MCBLANCO
CONSULTADORIA E FORMAÇÃO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 13 366/20050120; identificação de pessoa colectiva
n.º 507219058; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 7/
20050120; pasta n.º 13 366.

Certifico que por escritura de 14 de Janeiro de 2005, no 1.º Cartório
Notarial de Competencia Especializada de Matosinhos, foi constituída
a sociedade em epígrafe, cujo contrato é do seguinte teor:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma DIS: Desenvolver Integrar Saber —
MCBlanco Consultadoria e Formação, Unipessoal, L.da
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ARTIGO 2.º

A sociedade tem a sua sede na Rua de Santos Pousada, 441, sala 206,
freguesia de Bonfim, Porto.

§ 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 ou outras formas de representação da sociedade.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto actividades de consultadoria, formação
profissional, educativa e técnica em áreas diversas dirigidas ao público
em geral.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros, representado por uma quota da única sócia Marta Conde
Blanco.

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 a sócia Marta Conde Blanco.
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 decisão do
sócio.

ARTIGO 6.º

O sócio fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com a sociedade
que sirvam a prossecução do seu objecto social.

Está conforme.

31 de Janeiro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 2009313585

DISTRIAUDIO — ELECTRÓNICA DE CONSUMO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 11 166/011023; identificação de pessoa colectiva
n.º 505752360; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 12/
20050121; pasta n.º 11 166.

Certifico que foi efectuado o seguinte registo:
Designação dos membros dos órgãos sociais para o quadriénio de

2005-2008:
Administrador único — Rui Manuel Dias Rodrigues Codeço.
Fiscal único: efectivo — Abílio de Azevedo, António Baptista,

Elísio Quintas e Lino Vieira, SROC, representada por Abílio Carneiro
de Azevedo, ROC; suplente — António Francisco Almeida Teixeira,
ROC.

Data da deliberação: 29 de Outubro de 2004.

Está conforme.

2 de Fevereiro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 2007444755

CHOICE CAR — SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 13 280/20000710; identificação de pessoa colectiva
n.º 504886096; inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 5/
20050121; pasta n.º 21 747.

Certifico que foi efectuado o seguinte registo:
Designação dos membros dos órgãos sociais para o quadriénio de

2004-2007:
Conselho de administração: presidente — José Reis da Silva Ramos,

casado, residente na Avenida de Vasco da Gama, 467, Miramar, Vila
Nova de Gaia; vogais: Ângelo Gabriel Ribeirinho dos Santos Paupério,
casado, Calçada da Arrábida, 1, habitação C-51, Porto, Miguel Pedro
Caetano Ramos, casado, Praceta de Teixeira Lopes, 18, Miramar, Vila
Nova de Gaia, José António da Costa Figueiredo, casado, Rua do
Engenheiro Guilherme Bonfim Barreiros, 184, 3.º, direito, Porto, e
Augusto Rodrigues de Castro Ribeiro, casado, Rua da Alegria, 1924,
habitação 4.3, Porto.

Fiscal único: efectivo — Deloitte & Associados, SROC, S. A., com
sede na Praça do Duque de Saldanha, 1, 6.º, Lisboa, representada por
Jorge Manuel Araújo de Beja Neves, ROC, Rua da Venezuela, 220,
10.º, esquerdo, Porto; suplente — António Marques Dias, casado,
ROC, Rua de Tomás da Fonseca, 4, 1.º, esquerdo, Lisboa.

Data da deliberação: 20 de Outubro de 2004.

Está conforme.

2 de Fevereiro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 2007449935

CONSTRUÇÕES FOCO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 24 183/790823; identificação de pessoa colectiva
n.º 500898863; inscrição n.º 12; número e data da apresentação:
8/20050121; pasta n.º 6154.

Certifico que foi efectuado o seguinte registo:
Designação dos membros dos órgãos sociais para o triénio de 2005-

-2007:
Conselho de administração: presidente — Carlos Teixeira dos

Santos, divorciado, residente na Rua do Funchal, 37, Porto; vogais:
Julieta Oliveira Ramos Pinto da Costa, divorciada, e Carlos Filipe
Ramos Pinto dos Santos, casado, residentes na Rua do Funchal, 137,
Porto.

Fiscal único: efectivo — Luís Fernando Moreira Ribeiro, ROC,
casado, com domicílio profissional na Rua de Damião de Góis, 413,
1.º, E, Porto; suplente — Ângelo Belisário de Sousa, ROC, com
domicílio profissional na Rua do Cunha, 132, 4.º, direito, Porto.

Data da deliberação: 20 de Dezembro de 2004.

Está conforme.

2 de Fevereiro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 2007449943

EUROMINHO — TOPGÁS — REDES DE GÁS
E AQUECIMENTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8874/000412; identificação de pessoa colectiva n.º 503543306;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 6 e inscrição n.º 8; números e
data das apresentações: 23 e 24/20050121; pasta n.º 8874.

Certifico que foram efectuados os seguintes registos:
Cessação de funções do gerente Victor Manuel Dionísio Barbosa,

por renúncia, em 7 de Abril de 2003.
Designação do gerente Rui Alexandre Sarmento Jorge, solteiro,

maior, residente na Rua de Júlio Dinis, 247, apartado 2355, Braga.
Data da deliberação: 7 de Abril de 2003.

Está conforme.

2 de Fevereiro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 2007449951

AGÁ E BÊ — CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9989/20010305; identificação de pessoa colectiva
n.º 505345145; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 10/20050124; pasta n.º 9989.

Certifico que foi efectuado o seguinte registo:
Sede — deslocada para a Praça do Engenheiro Armando Pimentel,

283, Campanhã, Porto.

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

Está conforme.

3 de Fevereiro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 2007445735

APRENDER A APRENDER — GABINETE DE APOIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9057/000609; identificação de pessoa colectiva n.º 504945408;
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inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 2/20050124; pasta
n.º 9057.

Certifico que por escritura de 11 de Janeiro de 2005 no 1.º Cartório
Notarial do Porto, foi efectuado o seguinte registo:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 11 de Janeiro de 2005.

Está conforme.

4 de Fevereiro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 2007445760

DIVISTOP — GESTÃO, COMÉRCIO E ALUGUER
DE VEÍCULOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 370/920615; identificação de pessoa colectiva n.º 502781670;
inscrição n.º 15; número e data da apresentação: 6/20050124.

Certifico que foi efectuado o seguinte registo:
Designação de membros dos órgãos sociais para o triénio de 2004-

-2006:
Conselho de administração: presidente — João Manuel Rebelo

Martins, casado, residente na Rua de Vitorino Nemésio, 131,
Vermoim, Maia; vogais: Rogério José de Barros Ferreira, casado, Rua
do Padre Manuel de Castro, 21, São Mamede de Infesta, Matosinhos,
Maria Margarida Coelho da Silva Oliveira Marques, casada, Travessa
dos Barreiros, 27, São Pedro Fins, Maia.

Fiscal único: efectivo — Vítor Almeida & Associados, SROC, L.da,
com sede em Lisboa na Rua do Padre Américo, 18-F, escritório 6,
representada por Vítor Manuel Batista de Almeida, ROC, casado, Rua
de Lúcio de Azevedo, 22, 5.º, direito, Lisboa; suplente — António
Francisco Xavier de Sousa Menezes, ROC, Rua de Lúcio de Azevedo,
22, 5.º, direito, Lisboa.

Data da deliberação: 30 de Setembro de 2004.

Está conforme.

4 de Fevereiro de 2005. — A Primeiro-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 2007445786

FORMIMO — EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Baião. Matrícula n.º 3579/
950919; identificação de pessoa colectiva n.º 503501166;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 5 e inscrição n.º 7; números e
data das apresentações: of. 3 e 4/20050125; pasta n.º 3579.

Certifico que por escritura de 30 de Novembro de 2004, no Cartório
Notarial de Baião, foi efectuado o seguinte registo:

Cessação de funções do gerente José Álvares de Sousa Soares, por
renúncia, em 30 de Novembro de 2004.

Mais certifico que foi alterado o contrato de sociedade quanto aos
artigos 3.º e 6.º, cuja redacção é do seguinte teor:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado e registado, é de cinco
mil euros e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor nominal
de dois mil e quinhentos euros cada, ambas pertencentes ao sócio Rui
Maria Franqueira Formigal.

ARTIGO 6.º

1 — A gerência e administração da sociedade, bem como a sua
representação em juízo e fora dele, activa e passivamente, ficará a
cargo do sócio Rui Maria Franqueira Formigal, já nomeado gerente,
com ou sem remuneração, conforme vier a ser deliberado.

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

3 — (Mantém-se.)

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

Está conforme.

7 de Fevereiro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 2007445794

DONALDO COSTA — MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 12 504/021213; identificação de pessoa colectiva n.º 506223892;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 2/20050125; pasta
n.º 12 504.

Certifico que foi efectuado o seguinte registo:
Designação do gerente Henrique Manuel Alves e Costa, residente

na Praça do General Humberto Delgado, 267, 3.º, sala 7, Porto. Data
da deliberação: 31 de Dezembro de 2004.

Está conforme.

7 de Fevereiro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 2007445808

ATMSISTEMAS — SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 14 187/20010521; identificação de pessoa colectiva n.º 505345978;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 3 e inscrição n.º 5; números e
data das apresentações: 15 e 17/20050124; pasta n.º 25 209.

Certifico que foram efectuados os seguintes registos:
Cessação de funções de vogais do conselho de administração Joaquim

Alexandre Rodrigues Coelho e Álvaro José Martins Rodrigues de Sousa,
por renúncia, em 29 de Dezembro de 2004.

Designação de vogais do conselho de administração, para
preenchimento de vagas, no mandato em curso de 2004-2006:

Ester Magalhães Batista Oliveira, casada, residente na Rua do
Dr. Miguel Rodrigues de Sousa, 40, 3.º, esquerdo, Matosinhos;

Alexandre Gonçalo Lello de Brito Sampaio, casado, Avenida do
Dr. Antunes Guimarães, 445, Porto.

Data da deliberação: 29 de Dezembro de 2004.

Está conforme.

4 de Fevereiro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 2007445778

A. S. L. — SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9808/010118; identificação de pessoa colectiva n.º 504747622;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 3 e inscrições n.os 4 e 5; números
e data das apresentações: 1 e 3/20050126; pasta n.º 9808.

Certifico que foram efectuados os seguintes registos:
Cessação de funções do fiscal único: efectivo — Ledo, Morgado &

Associados — SROC, S. A., e suplente — Jorge Manuel Felizes
Morgado, por renúncia, por cartas em 31 de Outubro de 2004.

Designação de fiscal único, para preenchimento de vagas, no
mandato em curso (2004): efectivo — Joaquim Filipe Martins de
Moura Areosa, ROC, casado, residente em Rua dos Altos, 58, 1.º,
esquerdo, Maia; suplente — José Carlos Nogueira Faria e Matos, ROC,
casado, Rua de Altamira, 8, Viana do Castelo.

Data da deliberação: 16 de Dezembro de 2004.
Designação dos membros dos órgãos sociais para o ano de 2005:
Conselho de administração: presidente — Amaro da Silva Leitão;

vogais: João Pedro Gomes Leitão e Pedro Hugo Gomes Leitão.
Fiscal único: efectivo — Joaquim Filipe Martins de Moura Areosa,

ROC; suplente — José Carlos Nogueira Faria e Matos, ROC.
Data da deliberação: 16 de Dezembro de 2004.

Está conforme.

7 de Fevereiro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 2007445816

CLÍNICA DE SÃO ROQUE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 38 127/830816; identificação de pessoa colectiva
n.º 501574972; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 3; número e data
da apresentação: 6/20050126; pasta n.º 13 566.

Certifico que foi efectuado o seguinte registo:
Cessação de funções do gerente Rui Augusto Souto Costa Vilela,

por renúncia, em 26 de Maio de 2004.
Está conforme.

7 de Fevereiro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 2007445824
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CASA DA MÚSICA/PORTO 2001, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 54 706/990318; identificação de pessoa colectiva
n.º 504349376; inscrição n.º 12; número e data da apresentação:
14/20050126; pasta n.º 20 736.

Certifico que foi efectuado o seguinte registo:
Designação de secretário: efectivo — João Diogo Peneira Pacheco

Quental, solteiro, maior, residente na Rua de Egas Moniz, 556, 9.2,
Porto, e suplente — Ana Cristina do Vale Ferreira e Meneres, casada,
Rua de Viana da Mota, 100, Porto.

Data da deliberação: 14 de Outubro de 2004.

Está conforme.

7 de Fevereiro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 2007449960

ANTÓNIO DA SILVA RÊGO — IMPORTAÇÃO
E EXPORTAÇÃO DE METAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 11 567/020107; identificação de pessoa colectiva
n.º 505028620; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 6/
20050127; pasta n.º 11 567.

Certifico que foi efectuado o seguinte registo:
Designação dos membros dos órgãos sociais para o quadriénio de

2005-2008:
Conselho de administração: presidente — António Pedro da Silva

Rego; vogais: Guilhermina Maria da Silva Rego e Maria de Fátima da
Silva Rego Moutinho.

Fiscal único: efectivo — António Anjos, F. Brandão & Associados,
SROC, representada por António José dos Anjos, ROC; suplente —
Fernando Teixeira Brandão, ROC.

Data da deliberação: 3 de Janeiro de 2005.

Está conforme.

9 de Fevereiro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 2007450003

EUROTUR — TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9528/001019; identificação de pessoa colectiva n.º 504976575;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 2; número e data da apresentação:
1/20050127; pasta n.º 9528.

Certifico que foi efectuado o seguinte registo:
Sede — deslocada para a Rua de Artur de Sousa, 68, loja 1.8,

Bonfim, Porto.

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

Está conforme.

9 de Fevereiro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 2007445832

TROFA

CLÍNICA VETERINÁRIA DA TROFA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Trofa. Matrícula n.º 3009/
940620; identificação de pessoa colectiva n.º 503220892;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 9; números e
data das apresentações: 9, 10 e 11/20050201.

Certifico que Rui Jorge Almeida Lourenço cessou as funções de
gerente, em 16 de Dezembro de 2004, por renúncia.

Certifico ainda que a sociedade transformou-se em sociedade
unipessoal, alterando integralmente todo o contrato, cuja redacção é
a seguinte:

1.º

A sociedade adopta a firma Clínica Veterinária da Trofa,
Unipessoal, L.da

2.º

1 — Tem a sua sede na Avenida de Paradela, 297, freguesia de São
Martinho de Bougado, concelho da Trofa.

2 — Por simples deliberação a gerência poderá deslocar a sua sede
para dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes, bem
como abrir filiais, sucursais, agências ou outras formas de representação,
quer em território nacional ou no estrangeiro.

3.º

A sociedade tem por objecto a actividade de consultadoria e
prestação de serviços médico-veterinários no exercício de medicina
veterinária, comércio de produtos veterinários, criação e hospedagem
de animais.

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros, representado por uma só quota pertencente ao seu único
sócio Carlos Alberto Videira Mota Coelho.

5.º

O sócio poderá decidir efectuar prestações suplementares até ao
montante global correspondente ao décuplo do capital social.

6.º

1 — A administração e representação da sociedade, remunerada ou
não, compete a um ou mais gerentes a nomear em assembleia geral.

2 — Fica desde já designado gerente o sócio Carlos Alberto Videira
Mota Coelho e a não sócia Maria Cecília Costa Pereira Coelho, casada
residente na Rua do Dr. Manuel Monterroso, 155, freguesia de
Ramalde, concelho do Porto.

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

O texto actualizado do contrato, na sua redacção completa, foi
depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

2 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Cristina Lopes
Rodrigues. 2007023075

CARLOS SILVA & JÚLIO CRUZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Trofa. Matrícula n.º 6051/
050201; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 27/
20050201.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe por Carlos
Alberto Ferreira da Silva e Júlio Manuel da Silva Cruz, que se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Carlos Silva & Júlio Cruz, L.da

ARTIGO 2.º

1 — Tem a sua sede na Rua de Fernão Magalhães, 182, freguesia
de Bougado (São Martinho), concelho da Trofa.

2 — Por simples deliberação a gerência poderá deslocar a sede social
para qualquer local dentro do mesmo concelho, ou para concelhos
limítrofes, bem como abrir ou extinguir sucursais, filiais ou outras
formas de representação.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto montagem e reparação de vidros para
automóveis, comércio de acessórios para automóveis, montagem e
reparação de escapes.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros, representado por duas quotas iguais, do valor nominal de
dois mil e quinhentos euros, pertencentes uma a cada um dos sócios
Carlos Alberto Ferreira da Silva e Júlio Manuel da Silva Cruz.

ARTIGO 5.º

Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que ela
carecer, nos termos e condições que forem deliberados em assembleia
geral.

ARTIGO 6.º

Por acordo unânime, poderão ser exigidas aos sócios prestações
suplementares de capital até ao montante global de cinquenta mil euros.
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ARTIGO 7.º

1 — A administração e representação da sociedade, remunerada
ou não, compete a um ou mais gerentes, a designar em assembleia
geral.

2 — Ficam, desde já, nomeados gerentes ambos os sócios.
3 — Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos,

é necessária a intervenção de dois gerentes.

ARTIGO 8.º

A cessão de quotas é apenas livre- entre sócios, carecendo a cessão
a estranhos do consentimento da sociedade, ficando conferido a esta,
em primeiro lugar e em segundo lugar, aos sócios não cedentes, o
direito de preferência na aquisição.

Está conforme.

3 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Cristina Lopes
Rodrigues. 2009465610

DM — SOCIEDADE DE ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS
E PARTICIPAÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Trofa. Matrícula n.º 2949/
940310; identificação de pessoa colectiva n.º 503162019;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
2/20050202.

Certifico que a sociedade supra mudou a sede para a Rua do Infante
D. Henrique, 282, Edifício Infante, 4.º e 5.º, freguesia de São Martinho
de Bougado, concelho da Trofa.

Está conforme.

4 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Cristina Lopes
Rodrigues. 2007023083

J. MARQUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Trofa. Matrícula n.º 1140/
820423; identificação de pessoa colectiva n.º 501259783; inscrição
n.º 3; número e data da apresentação: 1/20050203.

Certifico que a sociedade supra aumentou o capital de 800 000$
para € 5000 e alterou o contrato quanto ao artigo 3.º, cuja redacção
é a seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros, representado por duas quotas iguais de dois mil e quinhentos
euros, uma de cada sócio.

Está conforme.

O texto actualizado, na sua redacção completa, foi depositado na
pasta respectiva.

4 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Cristina Lopes
Rodrigues. 2007023156

FAMÍLIA OLIVEIRA — IMÓVEIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Trofa. Matrícula n.º 3503/
960821; identificação de pessoa colectiva n.º 503701181; inscrição
n.º 7; número e data da apresentação: 8/20050203.

Certifico que a sociedade supra designou os seus órgãos sociais cujo
extracto da inscrição é o seguinte:

Designação dos membros dos órgãos sociais para o biénio de 2005-
-2006.

Administrador único — Júlio de Azevedo Oliveira; fiscal único: Cruz,
Cunha, Campos & Associados, SROC, representada por Sebastião
Campos Cruz, ROC; fiscal único suplente — Carlos Alberto da Silva
Cunha, ROC.

Data da deliberação: 10 de Janeiro de 2005.

Está conforme.

4 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Cristina Lopes
Rodrigues. 2007023164

LUÍS FERREIRA & FERREIRA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Trofa. Matrícula n.º 6022/
041126; identificação de pessoa colectiva n.º 503840319; data da
prestação de contas: 20050207.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe,
os documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2003.

Está conforme.

10 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Cristina
Lopes Rodrigues. 2007023253

VASCO PEREIRA TORRES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Trofa. Matrícula n.º 4887/
010517; identificação de pessoa colectiva n.º 505384329; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 11/20050204.

Certifico que a sociedade supra aumentou o capital de € 5000 para
€ 25 000 e alterou o contrato quanto ao artigo 4.º, cuja redacção é a
seguinte:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado, é de vinte e cinco mil
euros, representado por duas quotas iguais, do valor nominal de doze
mil e quinhentos euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios
Vasco Pereira Torres e Maria Bertília da Rocha Vilaça.

Está conforme.

9 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Cristina Lopes
Rodrigues. 2007023270

IMPERSIL — IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Trofa. Matrícula n.º 2483/
920227; identificação de pessoa colectiva n.º 502717939; inscrição
n.º 5; número e data da apresentação: 19/20050126.

Certifico que a sociedade supra aumentou o capital de € 5000 para
€ 1 005 000 e transformou-se em sociedade anónima, alterando
integralmente todo o contrato, cuja redacção é a seguinte:

Documento complementar elaborado nos termos do artigo sessenta
e quatro do código do notariado.

CAPÍTULO I

ARTIGO 1.º

Denominação, sede e objecto

A sociedade adopta a denominação IMPERSIL — Importação e
Exportação, S. A.

ARTIGO 2.º

A sua sede é na Rua de 16 de Maio, 744, lugar da Lagoa, freguesia
de Santiago de Bougado, concelho da Trofa.

§ único. A administração fica autorizada, desde já, a transferir a
sede social dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
assim como, a criar agências, delegações, ou qualquer outra forma de
representação social.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto o comércio por grosso, importação e
exportação de vinhos e derivados, comércio por grosso e a retalho de
tecidos, importação e exportação de têxteis; importação de peixe e
madeiras. Compra e venda de bens imóveis e revenda dos é
urbanizações e loteamentos de terrenos. Industria de construção de
empreitadas de obras públicas.

CAPÍTULO II

Capital e acções

ARTIGO 4.º

1 — O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de um
milhão e cinco mil euros e está dividido em duzentas e uma mil acções,
do valor nominal de cinco euros cada uma.
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2 — O capital social está materializado em títulos de uma, cem,
quinhentos, mil e múltiplos de mil acções e é permitida a sua
concentração ou divisão, cabendo aos interessados as respectivas
despesas.

ARTIGO 5.º

Salvo os limites estabelecidos por lei, as acções são nominativas,
podendo ser registadas, ou não, e convertidas em acções ao portador,
nos termos da lei.

ARTIGO 6.º

Gozam de direito de preferência na aquisição de novas
acções, decorrente de aumento de capital futuro, todos os accionistas
que tenham realizadas as suas entradas, na proporção directa das acções
de que forem titulares.

ARTIGO 7.º

 A constituição de ónus, encargos ou responsabilidade sobre as
acções só é válida se previamente consentida pela sociedade.

§ 1.º Em caso de arresto, penhora, falência ou insolvência do titular,
ou actuação contrária ao estipulado no corpo deste artigo, mesmo
sem consentimento ou prévio conhecimento do seu titular, serão
amortizadas as acções.

§ 2.º Nos casos previstos no parágrafo anterior, as acções serão
amortizadas por vinte por cento do seu valor nominal, sendo o produto
da amortização pago pela sociedade em vinte prestações semestrais,
vencendo-se a primeira em 31 de Dezembro do ano da tomada da
deliberação e as seguintes nos 19 semestres posteriores.

CAPÍTULO III

Órgãos sociais

Assembleia geral

ARTIGO 8.º

A assembleia geral é constituída por accionistas com acções
averbadas em seu nome nos registos da sociedade, ou aí depositadas,
ou em estabelecimento bancário, nos cinco dias antecedentes à
realização de qualquer assembleia geral.

ARTIGO 9.º

A cada grupo de cem acções corresponde um voto.
1 — Todos os accionistas que não possuírem número de acções

suficiente para exercer o direito de voto, podem agrupar-se para formar
o mínimo exigido, fazendo-se representar, o grupo, por um só dos
agrupados.

2 — Em caso de impedimento de comparência, por parte de
accionista com direito a voto, pode este fazer-se representar na reunião
pelo Administrador e seu cônjuge, ascendente ou descendente; ou por
outro accionista com direito de presença, sendo que, em qualquer um
destes casos deve ser conferido mandato, por carta, dirigida ao
presidente da mesa da assembleia geral.

ARTIGO 10.º

A mesa da assembleia geral é constituída por um presidente e um
secretário, eleitos por períodos de quatro anos pela assembleia geral.

ARTIGO 11.º

Compete ao presidente convocar e dirigir as reuniões.
1 — Pode partir da administração ou do fiscal a solicitação para a

convocação de uma assembleia.
2 — Pode, igualmente, qualquer accionista que represente mais de

vinte por cento do capital social, solicitar a convocação de uma reunião
extraordinária de accionistas, desde que, tal solicitação seja requerida
em petição onde conste a identificação do accionista requerente, do
assunto a incluir na ordem de trabalhos e da razão justificativa da
necessidade da reunião.

3 — A assembleia convocada nos termos do número antecedente
não será realizada se estiverem ausentes os accionistas requerentes,
nem se tiverem feito representar.

4 — Sem prejuízo dos formalismos estabelecidos na lei para as
convocatórias, estas podem ser efectuadas por carta registada dirigidas
aos accionistas com a antecedência mínima de 15 dias.

ARTIGO 12.º

Em primeira convocação desde que esteja presente mais de
cinquenta por cento do capital social, considera-se constituída a
assembleia geral.

1 — Só por determinação legal é que é exigido quórum especial.
2 — Em segunda convocação, a assembleia geral delibera com os

accionistas presentes.
3 — O presidente da mesa da assembleia geral pode incluir na

convocatória a data de uma segunda reunião que terá de se realizar se
à primeira data fixada não comparecerem o número mínimo de
accionistas exigido.

ARTIGO 13.º

Compete à assembleia geral, para além de outros poderes fixados
na Lei:

a) Fixar anualmente as remunerações dos órgãos sociais;
b) Reunir, ordinariamente, dentro dos três primeiros meses de cada

ano para deliberar sobre o relatório de gestão e das contas do exercício;
deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados; proceder à
apreciação geral da administração e fiscalização, destituindo ou
manifestando a sua confiança nos restantes órgãos sociais; e proceder
às eleições competentes;

c) Deliberar sobre o destino a dar aos lucros líquidos da sociedade,
apurados anualmente e depois de deduzidos os montantes dos fundos
de reserva.

ARTIGO 14.º

Administração

A sociedade é administrada por um conselho de administração
composto por três membros, eleitos pela assembleia geral, por um
período de quatro anos, sendo possível a reeleição, mesmo sucessiva.

1 — A nomeação dos administradores tem de ser efectuada por
maioria do capital social.

2 — A administração é dispensada de caução, salvo se o contrário
for deliberado em assembleia geral.

3 — O Administração pode constituir mandatários nos termos da
lei.

ARTIGO 15.º

Compete à administração, entre outros poderes legalmente
estabelecidos:

a) Praticar todos os actos necessários à gestão e desenvolvimento
dos negócios sociais;

b) Adquirir, alienar ou onerar bens imóveis e veículos automóveis
e motorizados, mesmo que em sistema de locação financeira ou aluguer
de longa duração;

c) Adquirir, alienar ou onerar quer participações no capital de outras
sociedades, quer obrigações;

d) Adquirir, alienar ou onerar estabelecimentos comerciais ou
industriais;

e) Contrair empréstimos no mercado financeiro nacional ou
estrangeiro;

f) Tomar e dar de arrendmento;
g) Elaborar o relatório anual de gestão e a apresentação das contas.;
h) Designar pessoa individual ou colectiva para o exercício de cargos

sociais, noutras sociedades;
i) Constituir mandatários da sociedade, fixando a sua esfera de

competência e poderes delegados;
j) Confessar, desistir ou transigir em quaisquer acções, bem como

comprometer-se em árbitros.

ARTIGO 16.º

A sociedade obriga-se com a assinatura de dois administradores, dos
mandatários ou dos procuradores, dentro dos limites dos respectivos
mandatos.

ARTIGO 17.º

Fiscalização

A fiscalização da sociedade compete a um fiscal único, que terá um
suplente.

2 — O fiscal será eleito em assembleia geral pelo período de quatro anos.
3 — O fiscal será revisor oficial de contas ou sociedade de revisores

oficiais de contas, enquanto a lei o determinar e o suplente do mesmo
terá qualquer das qualidades referidas.

4 — Findo um mandato, o fiscal pode ser reeleito para novo
mandato e de forma sucessiva.

CAPÍTULO IV

Outras disposições

ARTIGO 18.º

Em caso de dissolução, serão liquidatários da sociedade os
administradores, salvo se em assembleia geral for tomada deliberação
diferente por maioria de 75 % do capital social.
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ARTIGO 19.º

Para o primeiro mandato de quatro anos, com início no dia de
hoje, foram, por unanimidade, escolhidos os seguintes membros dos
corpos sociais:

Mesa da assembleia geral: presidente — Maria Helena Gonçalves
Reis, casada, com domicílio profissional na Rua do Dr. Serafim Lima,
Edifício Iparque, sala 1, cidade da Trofa; secretário — A nomear em
cada assembleia geral.

Administração: presidente — Virgílio Manuel Ferreira da Silva, já
identificado; vogais — Vítor Manuel Ferreira da Silva e Margarida
Maria Ferreira da Silva, já identificados.

Fiscalização: fiscal único — Armando Meireles e Lopes Vinga,
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, n.º 3, com escritório na
Rua de Júlio Dinis, 902, 1.º, direito, cidade do Porto, representada
por António Armando Marques Coelho de Meireles, revisor oficial
de contas n.º 813, casado, residente na Rua de Hernâni Torres, 79,
4.º, direito, A, cidade do Porto; suplente — Manuel Hernani Martins
Lopes Vinga, casado, residente na Rua de Eugénio de Castro, 404,
habitação 73, cidade do Porto.

Está conforme o original.

10 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Cristina
Lopes Rodrigues. 2007025116

JOSÉ CAMILO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Trofa. Matrícula n.º 6001/
041018; identificação de pessoa colectiva n.º 507123808;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 2; números e
data das apresentações: 14 e 15/20050214.

Certifico que a sociedade supra mudou a sede para Edifício Nova
Trofa, Centro Comercial, sala 42, freguesia de Santiago de Bougado,
concelho da Trofa.

Mais certifica que foi nomeado gerente, da mesma, Diamantino da
Silva Moreira, casado, em 25 de Janeiro de 2005.

Está conforme.

17 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Florinda
Almeida dos Santos. 2007023229

SOCIEDADE AGRÍCOLA CAMPOS & SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Trofa. Matrícula n.º 3278/
950726; identificação de pessoa colectiva n.º 503460400; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 4/20050207.

Certifico que a sociedade foi dissolvida e encerrada a liquidação,
sendo a data da aprovação das contas de 26 de Dezembro de 1995.

Está conforme.

16 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Florinda
Almeida dos Santos. 2007023180

OS BRAGUINHAS — ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Trofa. Matrícula n.º 3672/
970404; identificação de pessoa colectiva n.º 503863009;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 2 e inscrição n.º 6; números e
data das apresentações: 18 e 19/20050214.

Certifico que Orlando Filipe Pereira Braga cessou as funções de
gerente, em 14 de Janeiro de 2005.

Mais certifica que sociedade alterou seu contrato quanto aos
artigo 1.º e 3.º cuja redacção segue em anexo:

1.º

A sociedade adopta a firma Os Braguinhas — Actividades
Hoteleiras, L.da, tem a sua sede na Recta das Pateiras, freguesia de
São Tiago de Bougado, concelho de Trofa.

3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de sete mil
e quinhentos euros, representado por três quotas iguais de dois mil e

quinhentos euros, pertencentes uma a cada um dos sócios Manuel José
de Araújo Braga, Pedro Miguel Pereira Braga e Daniel André Pereira
Braga.

O texto actualizado do contrato, na sua redacção completa foi
depositado na pasta da sociedade.

Está conforme.

16 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Florinda
Almeida dos Santos. 2007033640

CONFECÇÕES GOMES COUTINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Trofa. Matrícula n.º 5311/
011122; identificação de pessoa colectiva n.º 505859220; inscrição
n.º 7; número e data da apresentação: 5/20050214.

Certifico que a sociedade foi dissolvida e encerrada a liquidação,
sendo a data da aprovação das contas de 11 de Fevereiro de 2005.

Está conforme.

16 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Florinda
Almeida dos Santos. 2007023237

EXTRA — CONSTRUÇÕES INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Trofa. Matrícula n.º 4195/
990108; identificação de pessoa colectiva n.º 500230447; inscrição
n.º 11; número e data da apresentação: 12/20050204.

Certifico que a sociedade supra designou os seus órgãos sociais cujo
extracto da inscrição é o seguinte:

Designação dos membros dos órgãos sociais para o triénio de 2004-
-2006.

Administrador único — Serafim Pinto Ferreira; fiscal único — Cruz,
Cunha, Campos & Associado, SROC, representada por Sebastião
Campos Cruz, ROC; fiscal único suplente — Carlos Alberto da Silva
Cunha, ROC.

Data da deliberação: 29 de Dezembro de 2003.

Está conforme.

9 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Cristina Lopes
Rodrigues. 2007023148

CRIVEDI — VESTUÁRIO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Trofa. Matrícula n.º 3370/
960117; identificação de pessoa colectiva n.º 502872985; inscrição
n.º 17; número e data da apresentação: 36/050216.

Certifico que a sociedade supra procedeu à nomeação dos membros
dos órgãos sociais para o quadriénio de 2004-2007, cujo extracto da
inscrição é o seguinte:

Designação dos membros dos órgãos sociais para o quadriénio de
2004-2007:

Data da deliberação: 30 de Março de 2004;
Conselho de administração: presidente — António Maria de

Almeida Archer; vogais: David Augusto da Silva Monteiro e Maria
João Cordeiro Dias Peixoto de Pinho de Almeida Archer; fiscal
único — Leopoldo Alves & Associados, SROC, representada por
Leopoldo de Assunção Alves; suplente — José Rita Braz Machado.

Está conforme.

17 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Florinda
Almeida dos Santos. 2007023300

MAXMOTOR — AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Trofa. Matrícula n.º 6052/
050214; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/050214.
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Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, entre António
Pedro Curval da Silva e Jorge Manuel Curval da Silva e que a mesma
se rege pelo contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma MAXMOTOR — Automóveis, L.da

2.º

1 — A sociedade tem a sua sede na Rua do Tanque, freguesia de
Santiago de Bougado, concelho da Trofa.

2 — Por simples deliberação a gerência poderá deslocar a sua sede
para dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes.

3.º

1 — A sociedade tem por objecto, representação, comércio e
reparação de automóveis e aluguer de veículos automóveis sem
condutor.

2 — A sociedade poderá adquirir participações em sociedades com
objecto diferente do seu, em sociedades reguladas por leis especiais e
em agrupamentos complementares de empresas.

4.º

1 — O capital social, integralmente subscrito em dinheiro mas
apenas realizado quanto a metade na proporção de cada quota é de
vinte e cinco mil euros, dividido em duas quotas iguais no valor de
doze mil e quinhentos euros cada, pertencendo uma a cada um dos
sócios António Pedro Curval da Silva e Jorge Manuel Curval da Silva.

2 — Os restantes cinquenta por cento serão realizados até 31 de
Julho de 2005.

5.º

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

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

6.º

Os gerentes ficam desde já autorizados a proceder à venda de
veículos automóveis e outros bens móveis, em representação da
sociedade.

7.º

1 — A sociedade poderá proceder à amortização de quotas nos
seguintes casos:

a) Cessão de quotas sem o consentimento da sociedade;
b) Falecimento ou falência de qualquer dos sócios;
c) Arresto, penhora ou qualquer outra apreensão judicial;
d) Divórcio de qualquer dos sócios, quando a quota for adjudicada

ao não sócio.
2 — A quota será amortizada pelo seu valor nominal, a liquidar no

prazo de 60 dias após fixação definitiva da contrapartida.

Está conforme.

16 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Florinda
Almeida dos Santos. 2007033615

GRANITOS E MÁRMORES BOLIVAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Trofa. Matrícula n.º 4348/
990811; identificação de pessoa colectiva n.º 504593501;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
3/20050211.

Certifico que a sociedade supra mudou a sede para Rua do Noval,
301, freguesia de Guidões, concelho da Trofa.

Está conforme.

16 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Florinda
Almeida dos Santos. 2007023245

LUTROFA — FÁBRICA DE LUVAS DA TROFA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Trofa. Matrícula n.º 4963/
010704; identificação de pessoa colectiva n.º 505504014; inscrição
n.º 5; número e data da apresentação: 17/20050215.

Certifico que a sociedade alterou seu contrato quanto aos artigo 4.º
e n.º 3 do artigo 6.º cuja redacção segue em anexo:

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros, representado por duas quotas iguais do valor nominal de
dois mil e quinhentos euros, pertencentes uma a cada uma das sócias
Susana Maria da Silva Gonçalves e Ana Paula Gomes de Sá.

6.º

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

O texto actualizado do contrato, na sua redacção completa foi
depositado na pasta da sociedade.

Está conforme.

17 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Florinda
Almeida dos Santos. 2007033631

DULCIAREAL — FIOS TEXTURIZADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Trofa. Matrícula n.º 972/
810212; identificação de pessoa colectiva n.º 501101705; inscrição
n.º 10; número e data da apresentação: 18/20050215.

Certifico que a sociedade nomeou gerentes os sócios João Manuel
Ribeiro de Oliveira e Maria Elisa Ribeiro de Oliveira Pereira, em 15
de Janeiro de 2005

Está conforme.

17 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Florinda
Almeida dos Santos. 2007033526

FILIPE PIMENTEL COELHO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Trofa. Matrícula n.º 4422/
991105; identificação de pessoa colectiva n.º 504714120; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 14/20041220.

Certifico que a sociedade procedeu à redenominação do capital e
alterou o contrato quanto aos artigos 1.º, 2.º e 3.º, cuja redacção segue:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Filipe Pimentel Coelho, Unipessoal, L.da,
e tem a sua sede na Zona Industrial de Lemende, Pavilhão 6, freguesia
de Covelas, concelho de Trofa.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste no comércio e instalação de redes de gás e
aquecimento. Fabricação e comercialização de equipamentos térmicos.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de cinco
mil euros, representado por uma quota de igual valor nominal
pertencente ao outorgante.

Está conforme.

24 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Florinda
Almeida dos Santos. 2007033534

MORIM & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Trofa. Matrícula n.º 2703/
930204; identificação de pessoa colectiva n.º 502928026;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
5/20050216.

Certifico que Maria José da Silva Cerqueira Morim Brandão, José
Mário da Silva Cerqueira Morim e Carla Maria da Silva Morim,
cessaram as funções de gerentes da sociedade supra por renúncia, de
31 de Janeiro de 2005.

Está conforme.

17 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Florinda
Almeida dos Santos. 2007023202
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HABITROFA — CONSTRUÇÕES E OBRAS
PÚBLICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Trofa. Matrícula n.º 1171/
820618; identificação de pessoa colectiva n.º 501264019; inscrição
n.º 15; número e data da apresentação: 4/20050215.

Certifico que para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, com relação à sociedade em epígrafe
foram registados os seguintes actos:

Aumento de capital e alteração do contrato:
Quantia do aumento — € 300 000 realizado em dinheiro por Rui

Manuel da Silva Couto, € 60 000, que cria uma nova quota e por
Fernanda Ferreira da Silva € 240 000 que entra como nova sócia.

Tendo em consequência sido alterado o corpo do artigo 3.º do pacto
social, o qual ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
seiscentos mil euros, dividido em nove quotas, sendo duas do valor
nominal de trinta e sete mil quatrocentos e nove euros e oitenta e
oito cêntimos, outra de catorze mil novecentos e sessenta e três
euros e noventa e quatro cêntimos, e outra do valor nominal de
trinta mil duzentos e dezasseis euros e trinta e oito cêntimos,
pertencente ao sócio Abílio Manuel da Silva Couto, uma de valor
nominal de cento e quarenta e nove mil seiscentos e trinta e nove
euros e trinta e sete cêntimos, outra do valor nominal de catorze
mil novecentos e sessenta e três euros e noventa e quatro cêntimos,
e outra do valor nominal de quinze mil trezentos e noventa e seis
euros e sessenta e nove cêntimos, e outra do valor nominal de
sessenta mil euros, todas pertencentes ao sócio Rui Manuel da Silva
Couto, e outra no valor nominal de duzentos e quarenta mil euros,
pertencente à sócia Fernanda Ferreira da Silva.

Está conforme o original.

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

23 de Fevereiro de 2005. — A Conservadora, Maria Fernanda dos
Santos Leitão Martins Gouveia. 2007023172

MAHIL — PRODUTOS QUÍMICOS DE MANUTENÇÃO
INDUSTRIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Trofa. Matrícula n.º 3025/
940707; identificação de pessoa colectiva n.º 503237574;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 4 e inscrição n.º 5; números e
data das apresentações: 3 e 5/20050224.

Certifico que Hildeberto Artur Maia dos Santos cessou as funções
de gerente, em 29 de Novembro de 2004, por renúncia.

Mais certifica que a sociedade alterou seu contrato quanto aos
artigos 3.º e 5.º cuja redacção segue:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é cinco mil
euros, dividido em duas quotas iguais, no valor nominal de dois mil e
quinhentos euros, ambas pertencentes à sócia Isabel Maria de Sousa
Azevedo Maia dos Santos.

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 nomeado gerentes o sócio Isabel Maria de Sousa
Azevedo Maia dos Santos.

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 do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na respectiva pasta.

Está conforme o original.

25 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Florinda
Almeida Santos. 2000067794

ARNES IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Trofa. Matrícula n.º 5881/
031111; identificação de pessoa colectiva n.º 504738895; inscrição
n.º 5; número e data da apresentação: 1/20050221.

Certifico que a sociedade foi dissolvida e o prazo para a liquidação
é de 3 anos.

Está conforme.

24 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Florinda
Almeida dos Santos. 2007032902

ITALO QUÍMICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Trofa. Matrícula n.º 3804/
970724; identificação de pessoa colectiva n.º 502466286;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 11; número e data da apresentação:
3/20050218.

Certifico que Maria da Ascensão Campos Dias da Silva cessou as
funções de gerente por renúncia, a partir de 31 de Janeiro de 2005.

Está conforme.

24 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Florinda
Almeida dos Santos. 2007023199

IRMÃOS DIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Trofa. Matrícula n.º 267/
680404; identificação de pessoa colectiva n.º 500141401;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 7; número e data da apresentação:
2/20050218.

Certifico que Maria da Ascensão Campos Dias da Silva, cessou as
funções de gerente por renúncia, a partir de 31 de Janeiro de 2005.

Está conforme.

24 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Florinda
Almeida dos Santos. 2007023288

EMPRESA TÊXTIL DA MAGANHA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Trofa. Matrícula n.º 937/
801014; identificação de pessoa colectiva n.º 501092889; inscrição
n.º 12; números e data das apresentações: 7 e 8/20050217.

Certifico que a sociedade procedeu ao aumento de capital de
€ 950 000 para € 1 650 000, mediante a incorporação de prestações
suplementares e alterou o contrato quanto ao n.º 1 do artigo 4.º, cuja
redacção segue:

ARTIGO 4.º

1 — O capital social, integralmente realizado, é de um milhão
seiscentos e cinquenta mil euros, dividido em trezentas e trinta mil
acções do valor nominal de cinco euros cada uma.

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

Está conforme.

18 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Florinda
Almeida dos Santos. 2007023334

CLÍNICA VETERINÁRIA DA TROFA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Trofa. Matrícula n.º 3009/
940620; identificação de pessoa colectiva n.º 503220892; inscrição
n.º 10; número e data da apresentação: 18/20050218.

Certifico que a sociedade alterou seu contrato tendo aditado o
artigo 7.º cuja redacção segue em anexo.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá adquirir, livremente, participações como sócio
de responsabilidade ilimitada ou participações em sociedades com o



DIÁRIO DA REPÚBLICA — III SÉRIEN.º 89 — 9 de Maio de 2005 9884-(73)

objecto diferente do seu, em sociedades reguladas por leis especiais e
em agrupamentos complementares de empresas.

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

Está conforme.

25 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Florinda
Almeida dos Santos. 2007033542

J. FERREIRA & S. SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Trofa. Matrícula n.º 5819/
030616; identificação de pessoa colectiva n.º 506590763; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 6/20050221.

Certifico que a sociedade alterou seu contrato quanto ao artigo 2.º
cuja redacção segue:

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste em actividades de contabilidade,
consultoria económica e financeira, consultoria para os negócios e a
gestão; Comércio por grosso e a retalho de computadores,
equipamentos periféricos e programas informáticos, comércio por
grosso e a retalho de outras máquinas e material de escritório, comércio
por grosso e a retalho de outros componentes e equipamentos
electrónicos, bem como consultoria informática, elaboração de páginas
de Internet e formação relacionada com informática, contabilidade e
gestão/administração; À sociedade é também permitida a aquisição e
venda de material usado e reciclado, bem como manutenção e
reparação de máquinas de escritório, de contabilidade e de material
informático; Todas as operações realizadas pela sociedade poderão
ser desenvolvidas dentro e ou fora do território nacional.

Adverti os outorgantes da obrigação de requererem o registo deste
acto no prazo de três meses a contar de hoje.

Arquivo uma certidão da competente Conservatória do Registo
Comercial, comprovativa da qualidade de únicos sócios e demais
elementos da sociedade.

Foi-me exibido um certificado expedido pelo Registo Nacional de
Pessoas Colectivas, em 31 de Janeiro último.

Esta escritura foi lida aos outorgantes e foi-lhes feita a explicação

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

Está conforme.

24 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Florinda
Almeida dos Santos. 2007033623

VALONGO

MACH — COMÉRCIO DE VEÍCULOS AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 56 125/
20050218; identificação de pessoa colectiva n.º 507256808;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 01/20050218.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, pelos sócios
Maria dos Santos Ferreira Cardoso de Sousa, casada com Avelino
Marques de Sousa, na comunhão de adquiridos, Hugo Dinis Leite Vieira
e Carlos Filipe Pacheco dos Santos, ambos solteiros, maiores, que fica
a reger-se pelo contrato em anexo:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma MACH — Comércio de Veículos
Automóveis, L.da

2 — Tem a sua sede na Rua da Várzea, 343, 1.º, esquerdo, frente,
freguesia de Alfena, concelho de Valongo.

3 — Por simples deliberação da deslocada, dentro do mesmo
gerência, poderá a sede ser concelho ou para concelho limítrofe, e
serem criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de
representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio de todo o tipo de
veículos automóveis e equipamentos de suas peças e acessórios, e
sucatas; manutenção e reparação de veículos automóveis.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente subscrito e realizado dinheiro,
é de cinco mil euros, dividido em três em quotas, uma do valor nominal
de dois mil e quinhentos euros, pertencente à sócia Maria dos Santos
Ferreira Cardoso de Sousa, e duas do valor nominal de mil, duzentos
e cinquenta euros, pertencentes uma a cada um dos restantes sócios.

2 — Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de
capital até ao montante global de 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, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, será exercida por sócios ou não
sócios, ficando desde já nomeados gerentes todos os sócios.

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

3 — A remuneração da gerência poderá consistir, total ou
parcialmente, em participações nos lucros da sociedade.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras sociedades,
mesmo com objecto diferente do seu, e em sociedades rego a 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 se da,
se defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

1 — A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes
casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudicação

em juízo, falência ou cessão gratuita não autorizada;
c) Quando o sócio praticar actos que violem o pacto social ou as

obrigações sociais;
d) No caso de falecimento de qualquer sócio, a quem não sucedam

herdeiros legitimários;
e) Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja

sócio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio;
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio

consentimento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia geral.
2 — Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no

balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas,
destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou a terceiros.

3 — Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último
balanço aprovado.

4 — Se por falecimento de um sócio a respectiva quota não for
amortizada no prazo de 90 dias, a contar da data do falecimento, os
herdeiros deverão designar, de entre eles, um representante comum.

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a
percentagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser
deliberado em assembleia geral.

Está conforme o original.

23 de Fevereiro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Madalena
Clemente Gagliardini Coelho. 2002207712

PERDITA — ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 55 364/
20011018; identificação de pessoa colectiva n.º 505587130;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 3; número e data da apresentação:
02/20050221.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi
reconduzido o administrador único, para o quadriénio de 2005 a 2008,
por deliberação de 31 de Janeiro de 2005.

22 de Fevereiro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Madalena
Clemente Gagliardini Coelho. 2002207690
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VALONGUIMO — GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO
DE BENS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 06060;
identificação de pessoa colectiva n.º 503570176.

Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas do
ano de 2003.

Está conforme.

21 de Fevereiro de 2005. — A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 2002207224

VALONGODIS — SOCIEDADE DE DISTRIBUIÇÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 06058;
identificação de pessoa colectiva n.º 503571067.

Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas do
ano de 2003.

Está conforme.

21 de Fevereiro de 2005. — A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 2002207216

PASTELARIA FLOR DA PRESA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 56 126/
20050218; identificação de pessoa colectiva n.º 507195914;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 03/20050218.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que fica a
reger-se pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Pastelaria Flor da Presa, L.da

ARTIGO 2.º

1 — A sua sede é na Rua da Presa, 70, da freguesia e concelho de
Valongo.

2 — A gerência da sociedade poderá deslocar a sede social dentro
do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes, bem como criar
filiais, sucursais ou outras formas de representação social.

ARTIGO 3.º

O seu objecto consiste na actividade de comércio de pão, pastelaria
e seus derivados e cafetaria.

ARTIGO 4.º

1 — O capital social, inteiramente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros, dividido em duas quotas iguais do valor de dois mil e
quinhentos euros cada uma, pertencentes uma a cada um dos sócios
Cristina Maria Trindade Soares e Manuel Pereira Soares.

2 — Os sócios poderão deliberar por acordo unânime que lhes sejam
exigidas prestações suplementares de capital, até ao montante global
de cinquenta mil euros.

ARTIGO 5.º

1 — A gerência social, remunerada ou não, conforme for deliberado
em assembleia geral, fica afecta aos sócios, que desde já são nomeados
gerentes e a quem mais vier a ser nomeado em assembleia geral.

2 — A sociedade vincula-se com a intervenção de dois gerentes.
3 — Em ampliação dos poderes normais de gerência os gerentes

poderão:
a) Comprar e vender viaturas automóveis;
b) Tomar de arrendamento quaisquer locais, bem como alterar ou

rescindir os respectivos contratos.

ARTIGO 6.º

1 — É livre a cessação de quotas entre os sócios.
2 — A cessação a estranhos depende do consentimento da sociedade,

à qual é distribuído o direito de preferência, em primeiro lugar, e aos
sócios não cedentes em segundo.

22 de Fevereiro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Madalena
Clemente Gagliardini Coelho. 2002207674

DOMOSINAL — ENGENHARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 11 666/
990723; identificação de pessoa colectiva n.º 504471694;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 2; número e data da apresentação:
04/20050218.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, a mesma
alterou a sede para a Rua da Madeira, 170-186, Valongo.

22 de Fevereiro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Agostinha
Pedro Machado Ribeiro. 2002207666

CANTINHO DA NATÁLIA — TÊXTIL LAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 56 127/
20050218; identificação de pessoa colectiva n.º 507261020;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 05/20050218.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe entre Natália
Maria Ferreira Fernandes, casada com Rui Manuel Taveira Loureiro,
na comunhão de adquiridos, e Albina Alice da Costa Azevedo, casada
com José Joaquim da Silva Reis, na comunhão de adquiridos, que fica
a reger-se pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Cantinho da Natália — Têxtil Lar, L.da

ARTIGO 2.º

1 — A sociedade tem a sua sede na Praceta do Comendador de
Matos, 157, freguesia de Alfena, concelho de Valongo.

2 — Por simples deliberação da gerência e sem necessidade de
autorização de qualquer outro órgão social, poderá ser transferida a
sede social para outro local do mesmo concelho ou concelho limítrofe,
bem como serem criadas ou encerradas sucursais, agências, delegações
ou outras formas locais de representação quer em território nacional
ou no estrangeiro.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto o comércio a retalho de têxteis,
vestuário, lingerie, retrosaria, arranjos de roupa, calçado,
marroquinaria, artigos de viagem, artigos para o lar.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado e subscrito em dinheiro, é
de cinco mil euros e corresponde à soma de duas quotas iguais, do
valor nominal de dois mil e quinhentos euros cada pertencentes uma
a cada uma das sócias Natália Maria Ferreira Fernandes e Albina Alice
da Costa Azevedo.

ARTIGO 5.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capital
até cinquenta mil euros, por deliberação unânime dos sócios.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas, quando feita a estranhos carece do consenti-
mento da sociedade, sendo conferido aos sócios não cedentes o direi-
to de preferência, em primeiro lugar e à sociedade, em segundo lugar.

ARTIGO 7.º

1 — A administração e representação da sociedade, remunerada ou
não, compete aos gerentes a nomear em assembleia geral, podendo
ser nomeados gerentes pessoas estranhas à sociedade.

2 — Ficam desde já designadas gerentes ambas as sócias.
3 — A sociedade fica obrigada pela intervenção de dois gerentes.
4 — Ficam incluídos nos poderes de gerência a compra e venda de

veículos automóveis, celebração de contratos de leasing e tomar e dar
de arrendamento bens imóveis de e para a sociedade.

ARTIGO 8.º

A sociedade poderá livremente adquirir participações sociais em
sociedades com objecto igual ou diferente do seu, em sociedades
reguladas por lei especial e em agrupamentos complementares de
empresas.

ARTIGO 9.º

1 — A sociedade poderá proceder à amortização de quotas em caso
de insolvência do sócio, arrolamento, arresto, penhora ou qualquer
outro acto que afecte a livre disponibilidade da quota.
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2 — A contrapartida da amortização será o valor que resultar do
último balanço reportado a 31 de Dezembro.

22 de Fevereiro de 2005. — A Conservadora, Maria Agostinha
Pedro Machado Ribeiro. 2002207747

METALVA — SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES
METÁLICAS DE VALONGO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 00030/
19870119; identificação de pessoa colectiva n.º 501768378;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 5; números e
data das apresentações: 06 e 07/20050218.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, cessou as
suas funções de gerente José Joaquim de Moura Meireles, em 13 de
Janeiro de 2005, por renúncia, e que na mesma data foi designado
gerente Manuel de Moura Meireles, casado.

22 de Fevereiro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Madalena
Clemente Gagliardini Coelho. 2002207682

BLUSEN — SOCIEDADE DE EXPORTAÇÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 22 007/
760708; identificação de pessoa colectiva n.º 500591610; inscrição
n.º 12; número e data da apresentação: 01/20050221.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram
designados os membros dos órgãos sociais para o quadriénio 2005-
-2008:

Conselho de administração: presidente — Maria Celeste Sá Rebelo,
divorciada; vice-presidente — Jorge Manuel de Rebelo Oliveira; vo-
gal — Pedro Claus de Rebelo Oliveira; fiscal único: Ângelo Couto,
Alberto Couto & Carlos Ribeiro, Sociedade de Revisores Oficiais de
Contas, representada por Ângelo Manuel de Oliveira Couto; fiscal
suplente — Alberto Gomes Pereira do Couto.

Data da deliberação: 20 de Janeiro de 2004.

22 de Fevereiro de 2005. — A Conservadora, Maria Agostinha
Pedro Machado Ribeiro. 2002207755

DOSAPAC — INSTRUMENTAÇÃO
E ELECTRICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 10 188/
980728; identificação de pessoa colectiva n.º 504221280;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 2; número e data da apresentação:
03/20050221.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, a mesma
alterou a sede para a Rua da Madeira, 170/186, Valongo.

22 de Fevereiro de 2005. — A Conservadora, Maria Agostinha
Pedro Machado Ribeiro. 2002207763

HLQ — MONTAGENS ELÉCTRICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 55 546/
20020322; identificação de pessoa colectiva n.º 505810867;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
03/20050216.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, a mesma
alterou a sede para a Rua do Doutor Egas Moniz, 40, 1.º-D, Ermesinde,
Valongo.

17 de Fevereiro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Madalena
Clemente Gagliardini Coelho. 2002207607

TÁXIS AUTO CASTELOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 41 093/
19860325; identificação de pessoa colectiva n.º 500083070;
inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 04/20050221.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram
designados gerentes Fernando Ribeiro Fernandes e Maria Alice Vieira
Peixoto da Silva, em 12 de Novembro de 2001.

22 de Fevereiro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Madalena
Clemente Gagliardini Coelho. 2002207704

JOSÉ CÉSAR DA SILVA SANTOS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 56 087/
20041206; identificação de pessoa colectiva n.º 507035364;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 03/20041206.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe por José César
da Silva Santos, casado com Glória Carolina Pereira Moreira Santos,
na comunhão de adquiridos, que fica a reger-se pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma José César da Silva Santos,
Unipessoal, L.da, e tem sede na Rua de Filipa de Vilhena, 41, 1.º,
localidade de Ermesinde, concelho de Valongo.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a prestação de serviços de peritagens
automóveis principalmente às empresas.

ARTIGO 3.º

O capital social é de cinco mil euros, encontrando-se realizado
quanto a 50 %, pertencente na totalidade ao único sócio, José César
da Silva Santos.

ARTIGO 4.º

A gerência social, dispensada de caução, fica a cargo do sócio único,
José César da Silva Santos, sendo suficiente a sua assinatura para obrigar
validamente a sociedade em todos os seus actos e contratos.

ARTIGO 5.º

É permitido ao sócio único celebrar com a sociedade negócios
jurídicos que sirvam a prossecução do objecto social, os quais deverão,
em todos os casos, observar a forma escrita.

25 de Fevereiro de 2005. — A Conservadora, Maria Agostinha
Pedro Machado Ribeiro. 2002207780

ANTÓNIO ABREU COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 002100/
920414; identificação de pessoa colectiva n.º 502743832; inscrição
n.º 4; número e data da apresentação: 01/20050222.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi
aumentado e redenominado o capital de € 4987,98 para € 5000
subscrito em dinheiro pelos sócios na proporção das respectivas quotas.

Certifico ainda que foi alterado parcialmente o contrato da sociedade,
pelo que o artigo 3.º ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros, dividido em sete quotas, sendo duas quotas de valor nominal
de mil, oitocentos e setenta e cinco e duzentos e cinquenta euros,
pertencentes ao sócio António Abreu Costa, uma quota do valor
nominal de mil, oitocentos e setenta e cinco euros pertencente à sócia
Maria Nunes Coelho e quatro quotas iguais do valor nominal de
duzentos e cinquenta euros, cada uma, pertencentes aos sócios José
Coelho de Abreu, Cecília Coelho Abreu Costa, António Coelho Abreu
Costa e José Augusto Coelho Abreu Costa.

Foi actualizado e depositado o texto completo do contrato.

25 de Fevereiro de 2005. — A Conservadora, Maria Agostinha
Pedro Machado Ribeiro. 2002207771

H. C. — HIGIENE E SEGURANÇA ALIMENTAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 56 128/
20050223; identificação de pessoa colectiva n.º 507204840;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 07/20050223.
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Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe entre Maria
Estrela dos Santos Baeta Cruz, divorciada, Horácio Fernando Fraga
Rodrigues, divorciado, e Maria Amélia de Fátima Cardoso Alegre
Martinho, divorciada, que fica a reger-se pelo contrato em anexo.

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma H. C. — Higiene e Segurança
Alimentar, L.da, e tem sede na Rotunda do 1.º de Maio, 160, 3.ª sala,
freguesia e concelho de Valongo.

2 — A gerência poderá deslocar a sede da sociedade dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe, bem como abrir filiais, sucursais
ou quaisquer outras formas de representação social, no país ou no
estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste no exercício da actividade de medicina,
higiene e segurança e higiene alimentar.

ARTIGO 3.º

A sociedade poderá adquirir participações em sociedades com objecto
igual ou diferente do seu, em sociedades reguladas por leis especiais,
participar em consórcios, em agrupamentos complementares de
empresas e em associações em participação.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros e está dividido em três quotas, sendo uma de três mil euros,
pertencente à sócia Maria Estrela dos Santos Baeta Cruz, duas iguais
de mil euros, pertencentes cada uma delas a cada um dos sócios Maria
Amélia de Fátima Cardoso Alegre Martinho e Horácio Fernando Fraga
Rodrigues.

ARTIGO 5.º

Os sócios poderão deliberar que lhes sejam exigidas prestações
suplementares até ao montante global de cento e cinquenta mil euros.

ARTIGO 6.º

1 — A administração e representação da sociedade será exercida
por um ou mais gerentes a designar em assembleia geral, remunerados
ou não, conforme for deliberado pelos sócios.

2 — Para obrigar validamente a sociedade, em todos o seus actos e
contratos, é suficiente a intervenção de um gerente.

3 — Fica, desde já designada gerente a sócia Maria Estrela dos Santos
Baeta Cruz.

ARTIGO 7.º

1 — A cessão de quotas, seja a favor de sócios, seja a favor de
terceiros, fica dependente do consentimento expresso da sociedade,
tendo esta direito de preferência na aquisição.

2 — Não usando a sociedade este direito, mas consentindo na
cessão quando esta for a estranhos, o direito de preferência deferir-
-se-á a qualquer dos sócios não cedentes. E no caso de haver mais que
um sócio interessado, a quota deverá ser dividida pelos pretendentes
na proporção das respectivas quotas.

ARTIGO 8.º

1 — A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes
casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Se a quota for penhorada, arrestada ou, por qualquer forma, sujeita

a arrematação judicial,
c) Por falecimento ou interdição do titular;
d) Se a quota for transmitida com violação do disposto no

artigo sétimo;
2 — Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a

contrapartida pela amortização da quota será calculada com base no
valor apurado no último balanço aprovado e será paga em quatro
prestações semestrais e iguais, a primeira com vencimento no prazo
de seis meses após a sua fixação.

3 — Se por falecimento de um dos sócios 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.

22 de Fevereiro de 2005. — A Conservadora, Maria Agostinha
Pedro Machado Ribeiro. 2002207801

BITOLA — SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 12 895/
20000412; identificação de pessoa colectiva n.º 504885936;

averbamento n.º 1, 2 e 3 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 5; números
e data das apresentações: 01, 03, 05 e 06/20050223.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, cessaram as
suas funções de gerentes António Manuel Esteves Monteiro, em 7 de
Fevereiro de 2005, e Rui Fernando Martins da Silva, em 16 de
Fevereiro de 2005, ambos por renúncia.

Certifico que foi alterado parcialmente o contrato da sociedade e
em consequência, os artigos 3.º, n.º 1, e 4.º, n.º 2, ficaram com a
seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

1 — capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de sete
mil e quinhentos euros, e corresponde à soma de duas quotas, sendo
uma do valor de seis mil setecentos e cinquenta euros pertencente ao
sócio Jorge Manuel Alves dos Santos e outra do valor de setecentos
e cinquenta euros pertencente ao sócio Bruno Daniel Gonçalves dos
Santos.

ARTIGO 4.º

2 — A sociedade vincula-se com a intervenção de um gerente.

Certifico, ainda que a mesma alterou a sede para a Rua do Eduardo
Joaquim Reis Figueira, 188, Valongo.

Foi actualizado e depositado o texto completo do contrato.

25 de Fevereiro de 2005. — A Conservadora, Maria Agostinha
Pedro Machado Ribeiro. 2002207798

TRANSPORTES BAUHER, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 55 307/
20010917; identificação de pessoa colectiva n.º 505527413;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
02/20050218.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi alterada
a sede para a Rotunda do 1.º de Maio, 160, 2.º, sala 16, Valongo

22 de Fevereiro de 2005. — A Conservadora, Maria Agostinha
Pedro Machado Ribeiro. 2002207658

VILA DO CONDE

DAVID SANTOS LEAL & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 02179/971124; identificação de pessoa colectiva n.º 504008498;
número e data da apresentação: 498/270603.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à prestação
de contas do ano de 2002.

15 de Novembro de 2003. — A Segunda-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2003791159

02A — IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 03350/020325; identificação de pessoa colectiva n.º 503179175;
número e data da apresentação: 502/270603.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à prestação
de contas do ano de 2002.

15 de Novembro de 2003. — O Segundo-Ajudante, Alberto Soares.
2003791175

MOURA & ALMEIDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 00904/880523; identificação de pessoa colectiva n.º 501984038;
número e data da apresentação: 507/270603.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à prestação
de contas do ano 2002.

15 de Novembro de 2003. — O Segundo-Ajudante, Alberto Soares.
2003791167
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BRAGANÇA & SOARES — CAFÉ, SNACK-BAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 03522/021211; identificação de pessoa colectiva n.º 506307956;
número e data da apresentação: 423/260603.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à prestação
de contas do ano 2002.

15 de Novembro de 2003. — O Segundo-Ajudante, Alberto Soares.
2003814612

PAULICONTA — AGÊNCIA S. SIMÃO,
CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 01275/920203; identificação de pessoa colectiva n.º 502694564;
número e data da apresentação: 505/270603.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à prestação
de contas do ano 2002.

15 de Novembro de 2003. — O Segundo-Ajudante, Alberto Soares.
2003791183

02A — AUTOADESIVOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 03358/020325; identificação de pessoa colectiva n.º 503603074;
número e data da apresentação: 504/270603.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à prestação
de contas do ano 2002.

15 de Novembro de 2003. — O Segundo-Ajudante, Alberto Soares.
2003791205

IRMÃOS AGRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 01767/950420; identificação de pessoa colectiva n.º 503401420;
número e data da apresentação: 503/270603.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à prestação
de contas do ano 2002.

15 de Novembro de 2003. — O Segundo-Ajudante, Alberto Soares.
2003791213

EMPREENDIMENTOS VENTO LESTE, IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 03282/020128; identificação de pessoa colectiva n.º 505928655;
número e data da apresentação: 433/260603.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à prestação
de contas do ano 2002.

15 de Novembro de 2003. — O Segundo-Ajudante, Alberto Soares.
2001879849

MANUEL & AMÉRICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 02120/970715; identificação de pessoa colectiva n.º 503918245;
número e data da apresentação: 501/270603.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à prestação
de contas do ano 2002.

15 de Novembro de 2003. — O Segundo-Ajudante, Alberto Soares.
2003791221

FRIGOAVE — APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 00640/840124; identificação de pessoa colectiva n.º 501416587;
número e data da apresentação: 431/260603.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à prestação
de contas do ano 2002.

15 de Novembro de 2003. — O Segundo-Ajudante, Alberto Soares.
2003818936

DELFIM AZEVEDO — CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 02425/990304; identificação de pessoa colectiva n.º 504578650;
número e data da apresentação: 425/260603.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à prestação
de contas do ano 2002.

15 de Novembro de 2003. — O Segundo-Ajudante, Alberto Soares.
2003819045

CONSTRUÇÕES ANTÓNIO FARIA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 02943/010525; identificação de pessoa colectiva n.º 505509342;
número e data da apresentação: 500/270603.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à prestação
de contas do ano 2002.

15 de Novembro de 2003. — O Segundo-Ajudante, Alberto Soares.
2003791957

VILA NOVA DE GAIA

MATIAS & MATIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º  62 208; identificação de pessoa colectiva n.º 500187991;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrições n.os 9 e 10; números
e data das apresentações: 17 e 19/20050228.

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

1 — Artigo(s) alterado(s): 3.º e seu § 1.º, com a seguinte redacção:
Forma de obrigar/órgãos sociais:
Forma de obrigar: intervenção do gerente Alberto dos Santos

Morais.
Artigo(s) alterado(s): 3.º e seu § 1.º
Órgão(s) designado(s):
Gerência: Alberto dos Santos Morais, cargo — gerente; Delfina de

Jesus Mata, cargo — gerente.
Data da deliberação: 4 de Janeiro de 1971.
2 — Montante do aumento: 11 900 000$.
Modalidade e forma de subscrição: 1 415 072$ em reservas de re-

avaliação; 2 584 928$ em reservas disponíveis; 7 900 000$ em di-
nheiro, subscrito quanto a 5 705 000$ pelo sócio Alberto dos Santos
(que unificou as quotas por si tituladas numa única que reforça),
395 000$ pela sócia Delfina de Jesus (que reforça a sua quota) e quanto
a 600 000$ por cada um dos novos sócios, Alberto José da Mata Mo-
rais, João Filipe da Mata Morais e Maria da Conceição da Mata Morais
(com a criação de 3 novas quotas).

Artigo(s) alterado(s): 1.º, 2.º, corpo do 3.º e seu § 1.º, com a se-
guinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Matias & Matias, L.da, tem a sua sede
na Rua de Felizardo de Lima, 81, freguesia de Santa Marinha, conce-
lho de Vila Nova de Gaia, e tem por objecto a indústria de tipografia
e similares.

ARTIGO 2.º

O capital social, inteiramente realizado em dinheiro, é de doze
milhões de escudos, pertencendo uma quota de nove milhões e seis-
centos mil escudos ao sócio Alberto dos Santos Morais, e quatro quo-
tas iguais de seiscentos mil escudos, uma a cada um dos sócios, Delfi-
na de Jesus Mata, Alberto José da Mata Morais, João Filipe da Mata
Morais e Maria da Conceição da Mata Morais.

ARTIGO 3.º

A gerência social, dispensada de caução, remunerada ou não, fica
confiada a todos os sócios.
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§ 1.º Qualquer dos gerentes representa a sociedade em juízo, e fora
dele, mas nos actos que envolvam responsabilidade, para que esta fi-
que obrigada, é suficiente a assinatura do gerente Alberto dos Santos
Morais, ou a assinatura, em conjunto de dois dos restantes gerentes,
e a de qualquer deles para actos de mero expediente.

3 — Sede: Rua de Santa Apolónia, 274, fracção B, distrito do Porto,
concelho de Vila Nova de Gaia, freguesia de Serzedo, Vila Nova de
Gaia.

10 de Março de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria Teixeira
Soares. 2004079860

SANDEMAN & C.A, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 11 056; identificação de pessoa colectiva n.º 505726017;
inscrições n.os 8 e 9; números e data das apresentações: 16 e 17/
20050315.

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

Designação de membro(s) de orgão(s) social(ais):
Órgão(s) designado(s):
Conselho de administração: Salvador da Cunha Guedes, cargo —

presidente; residência/sede: Rua do Ouro, 471, hab. D-44, Porto.
Francisco José Garcia de Valadares Souto, cargo — vogal; residência/

sede: Rua da Quinta das Chãs, 124, casa 9, São Pedro de Afurada, Vila
Nova de Gaia.

Fernando da Cunha Guedes, cargo — vogal; residência/sede: Rua de
Felizardo Lima, 185, Porto.

Fiscal único: Pricewaterhousecoopers & Associados, SROC,
representada por António Joaquim Brochado Correia, ROC, cargo —
efectivo; residência/sede: Avenida da Liberdade, 245, 8.º, A, Lisboa.

Suplente(s) do fiscal único: José Pereira Alves, cargo — suplente —
ROC; residência/sede: Rua de Alfredo Keil, 257-A, 3.º, esquerdo, Porto.

Prazo de duração do(s) mandato(s): 2005-2008.
Data da deliberação: 2 de Março de 2005.
Designação de secretário designado(s):
Secretário: João Manuel Lima Engrácia Antunes; residência: Lugar

de Aldeia Nova, Avintes, Vila Nova de Gaia.
Suplente: Orlando Rocha Duarte; residência: Largo do Adro, 9,

Porto.
Prazo de duração do(s) mandato(s): 2005-2008.
Data da deliberação: 4 de Março de 2005.

21 de Março de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria Teixeira
Soares. 2004045175

SANDEMAN & C.A, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 11 056; identificação de pessoa colectiva n.º 505726017;
inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 11/20050315.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documentos
relativos à prestação de contas do ano 2004, referente à sociedade
em epígrafe.

Está conforme.

21 de Março de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria Teixeira
Soares. 2004045167

NDE — PROJECTOS ELÉCTRICOS
E REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 10 939; identificação de pessoa colectiva n.º 505508400;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
47/20050315.

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

Gerência: Pedro Manuel Rodrigues Terras Marques.
Cargo: gerente.
Causa: renúncia.
Data: carta de 4 de Julho de 2002.

21 de Março de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria Teixeira
Soares. 2004045132

MIGUEL NETO & ASSOCIADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 11 503; identificação de pessoa colectiva n.º 505880334;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 1/20050315.

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

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 21 Fevereiro de 2005.

21 de Março de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria Teixeira
Soares. 2004045078

CARPINTARIA DAMIÃO BERNARDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 11 502; identificação de pessoa colectiva n.º 505830450;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 2/20050315.

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

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 21 de Fevereiro de 2005.

21 de Março de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria Teixeira
Soares. 2004045051

MIGUEL PASTELEIRO, PANIFICAÇÃO, PASTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 6381; identificação de pessoa colectiva n.º 504116908;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 1/20050314.

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

Aumento do capital.
Montante do aumento: 602 410$ (CO2-414).
Modalidade e forma de subscrição: em dinheiro, subscrito na

proporção.
Capital após o aumento: € 5000.
Artigo(s) alterado(s): 3.º
Sócios e quotas:
Quota: € 2500.
Titular: Miguel João Gomes Oliveira.
Quota: € 2500.
Titular: Ana Carla Magalhães Pinto César.

21 de Março de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria Teixeira
Soares. 2004045043

VINHAS & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 6381; identificação de pessoa colectiva n.º 500977410;
averbamento n.º 3 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
4/20050314.

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

Cessação de funções de membro(s) do(s) órgão(s) social(ais).
Gerência: Manuel dos Santos Lavoura Ribeiro.
Causa: óbito.
Data: 19 de Setembro de 1991.

21 de Março de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria Teixeira
Soares. 2002243662

O GAROTÃO — MODA INFANTIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 43 371; identificação de pessoa colectiva n.º 501613935;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 32/20050315.

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

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 28 de Janeiro de 2005.

21 de Março de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria Teixeira
Soares. 2004045060
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JORGE, MARQUES — MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR
E VETERINÁRIO E C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 11 503; identificação de pessoa colectiva n.º 503437697;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
6/20050315.

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

Mudança da sede:
Sede: Rua do Visconde das Devesas, 215, distrito do Porto, conce-

lho de Vila Nova de Gaia, freguesia de Vila Nova de Gaia (Santa
Marinha).

21 de Março de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria Teixeira
Soares. 2004045086

CRAVO DIAS & CARLOS VALENTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 11 502; identificação de pessoa colectiva n.º 504050583;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 33/20050315.

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

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 31 de Dezembro de 2004.

21 de Março de 2005. — A Ajudante principal, Elsa Maria Teixeira
Soares. 2004045094

S. SANTOS & C. BASTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 5771; identificação de pessoa colectiva n.º 503974498;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 31/20050315.

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

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 22 de Dezembro de 2004.

21 de Março de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria Teixeira
Soares. 2004045108

GROZ — BECKERT PORTUGUESA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 18 343/19690611; identificação de pessoa colectiva
n.º 500130922; número e data da apresentação: 2/20050317.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documentos
relativos à prestação de contas do ano 2004 referente à sociedade em
epígrafe.

29 de Março de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria Teixeira
Soares. 2004062924

MEDIMETRO — MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 09756/20010105; identificação de pessoa colectiva
n.º 505130165; inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 04/
20050317.

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

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 20 de Outubro de 2004.

Está conforme.

29 de Março de 2005. — A Ajudante principal, Elsa Maria Teixeira
Soares. 2004044772

HABISOFT — SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 06494/19980407; identificação de pessoa colectiva
n.º 504126423; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 3/
20050317.

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

Alteração do contrato de sociedade.
Objecto: construção e engenharia civil; actividades imobiliárias por

conta própria e por conta de outrem, compra e venda de prédios para
revenda e construção de edifícios.

Artigo alterado: 2.º

Está conforme.

29 de Março de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria Teixeira
Soares. 2004044900

MAIA LOURO & C.A,  L .DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 09755/20010105; identificação de pessoa colectiva
n.º 504821024; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 1/20050317.

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

Cessação de funções do gerente Miguel da Cerveira Maia Louro,
por renúncia.

Data: 1 de Novembro de 2004.

Está conforme.

29 de Março de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria Teixeira
Soares. 2004044896

ARMADURAS PARA BETÃO — ARAUNA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 61 095/20030814; identificação de pessoa colectiva
n.º 506566773; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 8/20050321.

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

Deslocação de sede para a Rua de D. Glória de Castro, 141, 4.º,
centro posterior, Vilar de Andorinho, Vila Nova de Gaia.

Está conforme.

31 de Março de 2005. — A Segunda-Ajudante, Elsa Maria Teixeira
Soares. 2004044802

IMORDESTE — IMOBILIÁRIA, SOCIEDADE
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. identificação
de pessoa colectiva n.º 503356131; inscrição n.º 2; número e data
da apresentação: 8/20050318.

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

Mudança de sede: Rua do Mercado, 30, loja V, Arcozelo, Vila Nova
de Gaia.

Está conforme.

31 de Março de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria Teixeira
Soares. 2004044918

FORRESTER & C.A, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 1913; identificação de pessoa colectiva n.º 500205744;
inscrição n.º 11; número e data da apresentação: 4/20050323.
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Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documentos
relativos à prestação de contas do ano 2004, referente à sociedade
em epígrafe.

Está conforme.

4 de Abril de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria Teixeira
Soares. 2004045884

FORRESTER & C.A, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º  1913; identificação de pessoa colectiva n.º 500205744;
inscrições n.os 12 e 13; números e data das apresentações: 5 e 6/
20050323.

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

Conselho de administração: presidente — Salvador da Cunha Gue-
des, residente na Rua do Ouro, 471, habitação D-44, Porto; vogais —
Francisco José Garcia de Valadares Souto, residente na Rua Quinta das
Chãs, 124, casa 9, São Pedro de Afurada Vila Nova de Gaia; Fernando
da Cunha Guedes, residente na Rua de Felizardo Lima, 185, Porto.

Fiscal único: Pricewaterhousecoopers & Associados, SROC, L.da,
representada por António Joaquim Brochado Correia, residente na
Avenida da Liberdade, 245, 80-A, Lisboa, cargo: efectivo.

Suplente do ROC: José Pereira Alves, ROC, residente na Rua de
Alfredo Keil, 257-A, 3.º, esquerdo, Porto, cargo: suplente.

Prazo de duração do(s) mandato(s): 2005-2007.
Data da deliberação: 2 de Março de 2005.
Secretário — João Manuel Lima Engrácia Antunes, residente no

Lugar de Aldeia Nova, Avintes, Vila Nova de Gaia.
Suplente — Orlando Rocha Duarte, residente no Largo do Adro, 9,

Porto.
Prazo de duração do(s) mandato(s): 2005-2007.
Data da deliberação: 3 de Março de 2005.

4 de Abril de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria Teixeira
Soares. 2004045892

A GRELHA DO RENDEIRO — RESTAURANTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º  6469; identificação de pessoa colectiva n.º 504939246; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 6/20050318.

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

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 31 de Dezembro de 2004.

30 de Março de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria Teixeira
Soares. 2004045523

SUN SEE — IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 62 289; identificação de pessoa colectiva n.º 507153219;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 7/20050318.

Certifico que foi efectuado o seguinte contrato de sociedade,
conforme se segue:

1.º

A sociedade adopta a firma Sun See — Imobiliária, L.da, com sede
na Rua do Agueiro, 97, 4.º, sala R, freguesia de Mafamude, concelho
de Vila Nova de Gaia.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sociedade pode des-
locar a sede social para outro local, dentro do mesmo concelho ou
concelho limítrofe.

2.º

O objecto da sociedade consiste na construção de prédios para
venda; construção civil e obras públicas; compra, venda e arrendamento
de imóveis e revenda dos adquiridos para esse fim; projectos de
arquitectura e engenharia; prestação de serviços na área da construção
civil.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinquenta
mil euros, dividido em três quotas: duas de vinte e três mil setecentos

e cinquenta euros sendo uma de cada um dos sócios Jorge Sebastião
Tavares de Sousa e Joaquim Dias da Costa e uma de dois mil e
quinhentos euros da sócia Maria Cristina Neves Cardoso Silva.

4.º

1 — A gerência da sociedade fica afecta aos sócios, Jorge Sebastião
Tavares de Sousa e Joaquim Dias da Costa, que ficam já nomeados
gerentes.

2 — Para obrigar a sociedade é necessária a assinatura de dois
gerentes.

Está conforme.

31 de Março de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria Teixeira
Soares. 2004045493

SOGRAPE VINHOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Identificação
de pessoa colectiva n.º 500271615; inscrição n.º 18; número e data
da apresentação: 5/20050318.

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

Designação de membros de órgãos sociais.
Órgãos designados:
Conselho de administração: presidente — Salvador da Cunha Guedes,

residente na Rua do Ouro, 471, habitação D-44 Porto; vogais —
Francisco José Garcia de Valadares Souto, residente na Rua da Quinta
das Chãs, 124, casa 9, São Pedro da Murada, Vila Nova de Gaia,
António José Simões de Oliveira Bessa, residente na Rua dos Heróis
de África, 127, Leça da Palmeira, Matosinhos, Fernando da Cunha
Guedes, residente na Rua de Felizardo Lima, 185, Porto, Francisco
Miguel Teixeira de Sousa Ferreira, residência/sede: Quinta de Fontelas,
lote 5, Santa Marta, Lago, Amares George Thomas David Sandeman,
residência: Alameda Jardins D’Arrábida, 1120, 90 B, Vila Nova de
Gaia, Artur Manuel Sousa Lopes, residência/sede: Rua de Guilhermina
Suggia, 194, 5.º, D, Porto.

Fiscal único: efectivo — Pricewaterhousecoopers & Associados,
SROC, L.da, representada por António Joaquim Brochado Correia,
ROC, sede: Avenida da Liberdade, 245, 80-A, Lisboa; suplente — José
Pereira Alves, ROC, residência: Rua de Alfredo Keil, 257-A, 30,
esquerdo, Porto.

Prazo de duração dos mandatos: 2005-2007
Data da deliberação: 11 de Março de 2005.

Está conforme.

29 de Março de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria Teixeira
Soares. 2004044977

SOGRAPE VINHOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Identificação
de pessoa colectiva n.º 500271615; inscrição n.º 19; número e data
da apresentação: 5/20050324.

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

Designação de secretário.
Secretário — João Manuel Lima Engrácia Antunes, residência: Lugar

de Aldeia Nova, Avintes, Vila Nova de Gaia; suplente — Orlando
Rocha Duarte, residência: Largo do Adro, 9, Porto.

Prazo de duração do mandato: 2005-2007.
Data da deliberação: 11 de Março de 2005.

Está conforme.

29 de Março de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria Teixeira
Soares. 2004044969

SOGRAPE VINHOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 10 672; identificação de pessoa colectiva n.º 500271615;
número e data da apresentação: 4/20050318.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documentos
relativos à prestação de contas do ano 2004, referente à sociedade
em epígrafe.

29 de Março de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria Teixeira
Soares. 2004044985
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BAZAR BINA — COMÉRCIO UTILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 00745; identificação de pessoa colectiva n.º 502873698; número
e data da apresentação: 5/20050321.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
registo de alteração do contrato, tendo sido aditado o artigo 6.º

ARTIGO 6.º

Podem ser exigidas aos sócios prestações suplementares na
proporção das suas quotas até ao montante global de cinquenta mil
euros.

Está conforme.

31 de Março de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria Teixeira
Soares. 2004044926

CAFETARIA BELÉM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 1585; identificação de pessoa colectiva n.º 503083356;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 4/20050321.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
registo de alteração do contrato, tendo sido aditado o artigo 5.º

ARTIGO 5.º

Às sócias podem ser exigidas prestações suplementares na
proporção das quotas até ao montante global de cinquenta mil euros.

Está conforme.

1 de Abril de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria Teixeira
Soares. 2004045663

NABABE — CAFETARIA E SNACK-BAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 00043/19901024; identificação de pessoa colectiva n.º 502429844;
inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 3/20050321.

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

Alteração do contrato de sociedade.
Artigos alterado: 9.º (aditado), prestações suplementares.

ARTIGO 9.º

Podem ser exigidas aos sócios prestações suplementares na
proporção das suas quotas até ao montante global de sessenta mil euros.

Está conforme.

1 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Dias do Vale.
2004044810

M2 — CONSULTORIA EMPRESARIAL, SOCIEDADE
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 11 028/20011002; identificação de pessoa colectiva
n.º 505648059; inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 07/
20050317.

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

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 28 de Fevereiro de 2005.

Está conforme.

29 de Março de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria Teixeira
Soares. 2004044799

EMPRETUR — EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 57 092; identificação de pessoa colectiva n.º 501295836;
inscrições n.os 9 e 10; números e data das apresentações: 14 e 15/
20050315.

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

Designação de membros de órgãos sociais.
Órgãos designados:
Conselho de administração: presidente — Salvador da Cunha Guedes,

residência/sede: Rua do Ouro, 471, hab. D-44 Porto; vogais — Vítor
António Junqueira Ribeiro Cerqueira, residência/sede: Rua de Álvares
Cabral, 83, 4.º, direito, Vila Nova de Gaia, Manuel Pedro da Cunha
Guedes residência/sede: Rua de Afonso Baldaia, 391, Porto, Pedro
Alexandre Ramos do Carmo, residência/sede: Rua do Marechal
Saldanha, 445, hab. 4.4, Porto e Fernando da Cunha Guedes, residência/
sede: Rua de Felizardo Lima, 185 Porto.

Fiscal único: Pricewaterhousecoopers & Associados, SROC, L,
representada por efectivo por António Joaquim Brochado Correia,
residência/sede: Avenida da Liberdade, 245, 8.º, A, Lisboa.

Suplentes do fiscal único: José Pereira Alves, residência/sede: Rua
de Alfredo Keil, 257 A, 3.º, esquerdo, Porto.

Prazo de duração dos mandatos: 2005-2007.
Data da deliberação: 2 de Março de 2005.
Designação de secretário.
Designados: secretário — João Manuel Lima Engrácia Antunes,

residência: Lugar de Aldeia Nova, Avintes Vila Nova de Gaia;
suplente — Orlando Rocha Duarte, residência: Largo do Adro, 9, Porto.

Prazo de duração dos mandatos: 2005-2007.
Data da deliberação: 2 de Março de 2005.

21 de Março de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria Teixeira
Soares. 2004045426

EMPRETUR — EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 57 092; identificação de pessoa colectiva n.º 501295836;
inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 9/20050315.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documentos
relativos à prestação de contas do ano 2004 referente à sociedade em
epígrafe.

Está conforme.

21 de Março de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria Teixeira
Soares. 2004045213

PUBLIMIRANDA — STANDS PUBLICITÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 45 300; identificação de pessoa colectiva n.º 502008059;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 5/20050309.

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

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 9 de Fevereiro de 2005.

18 de Março de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria Teixeira
Soares. 2004079967

PAULO SÉRGIO MARQUES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 61 243/20031023; identificação de pessoa colectiva
n.º 506718301; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 16/
20050322.

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

Dissolução e encerramento da liquidação.



DIÁRIO DA REPÚBLICA — III SÉRIE N.º 89 — 9 de Maio de 20059884-(82)

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

Está conforme.

1 de Abril de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria Teixeira
Soares. 2004044829

GRANJA-SOL — IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 00557/19871222; identificação de pessoa colectiva n.º 501913483;
averbamentos n.os 1 e 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; números
e data das apresentações: 22, 23 e 24/20050323.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram
efectuados os seguintes registos:

a) Deslocação de sede para: Rua de Oliva Teles, 1463.
Distrito: Porto.
Concelho: Vila Nova de Gaia.
Freguesia: Arcozelo.
b) Cessação de funções: Rogério Rodrigues Pinto Loureiro.
Cargo: gerente.
Causa: renúncia.
Data: 7 de Fevereiro de 2005.
c) Designação de membros de órgãos sociais:
Gerência: José Macedo da Costa.
Cargo: gerente.
Residência/sede: Rua de Oliva Teles, 1463, Arcozelo, Vila Nova de

Gaia.
Data da deliberação: 7 de Fevereiro de 2005.

Está conforme.

4 de Abril de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria Teixeira
Soares. 2004044950

DESAFIOS PEDAGÓGICOS — OCUPAÇÃO DE TEMPOS
LIVRES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 61643; identificação de pessoa colectiva n.º 506907856;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da
apresentação: 9/20050330.

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

Cessação de funções de membros dos órgãos sociais.
Gerência: Sarah Pessoa Jorge Begonha Diamond Vale.
Cargo: gerente.
Causa: renúncia.
Data: 31 de Março de 2005.

6 de Abril de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria Teixeira
Soares. 2004045922

LUÍS M. COSTA MOREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 03118/19950412; identificação de pessoa colectiva
n.º 503416339; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 04/
20050324.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte aumento de capital:

Montante do aumento: 35 060,11 euros.
Modalidade e forma de subscrição: em dinheiro, subscrito pelos

sócios na proporção das respectivas quotas.
Capital após o aumento: 60 000 euros.
Artigos alterados: 3.º
Sócios e quotas:
Quota: 57 000 euros.
Titular: Luís Manuel da Costa Moreira.
Número de identificação fiscal: 179699210.
Residência: Rua das Palmas, 184, Vilar de Andorinho, Vila Nova

de Gaia.
Quota: 3000 euros
Titular: Margarida Maria Gomes Correia Moreira.
Número de identificação fiscal: 117748463.

Residência: Rua das Palmas, 184, Vilar do Paraíso, Vila Nova de
Gaia.

Está conforme.

6 de Abril de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria Teixeira
Soares. 2010394089

LAMINAR — INDÚSTRIA DE MADEIRAS
E DERIVADOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 1321; identificação de pessoa colectiva n.º 500225168;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 5; números e
data das apresentações: 1 e 2/20050324.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram
efectuados os seguintes registos:

a) Cessação de funções de Ledo, Morgado & Associados —
 SROC, S. A., do cargo de fiscal único efectivo.

Data: 3 de Janeiro de 2005.
b) Designação de fiscal único efectivo para preenchimento de vaga

(2003-2006): Deloitte & Associados, SROC, S. A., representada por
Jorge Bento Martins Ledo, com sede na Praça do Duque de Saldanha,
1, 6.º piso, Lisboa.

Data: 3 de Janeiro de 2005.

Está conforme.

6 de Abril de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria Teixeira
Soares. 2010394305

TELADE — ELECTRICIDADE
E TELECOMUNICAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 07851; identificação de pessoa colectiva n.º 503965855;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 3/20050324.

Certifico que foi efectuado o seguinte registo:
Montante do aumento: 195 036,06.
Modalidade e forma de subscrição: em dinheiro, subscrito por todos

os sócios da forma seguinte: € 43 883,11 Fernando Trindade de
Carvalho; € 26 329,87 Maria da Graça Gomes Aleixo Dorotea Muleta;
€ 35 106,49 Pedro Manuel Barreto da Cruz Robin de Andrade;
€ 35 106,49 José Henrique Baptista Correia; € 19 503,61 Hélder Jorge
Gonçalves dos Santos e € 35 106,49 José Ratinho Correia (os sócios
Maria da Graça, Pedro Manuel, José Henrique e José Ratinho reforçam
as quotas de que são titulares e os sócios Fernando Trindade e Hélder
Jorge criam novas quotas).

Capital após o aumento: 210 000 euros.
Alteração do artigo 3.º, que fica com a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de duzentos
e dez mil euros e corresponde à soma de oito quotas, sendo uma de
quarenta e três mil oitocentos oitenta e três euros e onze cêntimos e
uma de três mil trezentos sessenta e seis euros e oitenta e nove
cêntimos do sócio Fernando Trindade de Carvalho, uma de vinte e
oito mil trezentos e cinquenta euros da sócia Maria da Graça Gomes
Aleixo Dorotea Muleta, uma de trinta e sete mil e oitocentos euros
do sócio Pedro Manuel Barreto da Cruz Robin de Andrade, uma de
trinta e sete mil e oitocentos euros do sócio José Henrique Baptista
Correia, uma de dezanove mil quinhentos e três euros e sessenta e um
cêntimos e uma de mil quatrocentos noventa e seis euros e trinta e
nove cêntimos do sócio Hélder Jorge Gonçalves dos Santos, e uma de
trinta e sete mil e oitocentos euros do sócio José Ratinho Correia.

Está conforme.

5 de Abril de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria Teixeira
Soares. 2010394208

SERFOCOFRES — COMÉRCIO DE COFRES
E FECHADURAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 60 508/20021219; identificação de pessoa colectiva n.º 506409376;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 27/20050323.
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Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte acto:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 23 de Março de 2005.

Está conforme.

4 de Abril de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria Teixeira
Soares. 2004045760

SANIMECA — INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
E MECÂNICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 24 220; identificação de pessoa colectiva n.º 500870373;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 3/20050405.

Certifico que foi efectuado o seguinte registo:
Aumento do capital.
Montante do aumento: 5012,02 euros
Modalidade e forma de subscrição: em dinheiro, subscrito quanto a

€ 3341,35 pelo sócio Alberto Augusto Rodrigues de Barros, que cria
uma nova quota, e quanto a € 1670,67 pela sócia Maria Margarida
Romero Damião de Barros Miranda, que reforça.

Capital após o aumento: 10 000 euros.
Artigo alterado: 4.º

Está conforme.

6 de Abril de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria Teixeira
Soares. 2010394216

FONTESER — IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 06974/19980828; identificação de pessoa colectiva n.º 504228463;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 15/20050323.

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

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 15 de Março de 2005.

Está conforme.

4 de Abril de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria Teixeira
Soares. 2004045817

MARIBEL — CABELEIREIRO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 8420; identificação de pessoa colectiva n.º 504735152;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 6/20050321.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte registo: alterado o § único do artigo 3.º, com a seguinte
redacção:

ARTIGO 3.º

§ único. Podem ser exigidas prestações suplementares à sócia até
ao montante global de oitenta e cinco mil euros.

31 de Março de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria Teixeira
Soares. 2004045639

BENJOR — SOCIEDADE DE EMPREITADAS BENJAMIM
JORGE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 21 800; identificação de pessoa colectiva n.º 500582360;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 15/20050322.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documentos
relativos à prestação de contas do ano 2003 referente à sociedade em
epígrafe.

Está conforme.

21 de Março de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria Teixeira
Soares. 2000194320

RODOVIL — SOCIEDADE IMPORTADORA DE MATERIAL
RODOVIÁRIO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 14 493; identificação de pessoa colectiva n.º 500234027;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 1/20050322.

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

Designação de membros de órgãos sociais.
Conselho de administração: presidente — Antero Augusto Teixeira

Guedes, residência/sede: Casa do Vilarinho 4600-793 Vila Caiz/AMT;
vogais — Cláudio Américo Carmo dos Santos, residência/sede: Rua do
Marquês Sá da Bandeira, 274, 1.º, esquerdo, 4400-217 Vila Nova de
Gaia, Pedro Miguel Guedes dos Santos, residência/sede: Vilarinho 4600-
-793 Vila Caiz/AMT.

Fiscal único: efectivo — Novais & Vilar, SROC, representada por
Agostinho Novais Gonçalves, Roc, residência/sede: Rua de Guedes de
Azevedo, 33, 3.º, 4000-272 Porto; suplente — Maria Luísa Leite de
Castro Anacoreta Correia, Roc, residência/sede: Rua do Crasto, 208,
1.º, esquerdo, 4150-241 Porto.

Prazo de duração dos mandatos: 2004-2006.
Data da deliberação: 2 de Abril de 2004.

31 de Março de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria Teixeira
Soares. 2004045744

GAVIMO — SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 3864; identificação de pessoa colectiva n.º 503560103;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 14/20050323.

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

Alterado o artigo 5.º com a seguinte redacção:

ARTIGO 5.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capital
até ao montante de quinhentos mil euros.

A Ajudante Principal, Elsa Maria Teixeira Soares. 2004045787

PÃO QUENTE — CONFEITARIA LUANDA DOCE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 2358; identificação de pessoa colectiva n.º 503233323;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 1/20050323.

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

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 14 de Janeiro de 2005.

14 de Janeiro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria Teixeira
Soares. 2004045795

MAITRE — ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 61 600; identificação de pessoa colectiva n.º 506769330;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 7/20050323.

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

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 17 de Dezembro de 2004.

17 de Dezembro de 2004. — A Ajudante Principal, Elsa Maria
Teixeira Soares. 2004045825

BA — FÁBRICA DE VIDROS BARBOSA
& ALMEIDA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 5606; identificação de pessoa colectiva n.º 500041393;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 7 e inscrição n.º 12; números e
data das apresentações: 2 e 3/20050323.
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Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte registo:

Cessação de funções de membros dos órgãos sociais.
Anabela Nogueira de Matos.
Cargo: secretário suplente.
Causa: renúncia.
Data: 15 de Março de 2005.
Sofia Amorim Cerqueira dos Santos Serra.
Cargo: secretário suplente.
Residência/sede: Avenida da Boavista, 3265, 5.2, 4100-137 Porto.
Prazo de duração do mandato: preenchimento de vaga.
Data da deliberação: 15 de Março de 2005.

15 de Março de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria Teixeira
Soares. 2004045841

ERVANÁRIA BIOCLÍNICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 61 451; identificação de pessoa colectiva n.º 506834123;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da
apresentação: 9/20050324.

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

Sede: Rua do Dr. Flórido Toscano, 35, loja 3.
Distrito: Porto.
Concelho: Vila Nova de Gaia.
Freguesia: Vilar do Paraíso.

4 de Abril de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria Teixeira
Soares. 2004045850

GAIALAR — ACESSÓRIOS PARA COZINHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 1132; identificação de pessoa colectiva n.º 502973277;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da
apresentação: 1/20050328.

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

Sede: deslocada para a Rua de 14 de Outubro, 574, 2.º, Mafamude,
Vila Nova de Gaia.

4 de Abril de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria Teixeira
Soares. 2004045876

SANTARÉM
ALCANENA

FORMIGA & FORMIGA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcanena. Matrícula n.º 698/
961003; identificação de pessoa colectiva n.º 503742031; data da
apresentação: 240603.

Certifico que da sociedade em epígrafe foram depositados na pasta
respectiva os documentos de prestação de contas do exercício do ano
de 2002.

Está conforme o original.

20 de Janeiro de 2004. — A Segunda-Ajudante, Orlinda Maria
Mateus Henriques Ferreira Gomes. 2001327234

RURALLENA, CONSULTORIA TÉCNICA
DE ENGENHARIA, UNIPESSOAL, L.DA

(antes designada RURALLENA, TURISMO RURAL, L.DA)

Conservatória do Registo Comercial de Alcanena. Matrícula n.º 831/
990406; identificação de pessoa colectiva n.º 504376640; inscrição
n.º 5; números e data das apresentações: 16 e 17/011128.

Certifico que foi alterado parcialmente o pacto da sociedade em
epígrafe por força da transformação em sociedade unipessoal por

quotas pelo que o corpo do artigo 1.º e o artigo 2.º do pacto passaram
a ter nova redacção com aditamento do artigo 7.º:

ARTIGO 1.º

A sociedade passa a adoptar a firma RURALLENA, Consultoria
Técnica de Engenharia, Unipessoal, L.da, e tem sede na Avenida de
José António de Carvalho, rés-do-chão, esquerdo, frente, 731, freguesia
de Minde, concelho de Alcanena.

§ único. .........................................................................................

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na a consultoria técnica de
engenharia civil, prestação de serviços na área da logística da engenharia
e construção civil, administração de imóveis, compra de imóveis e
revenda dos adquiridos para esse fim e intermediação de bens e serviços
para obras a realizar no estrangeiro.

ARTIGO 7.º

A sócia fica desde já autorizada a celebrar com a sociedade negócios
jurídicos desde que sirvam a prossecução do objecto da sociedade.

O pacto na sua redacção actualizada está depositado na respectiva
pasta.

Está conforme o original.

23 de Janeiro de 2004. — A Segunda-Ajudante, Orlinda Maria
Mateus Henriques Ferreira Gomes. 3000038623

BUPOR — IMOBILIÁRIA E AGRO-PECUÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcanena. Matrícula n.º 1001/
030213; identificação de pessoa colectiva n.º 506366952;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrições n.os 5 e 6; números
e data das apresentações: 04, 05 e 06/040517.

Certifico que na sociedade em epígrafe foram registados os seguintes
actos de registo:

Cessação de funções do gerente Maria João Martins Brito, por
renúncia em 18 de Fevereiro de 2004; que o capital foi aumentado
em dinheiro, sendo € 61 750 pela sócia Maria Emília da Silva Ferreira
Figueiredo e € 3250 pelo sócio Paulo Francisco Pires Figueiredo, tendo
em consequência do aumento sido alterado o artigo 3.º do pacto que
passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de setenta
mil euros, e corresponde à soma de duas quotas: uma, quota no valor
nominal de sessenta e seis mil e quinhentos euros pertencente à sócia
Maria Emília da Silva Ferreira Figueiredo, e outra quota no valor
nominal de três mil e quinhentos euros, pertencente ao sócio Paulo
Francisco Pires Figueiredo.

Mais certifica que foi nomeada gerente Maria Emília da Silva Fer-
reira Figueiredo, por deliberação de 18 de Fevereiro de 2004.

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

Está conforme o original.

30 de Junho de 2004. — A Segunda-Ajudante, Orlinda Maria Mateus
Henriques Ferreira Gomes. 2005294594

ALMEIRIM

J. CANIÇO — SOCIEDADE AGRÍCOLA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almeirim. Matrícula n.º 00935/
010419; data da apresentação: 020628.

Certifico que ficaram depositados todos os documentos respeitantes
ao registo de prestação de contas do ano de 2001 da sociedade em
epígrafe.

20 de Março de 2003. — A Segunda-Ajudante, Emília Maria
Guerreiro Viegas Moura. 1000207622



DIÁRIO DA REPÚBLICA — III SÉRIEN.º 89 — 9 de Maio de 2005 9884-(85)

CARTAXO

M. & F. CALDEIRA — PRODUTOS PARA AGRO-
-PECUÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Cartaxo. Matrícula n.º 01294/
970203; identificação de pessoa colectiva n.º 503812358; inscrição
n.º 8; número e data da apresentação: 04/20050209.

Certifico que a sociedade em epígrafe promoveu o registo de
dissolução e encerramento da liquidação.

Causa: acordo de ambos os sócios.

Data de aprovação das contas: 13 de Outubro de 2005.

28 de Fevereiro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria da Glória
Bessa. 2005163678

JOSÉ DE OLIVEIRA SANTOS & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Cartaxo. Matrícula n.º 00062/
441031; identificação de pessoa colectiva n.º 500158630; número
e data da anotação: 20020726.

Certifico que ficaram depositados na pasta da sociedade em epígrafe
os documentos da prestação de contas relativa ao exercício do ano de
2001.

19 de Fevereiro de 2003. — O Conservador, Serafim Faustino
Martins Froufe. 2003367012

CONSTÂNCIA

INSUFLAR, MANUFACTURA, COMÉRCIO E LOCAÇÃO
DE COBERTURAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Constância. Matrícula
n.º 00073/961029; identificação de pessoa colectiva n.º 503738743;

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documentos
respeitantes às prestações de contas do exercício de 2002 e 2003 da
sociedade em epígrafe em 16 de Fevereiro de 2005.

25 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Rosa Maria de
Jesus Pereira Morais. 2008158578

CORUCHE

HENRIQUE CARLOTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coruche. Matrícula n.º 00454/
980710; identificação de pessoa colectiva n.º 501716165;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrições n.os 9 e 10; números
e data das apresentações: 03, 06 e 07/050202.

Certifico que Henrique Manuel Grilo Carlota e Maria Elias Jacob
Carlota cessaram funções como gerentes por haverem renunciado ao
respectivo exercício em 22 de Dezembro de 2004.

Pela inscrição n.º 9 foi nomeado gerente Henrique Manuel Jacob
Grilo Carlota, a partir 22 de Dezembro de 2004.

Pela inscrição n.º 10 foi alterado parcialmente o pacto social quanto
aos artigos 3.º e 5.º, os quais passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro é
de € 5000 e corresponde à soma de três quotas: duas pertencentes ao
sócio Henrique Manuel Jacob Grilo Carlota, respectivamente nos
valores nominais de € 3500, uma e € 500, outra, e outra pertencente
à sócia Hélia Isabel Patrício Carlota no valor nominal de € 1000.

ARTIGO 5.º

1 — A gerência da sociedade dispensada de caução e com ou sem
remuneração, conforme for deliberado em assembleia geral, recairá
sobre os sócios ou não, a designar por esta.

2 — Para obrigar a sociedade em todos os actos e contratos é
necessária a intervenção do gerente Henrique Manuel Jacob Grilo
Carlota.

3 — É expressamente vedado à gerência assinar pela sociedade, letras
de favor, abonações e, em geral, documentos estranhos ao objecto
social.

4 — A remuneração da gerência poderá consistir total ou
parcialmente em participação dos lucros da sociedade.

5 — A gerência poderá delegar os poderes de gerência nos sócios
ou em pessoas estranhas à sociedade através de procuração, para o
que carecerá de autorização da assembleia geral.

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

Está conforme o original.

24 de Fevereiro de 2005. — O Segundo-Ajudante, Inácio Paulino.
2006309935

ENTRONCAMENTO

S. CAFA — COOPERATIVA DE CONSUMO
DOS FERROVIÁRIOS E ADERENTES, C. R. L.

Sede: Entroncamento

Conservatória do Registo Comercial do Entroncamento. Matrícula
n.º 00089; identificação de pessoa colectiva n.º 500257213;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 02/050201.

Certifico que a referida cooperativa aumentou e redenominou o
capital social, tendo em consequência alterado os n.os 1, 2, 3, 4 e 5
do artigo 4.º dos Estatutos, o qual passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

Capital social

1 — O capital social é variável e ilimitado, no mínimo de 2500
euros, já realizado em numerário.

2 — O capital social é representado por títulos nominativos de 5
euros cada um.

3 — Cada cooperador individual obriga -se a subscrever 3 títulos de
capital e a realizar no acto de admissão pelo menos um dos títulos
subscritos.

4 — A parte restante do capital será realizada, no máximo, em
duas prestações mensais consecutivas.

5 — Cada cooperador colectivo obriga -se a subscrever, no mínimo,
15 títulos de capital e a realizá -los integralmente no acto de admissão.

6 — Cada cooperador podará subscrever um número de títulos de
capital superior ao referidos nos n.os 3 e 5, podendo, a assembleia
geral fixar a sua remuneração, determinando os termos em que ela se
processará.

O texto dos estatutos na sua redacção actualizada ficou depositado
na pasta respectiva.

Está conforme o original.

23 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Isabel de Jesus
Terrinca da Silva Bernardo Tomás. 2000147321

JAIME DUQUE SIMÕES DOS REIS, L.DA

Sede: Rua de Latino Coelho, 7 e 9, Entroncamento

Conservatória do Registo Comercial do Entroncamento. Matrícula
n.º 00113; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 07/
050128.

Certifico que foi dissolvida a referida sociedade e feita a sua
liquidação, com a aprovação das contas em 22 de Dezembro de 2004.

1 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Isabel de Jesus
Terrinca da Silva Bernardo Tomás. 2000147119

JOALIS — CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS
PÚBLICAS, L.DA

Sede: Largo do 1.º de Dezembro, 7, loja 4, Entroncamento

Conservatória do Registo Comercial do Entroncamento. Matrícula
n.º 00402; identificação de pessoa colectiva n.º 503591513;
inscrição n.º 14; número e data da apresentação: 08/050127.
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Certifico que a referida sociedade alterou os artigos 1.º e 3.º do pacto
social, os quais passaram a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma JOALIS — Construção Civl e Obras
Públicas, L.da, e tem sede na Rua de Isabel Falcão Trigoso, 12,
freguesia de Nossa Senhora de Fátima, concelho de Entroncamento.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado e inteiramente subscrito
em dinheiro é de € 75 000 e corresponde à soma de quatro quotas,
nos seguintes termos: ao sócio Luís Filipe Ferreira Lopes, pertencem
duas quotas: uma no valor nominal de € 35 000 e uma outra no valor
nominal de € 2500; ao sócio Jorge Fernando Ferreira Lopes,
pertencem duas quotas: uma no valor nominal de € 35 000 e outra
no valor nominal de € 2500.

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

Está conforme o original.

27 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Isabel de Jesus
Terrinca da Silva Bernardo Tomás. 2000146813

GOLEGÃ

SOCIEDADE AGRÍCOLA DA QUINTA DO MEIRINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Golegã. Matrícula n.º 00497;
identificação de pessoa colectiva n.º 502069554; inscrição n.º 6;
número e data da apresentação: 01/20030130.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, pela acta
n.º 19 de 30 de Novembro de 2001, foi aumentado o capital social
com mais 602 410$, realizado por incorporação de reservas livres,
subscrito por todos os sócios na proporção das suas quotas e foi
alterado o contrato social quanto ao artigo 6.º, o qual passa a ter a
seguinte redacção:

ARTIGO 6.º

O capital social é de cinco mil euros, está integralmente realizado
e é correspondente à soma de quatro quotas, uma de dois mil setecentos
e cinquenta euros, pertencente à sócia Maria Emília Tavares Cruz
veiga e Vasconcelos, outra de setecentos e cinquenta euros, pertencente
ao sócio João Tavares Veiga e Vasconcelos, outra de setecentos e
cinquenta euros, pertencente à sócia Maria Eugénia Tavares Veiga e
Vasconcelos Calixto, e outra de setecentos e cinquenta euros,
pertencente à sócia Maria Madalena Tavares Veiga e Vasconcelos
Vieira Martins.

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

Conferida está conforme.

A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima Ascenso Rodrigues Tapadas.
2001452373

AZIEDIFICA — EDIFICAÇÕES E RESTAURO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Golegã. Matrícula n.º 00777/
20020722; identificação de pessoa colectiva n.º 506186911;
número e data da apresentação: 20030506.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documentos
da prestação de contas da sociedade em epígrafe referente ao ano 2002.

8 de Maio de 2003. — A Primeira-Ajudante, Áurea Gonçalves
Pereira. 2001452233

LOURENÇO & IRMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Golegã. Matrícula n.º 00694;
identificação de pessoa colectiva n.º 500431833; averbamento n.º 1
à inscrição n.º 10; número e data da apresentação: 01/20050221.

Certifico que foi registada a cessação das funções da gerente Maria
Antonieta Baião Costa Cabral Figueiredo por renúncia em 17 de
Dezembro de 2004.

Está conforme o original.

22 de Fevereiro de 2005. — A Conservadora, Eugénia Maria Vieira
Amaral. 2007812908

SANTARÉM

AMENA CAVAQUEIRA — CAFÉ, SNACK-BAR
CERVEJARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 03380/
971105; identificação de pessoa colectiva n.º 504008048; inscrição
n.º 5; número e data da apresentação: 14/030205.

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

Data: 29 de Dezembro de 2004.

22 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da
Conceição Jaco Alves. 2008383792

ELSA & GONÇALO, COMÉRCIO DE FLORES
E ARTIGOS DE DECORAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 03699/
990903; identificação de pessoa colectiva n.º 504530712; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 10/270105.

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

Data: 15 de Novembro de 2004.

22 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da
Conceição Jaco Alves. 2008383784

MINIMERCADO CENTRAL DO VALE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 04243/
020308; identificação de pessoa colectiva n.º 505877996; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 01/131204.

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

Data: 3 de Novembro de 2004.

21 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da
Conceição Jaco Alves. 2008383776

JOSÉ DOS SANTOS FRAZÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 04062/
010605; identificação de pessoa colectiva n.º 505398729; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 06/131204.

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

Data: 2 de Dezembro de 2004.

21 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da
Conceição Jaco Alves. 2008383768

LÚCIO A. B. ANTUNES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 02018/
980730; identificação de pessoa colectiva n.º 502118733; inscrição
n.º 4; número e data da apresentação: 02/141204.

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

Data: 31 de Dezembro de 2004.

21 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da
Conceição Jaco Alves. 2008383750
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RICARDO DA CONCEIÇÃO MOTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 01370/
981203; identificação de pessoa colectiva n.º 501176780; inscrição
n.º 5; número e data da apresentação: 01/151204.

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

Data: 3 de Dezembro de 2004.

22 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da
Conceição Jaco Alves. 2008383741

JOSÉ RAUL VICENTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 02191/
900521; identificação de pessoa colectiva n.º 502350091; inscrição
n.º 5; número e data da apresentação: 3/070205.

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

Data: 30 de Setembro de 2004.

22 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da
Conceição Jaco Alves. 2008383733

MASTER SOFÁ — COMÉRCIO DE MOBILIÁRIO
E DECORAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 04716/
040624; identificação de pessoa colectiva n.º 507031156; inscrição
n.º 4; número e data da apresentação: 7/281204.

Certifico que, por escritura de 30 de Novembro de 2004, lavrada a
fl. 19 do livro n.º 235-A do Cartório Notarial de Competência
Especializada de Leiria, foi alterado o contrato da sociedade em epígrafe
quanto aos artigos 2.º e 7.º, que ficaram com a redacção seguinte:

ARTIGO 2.º

A sociedade tem a sede na Estrada da Estação, 3/5, cidade, freguesia
e concelho de Santarém.

ARTIGO 7.º

Ficam desde já nomeados gerentes, os sócios Nuno José da
Conceição Ruivo e Maria Manuela Carvalho das Neves.

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

Está conforme o original.

23 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da
Conceição Jaco Alves. 2008383946

EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS ALBERTO
FONSECA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 03824/
000601; identificação de pessoa colectiva n.º 504551175; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 07/141204.

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

Data: 24 de Novembro de 2004.

21 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da
Conceição Jaco Alves. 2008383725

LIVRARIA ESCOLAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 01797/
861107; identificação de pessoa colectiva n.º 501736379; inscrição
n.º 5; número e data da apresentação: 10/301204.

Certifico que, por acta de 29 de Novembro de 2004, Isabel Maria
Clemente da Trindade Araújo foi nomeada gerente.

Está conforme o original.

21 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da
Conceição Jaco Alves. 2008382141

TORRES NOVAS

DUOAREA — PRODUÇÃO E DESIGN
DE EQUIPAMENTOS DE ÁGUA E GÁS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Novas. Matrícula
n.º 01654/000807; identificação de pessoa colectiva n.º 505065495;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 02/021223.

Certifico que foi dissolvida e encerrada a liquidação da sociedade
em epígrafe.

Data da aprovação das contas: 30 de Novembro de 2002

Conferida está conforme.

24 de Fevereiro de 2003. — A Primeira-Ajudante, Maria Filomena
Ribeiro da Silva. 2000301851

SILVA BARROS & MARQUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Novas. Matrícula
n.º 01634/000609; identificação de pessoa colectiva n.º 505043300;
número e data da apresentação: 28062002.

Certifico que se encontram depositados na pasta da sociedade cima
referida os documentos respeitantes à prestação de contas do exercício
de 2001.

Conferida está conforme.

18 de Novembro de 2002. — A Primeira-Ajudante, Maria Filomena
Ribeira da Silva. 1000209750

SETÚBAL
ALMADA

QESIG — QUALIDADE, GESTÃO E SISTEMAS
DE INFORMAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 12 628/
14122004; identificação de pessoa colectiva n.º 506009548;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 02/20041214.

Certifico que foi constituída a sociedade acima referida, cujo con-
trato é o seguinte:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta o tipo de sociedade comercial por quotas,
a sua firma é constituída pela denominação QESIG — Qualidade, Gestão
e Sistemas de Informação, L.da, e tem a sua sede na Rua da Bela Vista,
110, 2.º, A, Alcaniça, Monte da Caparica, freguesia da Caparica,
concelho de Almada.

2 — Por simples deliberação da gerência, pode a sede social ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes,
bem como podem ser criadas ou encerradas sucursais, filiais, agências,
delegações, escritórios ou outras formas de representação, no território
nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto as actividades nas áreas de consultoria
(com excepção da jurídica), assessoria, contabilidade, projectos,
estudos, comercialização, formação e investigação e desenvolvimento
nos domínios da qualidade, ambiente, segurança, gestão, logística e
afins.

ARTIGO 3.º

A sociedade poderá participar — por mera deliberação da
gerência — no capital social de quaisquer outras sociedades, quer com
o mesmo objecto, quer com objecto diferente, em agrupamentos
complementares de empresas, agrupamentos europeus de interesse
económico, bem como adquirir ou alienar acções, quotas ou obrigações
de outras sociedades e realizar sobre elas as operações que se mostrem
convenientes aos interesses sociais.

ARTIGO 4.º

O capital social — integralmente realizado em dinheiro —, é de
cinco mil euros e corresponde à soma das seguintes quotas: sete quotas,
cada uma do valor nominal de quatrocentos e vinte e cinco euros,
pertencentes uma a cada um dos sócios, Nuno Miguel Bulcão Sarmento,
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Nuno Tiago de Mello Sampayo e Abrantes, Luís Manuel Ramos Caeiro
de Sá, Sérgio Miguel Raminhos Carrilho da Silva Pinto, Rui Vasco
Piloto Casimiro, Paulo Nuno Mendes Dias e José Manuel dos Santos
Coelho; uma quota do valor nominal de mil setecentos e setenta e
cinco euros, pertencente à sócia Qualiseg, Engenharia e Gestão, L.da;
e uma quota do valor nominal de duzentos e cinquenta euros,
pertencente à sócia Design & Pontos — Design e Publicidade, L.da

ARTIGO 5.º

1 — As cessões de quotas são livres entre os sócios, mas, quando
efectuadas a terceiros, a sociedade e os demais sócios têm direito de
preferência na respectiva aquisição, por esta indicada ordem, pelo valor
correspondente ao valor nominal da quota, acrescido da parte
proporcional das reservas e da parte dos lucros do exercício apurado
em balanço especial, elaborado para o efeito.

2 — Para efeitos do exercício do direito de preferência, o sócio
que pretenda ceder a sua quota deverá informar, por carta registada
com aviso de recepção, com pelo menos 30 dias de antecedência, a
sociedade e os demais sócios das condições da cedência.

ARTIGO 6.º

1 — Poderão ser exigidas aos sócios e depois restituídas,
prestações suplementares de capital, desde que a assembleia geral
o delibere por maioria de dois terços dos votos correspondentes
ao capital social.

2 — Poderá, ainda, qualquer sócio fazer os suprimentos à Caixa
Social, sempre que esta deles carecer, desde que a assembleia geral dê
previamente a sua aprovação, na qual sejam fixados os juros, se os
houver, a forma e o prazo de reembolso e as demais condições e termos
interessando ao regime de tais suprimentos.

ARTIGO 7.º

1 — A gerência e a representação da sociedade e exercida por três
gerentes, estranhos ou não à sociedade.

2 — Os gerentes serão ou não remunerados conforme for deliberado
em assembleia geral, a quem compete fixar as remunerações, as quais
poderão ser certas ou consistir, total ou parcialmente, numa
percentagem nos lucros do exercício.

3 — O mandato de qualquer gerente é por dois anos, sendo permitida
a sua recondução por uma ou mais vezes.

4 — Os gerentes são designados em assembleia geral.
5 — A sociedade fica vinculada nos seus actos e contratos pelas

assinaturas, em conjunto, de dois gerentes ou de um gerente e de um
procurador da sociedade.

6 — Mostram -se incluídos nos poderes normais da gerência, não
se tornando necessária prévia deliberação da assembleia geral, a
prática de quaisquer actos ou contratos que tenham por objecto a
compra, venda, permuta, cedência ou oneração de bens móveis e
imóveis, a obtenção de empréstimos e financiamentos, ainda que
com garantias reais, a celebração de contratos de empreitada e de
locação financeira (leasing) ou o aluguer de longa duração de bens
móveis, o arrendamento e trespasse, a desistência, a confissão e
transacção em quaisquer acções judiciais e a celebração de convenções
de arbitragem.

7 — O expediente, entendido como tal a correspondência, os recibos
apostos em cheques ou vales de correio entregues em instituições
bancárias para crédito, o endosso em letras para efeito de desconto e
os recibos de crédito de que a sociedade seja titular, poderá ser assinado
por um só gerente, na medida em que dela não decorra qualquer
obrigação, dever, ónus ou encargo para a sociedade.

8 — A gerência, nos termos do disposto no número cinco do
presente artigo, poderá constituir mandatários ou procuradores da
sociedade para a prática de determinados actos ou categorias de actos.

ARTIGO 8.º

A sociedade poderá amortizar compulsivamente a quota pelo valor
nominal, que acrescerão as partes proporcionais das reservas
eventualmente constituídas e os lucros apurados, em balanço especial,
à data da amortização, nos seguintes casos:

a) Por acordo com o sócio;
b) Quando a quota for penhorada, arrestada ou se verifique qualquer

outra forma de apreensão judicial;
c) Por insolvência ou falência do sócio;
d) Em caso de morte, interdição ou inabilitação do titular da quota.

4 de Janeiro de 2004. — A Escriturária Superior, Maria Beatriz
H. P. Fortio. 2008171825

MOITA

DEVECOPIA — EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO, L.DA

Sede: Estrada Municipal n.º 1022, lote 3, fracção A, Moita

Conservatória do Registo Comercial da Moita. Matrícula n.º 01735/
20000612; identificação de pessoa colectiva n.º 503268798;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 6/20050214.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuada a
sua dissolução e encerramento da liquidação, tendo as contas sido
aprovadas em 5 de Janeiro de 2005.

Conferida está conforme.

17 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Cristina Maria
Lucas Bolina. 2008205096

PALMELA

PROTECNO — TÉCNICAS DE MEDIAÇÃO
POR ULTRA-SONS, L.DA

Sede: Rua dos Compadres, Amarelos, Pinhal Novo, Palmela

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 01165/
960103; identificação de pessoa colectiva n.º 501824294; data da
apresentação: PC-26/062003.

Certifico que para os fins do disposto no artigo 70.º do Código do
Registo Comercial que com referência à sociedade em epígrafe foram
depositados todos os documentos respeitantes às prestações de contas,
bem como as actas da assembleia geral com a aprovação dos mesmos
e a Aplicação dos Resultados do exercício do ano de 2002.

28 de Agosto de 2003. — A Segunda -Ajudante, Vitória Maria de
Sousa Abundância Borges. 2002051380

CAMPOSTEC — CONSULTADORIA EMPRESARIAL, L.DA

Sede: Praceta de Bartolomeu Perestrelo, 3 e 4, Quinta do Anjo,
Palmela

Capital social: € 25  000

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 2480/
20021024; identificação de pessoa colectiva n.º 505892197;
número e data da apresentação: 1/20041222.

Certifico que para os fins do disposto no artigo 70.º do Código do
Registo Comercial que foi depositada fotocópia autenticada de escritura
da Sociedade em epígrafe, onde consta que a mesma efectuou alteração
parcial do contrato, tendo como consequência a alteração do artigo 3.º,
que ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro
e demais bens constantes do activo social, é de vinte cinco mil euros
e corresponde à soma de quatro quotas iguais, cada uma com o valor
nominal de seis mil duzentos e cinquenta euros

2 — Por deliberação da assembleia geral poderão ser exigidas aos
sócios prestações suplementares de capital até ao montante global
equivalente a dez vezes o valor do capital social.

3 — Os sócios poderão fazer suprimentos à sociedade segundo o
regime que for fixado em assembleia geral.

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

21 de Dezembro de 2004. — A Primeira-Ajudante, Alexandrina de
Jesus Cândido. 2002064008

 JOÃO VINHAS BARROSO — MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Centro Comercial Volta da Pedra, 1.º, letra I, Palmela

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 02331/
20020218; identificação de pessoa colectiva n.º 505992345; data
da apresentação: PC-21122004.
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Certifico que para os fins do disposto nos artigos 70.º e 71.º do
Código do Registo Comercial que com referência à sociedade em
epígrafe foram depositados todos os documentos respeitantes à
prestação de contas, bem como a acta da assembleia geral com a
aprovação das mesmas e a Aplicação dos resultados do exercício de
2002 e de 2003.

21 de Dezembro de 2004. — A Primeira-Ajudante, Alexandrina de
Jesus Cândido. 2004648074

VÍTOR OLIVEIRA, CONSTRUÇÕES, S. A.

Sede: Aceiro do Peliche, Fonte da Vaca, CCI 23.401, Pinhal
Novo, Palmela

Capital social: 50 000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 2010/
20010216; identificação de pessoa colectiva n.º 505365030;
inscrições n.os 2 e 9; números e data das apresentações: 3 e 9/
20050106.

Certifico que para os fins do disposto no artigo 70.º do Código do
Registo Comercial que foi depositada fotocópia autenticada da escritura
da sociedade em epígrafe, onde consta que a mesma efectuou alteração
do contrato, com aumento de capital e transformação em sociedade
anónima, que ficou com a seguinte redacção:

Pacto social da sociedade

Denominação, sede, duração e objectivo

ARTIGO 1.º

A empresa exerce a sua actividade comercial sob a forma anónima
e sob a denominação Vítor Oliveira — Construções, S. A., e tem a
sua sede social no Aceiro do Peliche, Fonte da Vaca CCI 23401, na
freguesia de Pinhal Novo, concelho de Palmela.

ARTIGO 2.º

A administração pode deslocar a sede social para outro local dentro
do mesmo concelho, ou para concelhos limítrofes, assim como abrir
sucursais, agências, ou outras formas de representação, sem dependência
de deliberação da assembleia geral.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto a construção civil.

ARTIGO 4.º

A sociedade poderá adquirir livremente participações sociais em
outras sociedades de responsabilidade limitada, ainda que com objecto
diferente do seu, bem como em sociedades reguladas por legislação
especial e em agrupamentos complementares de empresas.

Capital social e acções

ARTIGO 5.º

O capital social é de cinquenta mil euros, dividido em dez mil acções
no valor nominal de cinco euros cada uma, encontrando-se subscrito
e realizado em dinheiro.

ARTIGO 6.º

1 — As acções serão nominativas ou ao portador e serão
representadas por títulos de uma, cinco, dez, cem, quinhentas e mil
acções.

2 — As acções poderão ser reciprocamente convertíveis por
iniciativa dos respectivos titulares, desde que tal seja autorizado pela
sociedade.

ARTIGO 7.º

Fica autorizada a amortização de acções pelo respectivo valor
nominal, sem consentimento dos seus titulares, nos termos do
artigo tricentésimo quadragésimo sétimo do Código das Sociedades
Comerciais, nos seguintes casos:

a) Comportamento obstrutivo da eficaz gestão da sociedade por
parte dos titulares das acções;

b) Comportamento social desprestigiante, susceptível de afectar o
bom nome da sociedade;

c) Violação de cláusulas estatutárias.

Assembleia geral

ARTIGO 8.º

1 — A assembleia geral é constituída por todos os accionistas que
detenham, pelo menos vinte e cinco acções.

2 — A cada vinte e cinco acções corresponde um voto.
3 — Os accionistas poderão fazer -se representar na assembleia geral

pelo cônjuge, qualquer descendente ou ascendente, advogado ou outro
accionista.

4 — Todas as designações de representantes ou procuradores,
incluindo cartas mandadeiras passadas para o efeito previstos no artigo,
deverão ser apresentadas na sede da sociedade, durante as horas normais
de expediente, até ao último dia útil que preceder a reunião da
assembleia geral.

ARTIGO 9.º

1 — As assembleias gerais serão convocadas pelo presidente da
mesa, mediante anúncios publicados no Diário da República e num
dos jornais mais lidos da sede da sociedade com uma antecedência de
30 dias.

2 — Quando as acções da sociedade forem todas nominativas as
publicações poderão ser substituídas por cartas registadas endereçadas
aos accionistas com a mesma antecedência.

3 — Estando presentes todos os accionistas, a assembleia poderá
funcionar sem observância de formalidades prévias, desde que todos
estejam de acordo que a assembleia se constitua e delibere sobre
determinado assunto.

ARTIGO 10.º

1 — A assembleia geral, em reunião ordinária ou extraordinária,
poderá funcionar validamente, em primeira convocação, logo que
estejam presentes, ou devidamente representados, accionistas a quem
pertençam mais de cinquenta por cento do capital social.

2 — No caso de a assembleia geral, regularmente convocada, não
puder funcionar por insuficiente representação do capital social, poderá
efectuar -se nova reunião, depois de decorridos 15 dias, se tal constar
do anúncio da primeira convocação.

ARTIGO 11.º

A mesa da assembleia geral é constituída por um presidente e um
secretário, eleitos trienalmente, podendo ser reeleitos.

ARTIGO 12.º

As deliberações serão tomadas por maioria de votos dos accionistas
presentes ou representados, sempre que a lei ou os estatutos não exijam
maioria qualificada.

Administração e fiscalização

ARTIGO 13.º

1 — A administração da sociedade incumbe a um administrador
único eleito trienalmente pela assembleia geral.

2 — A sociedade obriga -se com a assinatura do administrador único
ou de um procurador com poderes especiais delegados para o acto.

ARTIGO 14.º

Em ampliação dos poderes gerais de representação e gestão dos
negócios da sociedade, a administração, fica com a capacidade para
praticar os seguintes actos:

a) Efectuar investimentos, comprar, vender, hipotecar, dar ou tomar
de arrendamento quaisquer bens imóveis e comprar, vender ou locar
quaisquer bens móveis;

b) Celebrar a contratação de empréstimos ou financiamentos
bancários, oferecendo as garantias exigidas pelas entidades mutuantes,
mesmo que de natureza real;

c) Celebrar contratos de locação financeira, imobiliária ou
mobiliária, oferecendo as garantias exigidas pelas entidades locadoras,
mesmo que de natureza real;

d) Trespassar ou tomar de trespasse, estabelecimentos comerciais;
e) Decidir que a sociedade se associe com outras pessoas ou

entidades, nos termos do artigo 3.º do pacto social;
f) Atribuir e definir em acta, ou noutro instrumento, os poderes

que entenda confiar a mandatários a constituir.
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ARTIGO 15.º

1 — A fiscalização da sociedade compete a um fiscal único, que
deve ser Revisor Oficial de Contas, ou Sociedade de Revisores Oficiais
de Contas.

2 — O fiscal único terá sempre um suplente, que será igualmente
Revisor Oficial de Contas ou Sociedade de Revisores Oficiais de Contas.

Disposições diversas

ARTIGO 16.º

Os lucros líquidos, apurados em cada exercício terão a aplicação
que a assembleia geral determinar deduzidas as verbas que, por lei,
tenham de destinar -se à constituição de fundos de reserva ou garantia.

6 de Janeiro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Alexandrina de Jesus
Cândido. 2004680172

ELECTROPAL — MONTAGENS ELÉCTRICAS
E MECÂNICAS, L.DA

Sede: Armazém n.º 1, Sítio dos Poços, Vale de Touros, Palmela

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 00862/
930618; identificação de pessoa colectiva n.º 503017159; data da
apresentação: 23122004.

Certifico que, para os fins do disposto nos artigos 70.º e 71.º do
Código do Registo Comercial, com referência à sociedade em epígrafe,
foram depositados todos os documentos respeitantes à prestação de
contas, bem como a acta da assembleia geral com a aprovação das
mesmas e a aplicação dos resultados do exercício de 2003.

23 de Dezembro de 2004. — A Primeira-Ajudante, Alexandrina de
Jesus Cândido. 2004680130

VICENTE RODRIGUES & SILVA — PINTURA
E RESTAUROS, L.DA

Sede: Rua de São Francisco Xavier, 71, 3.º, direito,
Fonte da Vaca, Pinhal Novo, Palmela

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 02058/
20010411; identificação de pessoa colectiva n.º 505389045; data
da apresentação: 23122004.

Certifico que, para os fins do disposto nos artigos 70.º e 71.º do
Código do Registo Comercial, com referência à sociedade em epígrafe,
foram depositados todos os documentos respeitantes à prestação de
contas, bem como a acta da assembleia geral com a aprovação das
mesmas e a aplicação dos resultados do exercício de 2003.

23 de Dezembro de 2004. — A Primeira-Ajudante, Alexandrina de
Jesus Cândido. 2004680164

DEMOLUZ — COMÉRCIO DE CANDEEIROS,
ILUMINAÇÃO, MOBILIÁRIO E DECORAÇÃO, L.DA

Sede: Avenida do Visconde do Tojal, 33, Cabanas,
Quinta do Anjo, Palmela

Capital social: € 125 000

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 2288/
20020103; identificação de pessoa colectiva n.º 505912198;
número e data da apresentação: 8/20041223.

Certifico que, para os fins do disposto no artigo 70.º do Código do
Registo Comercial, foi depositada fotocópia autenticada de escritura
da sociedade em epígrafe, onde consta que a mesma efectuou alteração
parcial do contrato, tendo como consequência a alteração do artigo 4.º,
n.º 2, que ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

2 — Para obrigar a sociedade é necessária a intervenção de um
gerente.

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

23 de Dezembro de 2004. — A Primeira-Ajudante, Alexandrina de
Jesus Cândido. 2004680199

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES JORGE LEITÃO
& FILHOS, L.DA

Sede: Avenida do Visconde Tojal, 33, Cabanas, Quinta do Anjo,
Palmela

Capital social: € 24 939,90

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 01647/
990511; identificação de pessoa colectiva n.º 504449338; inscrição
n.º 3; número e data da apresentação: 6/20041223.

Certifico que, para os fins do disposto no artigo 70.º do Código do
Registo Comercial, foi depositada fotocópia autenticada da escritura
da Sociedade em epígrafe onde consta a dissolução e fotocópia da acta
onde se deliberou o encerramento da liquidação da mesma, sendo a
data da aprovação das contas 15 de Dezembro de 2004.

23 de Dezembro de 2004. — A Primeira-Ajudante, Alexandrina de
Jesus Cândido. 2004680180

ARQUIVAGEST — GESTÃO DE DOCUMENTAÇÃO
E ARQUIVOS, S. A.

Sede: Lugar do Carramal, Estrada da Unicervi, bloco A1,
Palmela

Capital social: € 200 000

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 2712/
20031226; identificação de pessoa colectiva n.º 504498738;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 4/20041227.

Certifico que, para os fins do disposto nos artigos 70.º e 71.º do
Código do Registo Comercial, com referência à sociedade em
epígrafe, foram depositados todos os documentos respeitantes à
prestação de contas, bem como a acta da assembleia geral com a
aprovação das mesmas e a aplicação dos resultados do exercício de
2002 e de 2003.

27 de Dezembro de 2004. — A Primeira-Ajudante, Alexandrina de
Jesus Cândido. 2004680210

CONSTRUÇÕES SÉRGIO, L.DA

Sede: Estrada Nacional n.º 252, 38, 2.º, Pinhal Novo, Palmela

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 00824/
930316; identificação de pessoa colectiva n.º 502955520; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 01/20050215.

Certifico que, para os fins do disposto nos artigos 70.º e 71.º do
Código do Registo Comercial, com referência à sociedade em epígrafe,
foram efectuados os registos de:

Cessação de funções do gerente Sérgio Jorge Pereira Estroia, por
renúncia de 22 de Dezembro de 1999.

24 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Vitória Maria de
Sousa Abundância Borges. 2002062358

AUTO PORTAL BRANCO — REPARAÇÕES
AUTOMÓVEL, L.DA

Sede: Pátio das Areias, Portal Branco, Aires, Palmela

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 01613/
990311; identificação de pessoa colectiva n.º 504490184; inscrição
n.º 6; número e data da apresentação: 01/20050216.

Certifico que, para os fins do disposto nos artigos 70.º e 71.º do
Código do Registo Comercial, com referência à sociedade indicada
em epígrafe, foi depositada escritura onde consta a dissolução e
liquidação, sendo a data da aprovação das contas 7 de Fevereiro de
2005.

24 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Vitória Maria de
Sousa Abundância Borges. 2002062889
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SESITUBOS — CANALIZAÇÕES, INSTALAÇÕES
ESPECIAIS, L.DA

Sede: Rua de Angola, lote 43, 3.º, direito, Pinhal Novo, Palmela

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 02100/
20010531; identificação de pessoa colectiva n.º 505375770;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 02/20050216.

Certifico que, para os fins do disposto nos artigos 70.º e 71.º do
Código do Registo Comercial, com referência à sociedade indicada em
epígrafe, foi depositada escritura onde consta a dissolução e liquidação,
sendo a data da aprovação das contas 16 de Fevereiro de 2005.

24 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Vitória Maria de
Sousa Abundância Borges. 2002062854

AGRO-PECUÁRIA DO ARCE, L.DA

Sede: Pinhal das Formas, Quinta do Anjo, Palmela

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 00975/
940627; identificação de pessoa colectiva n.º 500854076;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 6; números e
data das apresentações: 2/20050211 e 03/20050223.

Certifico que para os fins do disposto nos artigos 70.º e 71.º do
Código do Registo Comercial que com referência à sociedade em
epígrafe foram efectuados os seguintes actos registo:

Cessação de funções dos gerentes Manuel Paulino Ribeiro Mosso e
Armindo Augusto dos Santos, por renúncia de 25 de Fevereiro de 2004.

Nomeação de gerentes: Jorge da Costa Carvalho, solteiro, maior; e
Luís dos Santos Rodrigues, casado.

Alteração dos artigos 3.º o e 5.º que passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos demais
valores constantes do activo social, é de cinco mil euros e corresponde
à soma de duas quotas iguais, do valor nominal de dois mil e quinhentos
euros, uma na titularidade de cada um dos sócios Jorge da Costa
Carvalho e Luís dos Santos Rodrigues.

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 gerentes
Jorge da Costa Carvalho e Luís dos Santos Rodrigues.

2 — A sociedade fica validamente obrigada com a intervenção
conjunta de dois gerentes.

3 — A gerência poderá não ser remunerada se tal vier a ser
deliberado pelos sócios, podendo a sua eventual remuneração consistir
total ou parcialmente em participação nos lucros da sociedade.

23 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Vitória Maria de
Sousa Abundância Borges. 2002062331

A-VISION — PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À INDÚSTRIA
AUTOMÓVEL, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Quinta da Marqueza, Quinta do Anjo, Palmela

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 02914/
20041229; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 1/
20050203.

Certifico que para os fins do disposto nos artigos 70.º e 71.º do
Código do Registo Comercial que com referência à sociedade em
epígrafe foram efectuados os seguintes actos de registos:

Nomeação de gerente: Beate Dryer, solteira, maior, e João Carlos
Rato Costa, casado.

22 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Vitória Maria de
Sousa Abundância Borges. 2005156485

PEREIRA & PATEIRO, L.DA

Sede: Porto de Abrigo, Águas de Moura, Marateca, Palmela

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 00053/
751120; identificação de pessoa colectiva n.º 500395543; inscrições
n.os 7 e 8; números e data das apresentações: 1 e 2/04022005.

Certifico que para os fins do disposto nos artigos 70.º e 71.º do
Código do Registo Comercial que com referência à sociedade em
epígrafe foram efectuados os seguintes actos de registos:

À nomeação de Armindo Oliveira da Silva, casado e Luís Miguel
Salgueiro Tavares, solteiro, maior, como secretário e secretário
suplente respectivamente, residentes na Rua dos Trabalhadores do Mar,
16, 2.º, E2, Setúbal.

A dissolução e liquidação, sendo a data da aprovação das contas 19
de Janeiro de 2005.

22 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Vitória Maria de
Sousa Abundância Borges. 2002062285

ARQUIVAGEST — GESTÃO DE DOCUMENTAÇÃO
E ARQUIVOS, S. A.

Sede: Lugar do Carramal, Estrada da Unicervi, bloco A1,
Palmela

Capital social: € 200 000

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 2712/
20031226; identificação de pessoa colectiva n.º 504498738;
inscrição n.º 06; número e data da apresentação: 4/20041227.

Certifico que para fins do disposto no artigo 70.º do Código do
Registo Comercial que foi depositada fotocópia autenticada da acta
da sociedade em epígrafe onde consta a deliberação de redução do
capital da mesma.

27 de Dezembro de 2004. — A Primeira-Ajudante, Alexandrina de
Jesus Cândido. 2004680202

QUASABORLA — PRONTO A COMER, L.DA

Sede: Avenida de Alexandre Herculano, 43, rés-do-chão,
Pinhal Novo, Palmela

Capital social: € 5000

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 1415/
971203; identificação de pessoa colectiva n.º 504017055; inscrição
n.º 4; número e data da apresentação: 4/20041223.

Certifico que para fins do artigo 70.º do Código do Registo
Comercial que foi depositada fotocópia autenticada da escritura da
Sociedade em epígrafe, onde consta que a mesma efectuou alteração
parcial do contrato com aumento de capital, tendo como consequência
a alteração do artigo 3.º, que ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

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

Declararam os outorgantes na qualidade de gerentes e sob sua intei-
ra responsabilidade que o montante correspondente ao aumento de
capital deu já entrada no cofre social e que não exige a lei ou o con-
trato a realização de outras entradas.

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

23 de Dezembro de 2004. — A Primeira-Ajudante, Alexandrina de
Jesus Cândido. 2004680156

AEQUOR — CONSTRUÇÃO, COMPRA E VENDA
DE IMÓVEIS, L.DA

Sede: Rua de Bartolomeu Dias, 126, Vivenda Candeias,
Pinhal Novo, Palmela

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 02134/
20010711; identificação de pessoa colectiva n.º 505293854;
inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 01/20050119.

Certifico que para os fins do disposto nos artigos 70.º e 71.º do
Código do Registo Comercial, com referência à sociedade indicada em
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epígrafe, foi depositada escritura onde consta a dissolução e liquidação,
sendo a data da aprovação das contas 16 de Dezembro de 2004.

2 de Fevereiro de 2005. — A Segunda -Ajudante, Vitória Maria de
Sousa Abundância Borges. 2002062196

ISABEL NOVO — CAFÉS REAL, SOCIEDADE
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua do Infante D. Henrique, lote 127, Pinhal Novo, Palmela

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 02928/
20050118; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/
20050119.

Certifico que para os fins do disposto nos artigos 70.º e 71.º do
Código do Registo Comercial que com referência à sociedade em
epígrafe foi efectuada o registo de constituição de sociedade unipessoal
por Isabel de Jesus Neves Correia Novo, casada com Luís Miguel Diogo
Novo, na comunhão de adquiridos, residente na Rua do Infante
D. Henrique, lote 127, Pinhal Novo, Palmela, que se rege pelo seguinte
contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Isabel Novo — Cafés Real, Sociedade
Unipessoal, L.da

ARTIGO 2.º

1 — A sede da sociedade é na Rua do Infante D. Henrique, lote 127,
freguesia de Pinhal Novo, concelho de Palmela.

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

3 — A gerência pode transferir, abrir ou encerrar qualquer subsidiária,
sucursal ou agência, delegações ou outra forma de representação social,
no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 3.º

Constitui objecto social da sociedade o exercício do comércio por
grosso de café, chá, cacau e especiarias.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de cinco mil euros.

ARTIGO 5.º

1 — A gerência da sociedade caberá a um ou mais gerentes, eleitos
pela sócia única, os quais exercerão os seus cargos com ou sem
remuneração, conforme for deliberado.

2 — A sociedade pode constituir procuradores, mediante a outorga
de procuração adequada para o efeito.

ARTIGO 6.º

A sociedade obriga -se, em todos os seus actos e contratos, pela
assinatura de um gerente, ou pelas assinaturas de um ou mais
procuradores, nos termos e limites da respectiva procuração.

ARTIGO 7.º

Mediante decisão da sócia única, poderá esta realizar prestações
suplementares até ao montante máximo de cinquenta mil euros.

ARTIGO 8.º

A sócia única fica autorizada a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do objecto
social, designadamente contratos de suprimentos.

Está conforme o original.

2 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Vitória Maria de
Sousa Abundância Borges. 2004680741

XAVIER GEADA, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua de Nossa Senhora de Aires, lote 36, Pinhal Novo, Palmela

Capital social: € 5000

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 02908/
20041222; inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 05/
20041222.

Certifico que para os fins do disposto no artigo 70.º do Código do
Registo Comercial, que foi constituída uma sociedade comercial,
unipessoal por quotas, que se denomina Xavier Geada, Unipessoal, L.da,
e sendo sócia única Vera Lúcia Xavier Geada, solteira, maior, Rua de
Nossa Senhora de Aires, lote 36, Pinhal Novo, Palmela, conforme
escritura pública de 17 de Dezembro de 2004, que se regerá pelas
cláusulas e condições constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Xavier Geada, Unipessoal, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua de Nossa Senhora de Aires,
lote 36, freguesia de Pinhal Novo, concelho de Palmela.

3 — Por decisão da gerência pode a sede ser deslocada dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe e serem criadas sucursais,
agências, filiais ou outras formas locais de representação, no território
nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio, instalação de ar
condicionado e assistência técnica.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros, representado por uma quota de igual valor nominal
pertencente à sócia única.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade pertence à sócia única ou a não sócios,
ficando aquela desde já nomeada gerente, com ou sem remuneração,
conforme 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, mesmo que o
objecto desses agrupamentos complementares e ou empresas não
coincida no todo ou em parte com aquele que a sociedade está
exercendo.

Está conforme o original.

22 de Dezembro de 2004. — A Primeira-Ajudante, Alexandrina de
Jesus Cândido. 2004680113

CLINICABANAS — SERVIÇOS MÉDICOS,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua do Visconde Tojal, 246, loja C, Quinta do Anjo,
Palmela

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 02930/
20050120; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 5/
20050120.

Certifico que para os fins do disposto nos artigos 70.º e 71.º do
Código do Registo Comercial que com referência à sociedade em
epígrafe foi efectuada o registo de constituição de sociedade unipessoal
por Sónia Maria Soares Varela Peixoto, casada com Rui Paulo Malta
Peixoto, na comunhão de adquiridos, residente na Rua de José Augusto
Coelho, 32, Vila Nogueira de Azeitão, São Lourenço, Setúbal que se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma CLINICABANAS — Serviços
Médicos, Unipessoal, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Avenida Visconde do Tojal,
246, loja C, Cabanas, freguesia de Quinta do Anjo, concelho de
Palmela.

3 — Por decisão da gerência pode a sede ser deslocada dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como abrir sucursais,
agências, filiais ou outras formas locais de representação, no território
nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a prestação de cuidados médicos e
enfermagem, medicina dentária, massagens, cinésio respiratória,
ginástica pré e pós-parto, colheitas de produtos biológicos.



DIÁRIO DA REPÚBLICA — III SÉRIEN.º 89 — 9 de Maio de 2005 9884-(93)

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros, representado por uma quota de igual valor nominal
pertencente à sócia única.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade pertence à sócia única ou a não sócios,
ficando a sócia única desde já nomeada gerente, assim como a não
sócia Maria de Fátima Soares Fernandes Varela, casada, residente na
Rua de Francisco António de Almeida, lote 2618, Quinta do Conde,
Sesimbra, com ou sem remuneração, conforme a sócia única decidir.

2 — Para obrigar a sociedade é necessária a intervenção conjunta
de dois gerentes.

ARTIGO 5.º

A sócia única fica autorizada a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do objecto.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, mesmo que o
objecto desses agrupamentos complementares e ou empresas não
coincida no todo ou em parte com aquele que a sociedade está
exercendo.

Disposição transitória

A gerência fica desde já autorizada a levantar o capital social
depositado a fim de custear as despesas de constituição e registo da
sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede social.

Está conforme o original.

3 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Vitória Maria de
Sousa Abundância Borges. 2002062110

TOTIMÚSICA — PRODUÇÃO DE ESPECTÁCULOS, L.DA

Sede: Urbanização Vale de Touros, lote 26, Palmela

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 02925/
20050118; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 6/
20050118.

Certifico que para os fins do disposto nos artigos 70.º e 71.º do
Código do Registo Comercial que com referência à sociedade em
epígrafe foi efectuada o registo de constituição de sociedade entre
António Manuel Neves Ferrão, casado com Cesaltina Maria Vítorino
Vieira Ferrão, na comunhão de adquiridos, Urbanização Vale de Touros,
lote 26, Palmela e Cesaltina Maria Vitorino Vieira Ferrão, que se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma TOTIMÚSICA — Produção de
Espectáculos, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Urbanização Vale de Touros,
lote 26, freguesia e concelho de Palmela.

3 — Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e serem criadas
agências, filiais, delegações, sucursais ou outras formas locais de
representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na produção, organização e
realização de espectáculos, publicidade e marketing. Agenciamento de
artistas.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

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

2 — Para a sociedade ficar obrigada é necessária a intervenção de
um gerente.

3 — Fica desde já nomeada gerente a sócia Cesaltina Maria Vitorino
Vieira Ferrão.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Disposição transitória

A gerência fica desde já autorizada a levantar o 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 direitos, mesmo
antes do seu registo definitivo, assumindo a sociedade todos os actos
praticados pela gerência nesse período, logo que definitivamente
matriculada.

Está conforme o original.

2 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Vitória Maria de
Sousa Abundância Borges. 2004680733

BOATCENTER — SERVIÇOS E ACTIVIDADES
NÁUTICAS, L.DA

Sede: Parque Industrial do Vale do Alecrim, lote 26, Pinhal Novo,
Palmela

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 01959/
001117; identificação de pessoa colectiva n.º 505158507; inscrições
n.os 4 e 6; números e data das apresentações: 3 e 5/16022005.

Certifico que para os fins do disposto nos artigos 70.º e 71.º do
Código do Registo Comercial, com referência à sociedade em epígrafe
foi efectuada a alteração parcial do contrato:

Aumento de capital sendo o montante do aumento de € 21,25
realizado por entradas em dinheiro.

Nomeação de novos gerentes e forma de obrigar da sociedade; tendo
em consequência sido alterado os artigos 3.º e 4.º do respectivo contrato
que têm actualmente a seguinte redacção

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cento e
sessenta e seis mil euros, e acha-se dividido em três quotas: uma do
valor nominal de vinte e três mil trezentos e dezoito euros e oitenta
cêntimos (bem comum) e uma do valor nominal de cinquenta e nove
mil seiscentos e oitenta e um euros e vinte cêntimos (bem próprio),
ambas pertencentes ao sócio Mário Luís Pereira Florêncio Prieto, e
uma do valor nominal de oitenta e três mil euros, pertencente ao
sócio Pedro Gil Cardoso do Vale.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
deliberado em assembleia geral, compete a sócios ou a não sócios,
estando já nomeados gerentes os sócios Mário Luís Pereira Florêncio
Prieto e Pedro Gil Cardoso do Vale.

2 — Para a sociedade ficar obrigada é suficiente a intervenção de
um gerente.

O texto completo do contrato, encontra -se arquivado na pasta
respectiva.

24 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Vitória Maria de
Sousa Abundância Borges. 2002062862

ALBERTO & MARÇALO, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO
CIVIL, L.DA

Sede: Lagameças, freguesia de Poceirão, Palmela

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 01663/
990602; identificação de pessoa colectiva n.º 504469100; data da
apresentação: PC -20030916.

Certifico que para os fins do disposto no artigo 70.º do Código do
Registo Comercial que com referência à sociedade em epígrafe foram
depositados todos os documentos respeitantes à prestação de contas,
bem como a acta da assembleia geral com a aprovação dos mesmos e
a aplicação dos resultados do exercício do ano de 2002.

6 de Outubro de 2003. — A Primeira-Ajudante, Alexandrina de
Jesus Cândido. 2003237674
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FREIRE HERMANOS, PORTUGAL, L.DA

Sede: Enxarrapais, Palmela

Capital social: € 162 110

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 02529/
20030106; identificação de pessoa colectiva n.º 501944869;
inscrição n.º 2; números e data das apresentações: 03 e 05/
20030106.

Certifico que para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial que foi depositada fotocópia autenticada
da escritura referente à Sociedade acima indicada, onde consta que a
mesma efectua alteração parcial do contrato com aumento de capital,
sendo o montante do reforço de € 0,68, em dinheiro, subscrito pelos
sócios na proporção das suas quotas, tendo como consequência a
alteração do artigo 1.º e 2.º que ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação Freire Hermanos —
Portugal, L.da, e tem a sua sede no lugar de Enxarrapais, freguesia e
concelho de Palmela.

ARTIGO 2.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é cento e
sessenta e dois mil cento e dez euros e corresponde à soma de duas
quotas, uma do valor nominal de cento e cinquenta e oito mil
seiscentos e dezoito euros, pertencente à sócia Freire
Hermanos, S. A., e outra do valor nominal de três mil quatrocentos
e noventa e dois euros, pertencente ao sócio Francisco Javier Freire
Arteta.

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

17 de Março de 2003. — A Segunda-Ajudante, Anabela Teles Reis
Filipe Coelho. 2001646674

COMPROMOÇÃO — COMÉRCIO, PROMOÇÃO
E MARKETING, S. A.

Sede: Vila Amélia, lote 1001, Cabanas, Quinta do Anjo, Palmela

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 02940/
20050216; identificação de pessoa colectiva n.º 507207017;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/20050216.

Certifico que para os fins do disposto nos artigos 70.º e 71.º do
Código do Registo Comercial, foi constituída a sociedade anónima em
epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:

CAPÍTULO I

 Denominação, sede e objecto

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma COMPROMOÇÃO — Comércio,
Promoção e Marketing, S. A., e tem a sua sede na Zona Industrial da
Vila Amélia, lote 1001, Cabanas, freguesia de Quinta do Anjo, conce-
lho de Palmela.

2 — O conselho de administração, sem dependência do
consentimento de outros órgãos sociais, poderá transferir a sede social
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, e ainda criar
sucursais, agências, delegações ou outras formas locais de representação
no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

1 — O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços de
promoção e marketing. Comércio de bens de consumo.

2 — A sociedade poderá adquirir participações em sociedades
com objecto igual ou diferente do seu, em sociedades reguladas por
leis especiais, bem como associar -se com outras pessoas colecti-
vas para, nomeadamente, formar novas sociedades, agrupamentos
complementares de empresas, consórcios e associações em parti-
cipação.

CAPÍTULO II

Capital social e acções

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente subscrito é de cento e cinquenta
mil euros, representado por trinta mil acções do valor nominal de
cinco euros cada uma, subscritas pelos sócios do seguinte modo: o
sócio José Manuel Antunes dos Santos, subscreve cento e quarenta
mil euros a que correspondem vinte e oito mil acções, realizando neste
acto noventa mil euros a que correspondem dezoito mil acções; cada
um dos sócios, Luís Augusto Almeida Nogueira, Isabel Maria dos San-
tos Henriques, Jorge Manuel Serra Soares e Jorge Nuno Clemente Pina
Vidal, subscrevem e realizam dois mil e quinhentos euros a que cor-
respondem quinhentas acções cada.

Que, o capital social encontra-se realizado quanto à quantia de cem
mil euros, ficando os restantes cinquenta mil euros a realizar até trin-
ta e um de Dezembro de dois mil e nove.

2 — Poderão ser emitidos títulos representativos de uma, cinco,
dez, cinquenta, cem, quinhentas e mil acções, que terão a assinatura
de dois administradores, podendo ambas ser por chancela.

3 — Os accionistas interessados podem obter a divisão ou concen-
tração dos títulos, satisfazendo todos os encargos que daí resultarem.

4 — O conselho de administração fica desde já autorizado a, quan-
do julgar conveniente e obtidos o parecer favorável do fiscal único e
as necessárias autorizações oficiais, elevar o capital social até qui-
nhentos mil euros.

5 — Poderão ser emitidas acções preferenciais sem voto.
6 — Mediante deliberação da assembleia geral poderão ser exi-

gidas aos accionistas, individual ou conjuntamente a realização de
prestações acessórias de capital até ao limite de três vezes o capi-
tal social.

7 — As prestações acessórias deverão ser efectuadas no prazo de
30 dias úteis após a deliberação, serão unicamente pecuniárias, não
serão remuneradas e extinguem-se com a dissolução da sociedade.

ARTIGO 4.º

A sociedade poderá emitir obrigações, convertíveis ou não, nos
termos da lei e nas condições estabelecidas pela assembleia geral.

ARTIGO 5.º

1 — As acções são todas nominativas podendo ser convertidas, a
pedido dos accionistas, em acções ao portador, e reciprocamente,
devendo o accionista que solicitar a conversão satisfazer os encargos
correspondentes.

2 — As acções serão obrigatoriamente nominativas enquanto não
estiverem integralmente liberadas.

3 — É necessário o consentimento da sociedade para a transferência
de acções nominativas a não accionistas.

4 — A intenção de transferir acções é comunicado por escrito
ao conselho de administração, devendo ser claramente indicado o
nome de quem irá adquiri-las, o preço e todas as outras condições
do negócio.

5 — A sociedade dispõe de 60 dias para se pronunciar sobre o
pedido de consentimento, sob pena de ser livre a transmissão das
acções.

6 — Em caso de recusa do consentimento, a sociedade está obriga-
da a fazer adquirir as acções por outra pessoa, seja ou não accionista,
nas condições de preço e de pagamento para que foi solicitado o
consentimento, salvo se se tratar de transmissão a titulo gratuito ou
pelo valor real, determinado através de balanço especial a efectuar
pelo revisor oficial de contas a designar pelo conselho de administra-
ção.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá adquirir acções próprias que não ultrapassem
10 % do seu capital social, sem prejuízo do disposto no número três
do artigo 317.º do Código das Sociedades Comerciais, bem assim
proceder à sua alienação quando o entender.

CAPÍTULO III

Órgãos sociais

ARTIGO 7.º

São órgãos sociais:
a) A assembleia geral;
b) O conselho de administração;
c) O fiscal único.
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ARTIGO 8.º

1 — Só podem fazer parte da assembleia geral os accionistas que
tiverem as acções averbadas em seu nome, no livro de registo de acções
da sociedade, até cinco dias antes da data marcada para a reunião, ou
façam prova, com a mesma antecedência, de que as têm depositadas
em seu nome numa instituição de crédito.

2 — Para os efeitos do disposto no número anterior, as acções
deverão manter-se registadas ou depositadas em nome do accionista
pelo menos até ao encerramento da reunião da assembleia geral.

3 — A cada grupo de cem acções corresponde um voto;
4 — Para puderem exercer o direito de voto, os accionistas titulares

de menos de cem acções deverão agrupar-se de forma a completar o
mínimo de acções exigido, desde que se façam representar por um só
deles.

5 — Os accionistas titulares de acções preferenciais sem voto e os
obrigacionistas, não participarão, enquanto tais, na assembleia geral,
salvo, nos termos da lei, através dos respectivos representantes comuns,
que não terão direito a voto.

6 — As representações previstas nos números anteriores serão
comunicadas ao presidente da mesa da assembleia geral por carta, com
a assinatura reconhecida notarialmente ou autenticada pela sociedade,
entregue na sede social até cinco dias antes da data designada para a
reunião da assembleia.

ARTIGO 9.º

A mesa da assembleia geral será composta por um presidente e um
secretário, eleitos pela assembleia geral por período de um ano e que
podem não ser accionistas, podendo ser reeleitos por uma ou mais
vezes.

ARTIGO 10.º

1 — A convocação da assembleia geral incumbe ao presidente da
mesa ou aos seus substitutos nos termos da lei.

2 — A convocatória será publicada, salvo se todas as acções forem
nominativas, caso em que tal convocatória será dirigida aos accionistas
através de carta registada e, em qualquer dos casos, com a antecedência
de, pelo menos, um mês entre a publicação ou a expedição das cartas
e a data da reunião.

ARTIGO 11.º

A assembleia geral reunir-se-á:
Em sessão ordinária no prazo e para os fins indicados no arti-

go 376.º do Código das Sociedades Comerciais e para deliberar sobre
quaisquer outros assuntos que constem dos avisos convocatórios; em
sessão extraordinária, sempre que o requeiram o conselho de adminis-
tração, o fiscal único ou accionistas que representem, pelo menos,
cinco por cento do capital social.

ARTIGO 12.º

1 — A assembleia geral pode deliberar, em primeira convocação,
qualquer que seja o número de accionistas presentes ou representados
e o capital por eles representado, salvo no caso das deliberações ver-
sarem sobre a alteração do contrato de sociedade, aumento de capi-
tal, fusão, cisão, transformação, dissolução da sociedade ou outros
assuntos sobre os quais a lei exija a maioria qualificada, sem a espe-
cificar, em que devem estar presentes ou representados accionistas
que detenham, pelo menos, acções correspondentes a um terço do
capital social.

2 — Em segunda convocação, a assembleia geral poderá sempre
deliberar seja qual for o número de accionistas presentes ou
representados e o capital por eles representado.

ARTIGO 13.º

1 — A assembleia geral, validamente constituída, delibera por
maioria dos votos emitidos, salvo quando as deliberações tenham por
objecto a alteração do contrato de sociedade, aumento de capital, fusão,
cisão, transformação, dissolução da sociedade ou outros assuntos sobre
os quais a lei exija a maioria qualificada, sem a especificar, em que é
exigida a maioria qualificada de dois terços dos votos emitidos, seja
em primeira, seja em segunda convocatória, sem prejuízo do disposto
no número seguinte.

2 — No caso de, na assembleia reunida em segunda convocatória,
estarem presentes ou representados accionistas detentores de, pelo
menos, metade do capital social, a deliberação sobre algum dos pontos
constantes do anterior número poderá ser tomada por maioria dos
votos emitidos.

ARTIGO 14.º

Os accionistas poderão fazer-se representar nas reuniões por
qualquer outro accionista, mediante carta dirigida ao presidente da mesa
e a quem incumbe apreciar e decidir a sua autenticidade, da qual conste

a identificação da assembleia e dos assuntos para que o mandato é
conferido, podendo os accionistas que sejam pessoas colectivas fazer
-se representar por qualquer pessoa singular.

ARTIGO 15.º

1 — A administração da sociedade será exercida por um conselho
de administração, composto por três membros que poderão ser ou
não accionistas, eleitos por um mandato de um ano, renovável uma
ou mais vezes.

2 — O presidente do conselho de administração, a ser escolhido
pelos administradores, terá voto de qualidade nas deliberações do
conselho.

3 — Os membros do conselho de administração poderão designar
de entre si um administrador-delegado.

4 — O conselho de administração reunir-se-á pelo menos uma vez
por trimestre, e ainda quando os seus membros o decidirem e sempre
que seja convocado pelo seu presidente ou por outros dois adminis-
tradores, para o que deverão os restantes membros ser avisados por
carta com a antecedência mínima de oito dias.

5 — Os administradores poderão, nas reuniões do conselho, fazer
-se representar por outro administrador.

ARTIGO 16.º

Os administradores poderão ser ou não remunerados, conforme
deliberação da assembleia geral.

ARTIGO 17.º

1 — Ao conselho de administração são atribuídos os mais amplos
poderes admitidos pela lei, competindo-lhe representar a sociedade
em juízo e fora dele, activa e passivamente.

2 — O conselho de administração poderá nomear e exonerar
livremente directores ou auxiliares, e delegar neles os poderes que
entenderem convenientes.

3 — Poderá o conselho de administração nomear e exonerar
livremente procuradores da sociedade.

4 — É inteiramente vedado aos administradores fazer por conta
da sociedade operações alheias ao fim do seu objecto ou, por qualquer
forma, obrigar a sociedade por essas operações, sob pena de imediata
destituição e sem prejuízo da responsabilidade pessoal e solidária que
por esses actos contraiam com a sociedade ou para com terceiros.

ARTIGO 18.º

A sociedade fica obrigada pela assinatura:
a) Do presidente do conselho de administração e de um dos

administradores;
b) Do administrador-delegado, nos negócios celebrados dentro dos

limites da delegação do conselho de administração;
c) De um procurador, com poderes bastantes para o acto.

ARTIGO 19.º

1 — A fiscalização da administração social competirá a um fiscal
único, que será Revisor Oficial de Contas ou Sociedade de Revisores
Oficiais de Contas, eleito pela assembleia geral, por um mandato de
um ano, renovável uma ou mais vezes.

2 — Ao fiscal único é aplicável o disposto no artigo 21.º

ARTIGO 20.º

O ano social coincide com o ano civil.

ARTIGO 21.º

O conselho de administração apresentará ao fiscal único no final
de cada ano e antes da convocação da assembleia geral, para deliberação
sobre as contas, o balanço e demonstração de resultados da sociedade,
bem como o relatório de gestão por si elaborado.

ARTIGO 22.º

Os lucros líquidos anuais estabelecidos no balanço e contas,
devidamente aprovados em assembleia geral, depois de deduzidos
cinco por cento para a reserva legal até esta atingir o montante
legalmente exigível e sempre que seja necessário reintegrá-la, terão
a aplicação que, sob proposta do conselho de administração, a
assembleia geral determinar, podendo esta deliberar não haver
distribuição.
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CAPÍTULO V

Dissolução e liquidação

ARTIGO 23.º

A sociedade dissolver-se-á nos casos previstos na lei ou quando for
deliberado por uma maioria de dois terços do capital social.

ARTIGO 24.º

Salvo deliberação em contrário da assembleia geral, a liquidação da
sociedade far-se-á extrajudicialmente, competindo aos membros do
conselho de administração em exercício as funções de liquidatários.

ARTIGO 25.º

Os membros dos corpos sociais devem manter -se no exercício das
suas funções enquanto não tomarem posse os eleitos para o novo
mandato.

Disposição transitória

A administração 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 e imóveis ou direitos,
mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a sociedade todos
os actos praticados pela administração nesse período, logo que
definitivamente matriculada.

Certifica ainda que foi efectuado o registo de nomeação do conse-
lho administração e revisor oficial de contas para o corrente mandato.

Designação de 12 de Janeiro de 2005:
Conselho de administração: presidente — José Manuel Antunes dos

Santos, divorciado, Rua das Galegas, 33, 2.º, esquerdo, Buraca,
Amadora; vogais — Luís Augusto Almeida Nogueira, casado, Praceta
da Ilha da Madeira, 4, 4.º, esquerdo, São Julião, Setúbal; Isabel Maria
dos Santos Henriques, divorciada, Avenida do Mestre Lima de Freitas,
46, 2.º,direito, Setúbal.

Fiscal único:
Efectivo — José Manuel de Paiva Gomes, casado, revisor oficial

de contas, Avenida dos Combatentes da Grande Guerra, 26-F, rés-do-
-chão, esquerdo, Alcochete.

Suplente — Francisco Adriano Baptista de Carvalho, casado, revisor
oficial de contas, Rua de Luísa Mendes, 183, Murtal, Parede.

Está conforme o original.

28 de Fevereiro de 2004. — A Segunda-Ajudante, Vitória Maria de
Sousa Abundância Borges. 2002062870

VIEIRA & CRISTINA, CANALIZAÇÕES, L.DA

Sede: Urbanização de São Gonçalo, lote 11, cave, Cabanas,
Quinta do Anjo, Palmela

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 02938/
20050211; identificação de pessoa colectiva n.º 507230973;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/20050211.

Certifico que para os fins do disposto nos artigos 70.º e 71.º do
Código do Registo Comercial, Esmeralda Maria de Castro Vieira,
divorciada, e Roberto Filipe Vieira Cristina, solteiro, maior,
constituíram a sociedade em epígrafe que se rege pelo seguinte
contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Vieira & Cristina, Canalizações, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Urbanização de São Gonçalo,
lote 11, cave, Cabanas, freguesia de Quinta do Anjo, concelho de
Palmela.

3 — Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e serem criadas
agências, filiais, delegações, sucursais ou outras formas locais de
representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio, execução, montagem
e manutenção de canalização, regas, piscinas, tubagens, material de
canalização, aquecimentos, bombas e afins.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
cinco mil euros e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor

nominal de dois mil e quinhentos euros, pertencente uma a cada um
dos sócios.

2 — Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global igual a dois mil e quinhentos euros.

3 — Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimento.

ARTIGO 4.º

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

2 — Para a sociedade ficar obrigada é necessária intervenção
conjunta de dois gerentes.

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

4 — Ficam desde já nomeados gerentes ambos os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

1 — A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes
casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudicação

em juízo, falência ou cessão gratuita não autorizada;
c) Quando o sócio praticar actos que violem o contrato social ou

as obrigações sociais;
d) No caso de morte de sócio a quem não sucedam herdeiros

legitimários;
e) Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja

sócio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio;
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio

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

2 — Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no
balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas,
destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou terceiros.

3 — Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último
balanço aprovado.

4 — Se, por falecimento de um sócio, a respectiva quota não for
amortizada no prazo de 90 dias a contar da data do falecimento, os
herdeiros deverão designar, de entre eles, um representante comum.

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a
percentagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser
deliberado em assembleia geral.

Disposição transitória

A gerência fica desde já autorizada a levantar o 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 direitos, mesmo
antes do seu registo definitivo, assumindo a sociedade todos os actos
praticados pela gerência nesse período, logo que definitivamente
matriculada.

Está conforme o original.

25 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Vitória Maria de
Sousa Abundância Borges. 2002062340

PALPIFERRO — ARMAÇÃO DE FERRO, L.DA

Sede: Rua de Luís de Camões, 30-B, 1.º, direito, Pinhal Novo,
Palmela

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 02939/
20050211; identificação de pessoa colectiva n.º P 507236602;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 5/20050211.
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Certifico que para os fins do disposto nos artigos 70.º e 71.º do
Código do Registo Comercial que António Francisco Janeiro Marreiros,
casado com Maria Vitória Teixeira dos Santos Marreiros e Delfino
Gomes Iria, casado com Irina Vassilievna Beloedova Iria, constituíram
a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma PALPIFERRO — Armação de
Ferro, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua de Luís de Camões, 30-B,
1.º, direito, freguesia de Pinhal Novo, concelho de Palmela.

3 — Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e serem criadas
agências, filiais, delegações, sucursais ou outras formas locais de
representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em armação de ferro.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

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

2 — Para a sociedade ficar obrigada é necessária a intervenção
conjunta de dois gerentes.

3 — Ficam desde já nomeados gerentes ambos os sócios.

ARTIGO 5.º

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

Disposição transitória

A gerência fica desde já autorizada a levantar o capital social
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 direitos, mesmo
antes do seu registo definitivo, assumindo a sociedade todos os actos
praticados pela gerência, nesse período, logo que definitivamente
matriculada.

Está conforme o original.

28 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Vitória Maria de
Sousa Abundância Borges. 2002062366

J. F. S. — COMÉRCIO E REPARAÇÃO AUTO, L.DA

Sede: Rua de Luís de Camões, 13, Cabanas, Quinta do Anjo,
Palmela

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 02934/
20050202; identificação de pessoa colectiva n.º P 507230930;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/20050202.

Certifico que para os fins do disposto nos artigos 70.º e 71.º do
Código do Registo Comercial que, João Fernando Casimiro da Silva,
casado com Vera Lúcia da Conceição Silva, na comunhão de adquiridos,
residente na Avenida de Visconde Tojal, 308, Cabanas, Quinta do
Anjo, Palmela e Vera Lúcia da Conceição Silva, constituíram a
sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma J. F. S. — Comércio e Reparação
Auto, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua de Luís de Camões, 13,
Cabanas, freguesia de Quinta do Anjo, concelho de Palmela.

3 — Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e serem criadas
agências, filiais, delegações, sucursais ou outras formas locais de
representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na reparação e manutenção de
mecânica automóvel, bate-chapa, pintura, electricidade automóvel,
lavagem e limpeza de veículos automóveis e parqueamento automóvel,
comércio de acessórios, viaturas e afins.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de dez
mil euros e corresponde à soma de duas quotas: uma do valor nominal
de oito mil euros pertencente ao sócio João Fernando Casimiro Silva;
e uma do valor nominal de dois mil euros pertencente à sócia Vera
Lúcia da Conceição Silva.

2 — Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global igual a cinco mil euros.

3 — Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimento.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em Assembleia Geral, compete a sócios ou a não sócios.

2 — Para a sociedade ficar obrigada é suficiente a intervenção de
um gerente.
3 — A remuneração da gerência poderá consistir, total ou

parcialmente, em participação nos lucros da sociedade.
4 — Fica desde já nomeado gerente o sócio João Fernando Casimiro

Silva.
ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

1 — A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes
casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudicação

em juízo, falência ou cessão gratuita não autorizada;
c) Quando o sócio praticar actos que violem o contrato social ou

as obrigações sociais;
d) No caso de morte de sócio a quem não sucedam herdeiros

legitimários;
e) Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja

sócio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio;
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio

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

2 — Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no
balanço e que posteriormente sejam criadas uma ou várias quotas,
destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou terceiros.

3 — Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último
balanço aprovado.

4 — Se, por falecimento de um sócio, a respectiva quota não for
amortizada no prazo de noventa 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
percentagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser
deliberado em assembleia geral.

Disposição transitória

A gerência fica desde já autorizada a levantar o 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 direitos, mesmo
antes do seu registo definitivo, assumindo a sociedade todos os actos
praticados pela gerência nesse período, logo que definitivamente
matriculada.

Está conforme o original.

24 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Vitória Maria de
Sousa Abundância Borges. 2002062307



DIÁRIO DA REPÚBLICA — III SÉRIE N.º 89 — 9 de Maio de 20059884-(98)

SDEVA — SOCIEDADE EQUIPAMENTOS E VENDA
DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Sede: Urbanização da Serra Grande, lote 2, 1.º, direito, Palmela

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 02935/
20050202; identificação de pessoa colectiva n.º P 507199880;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 5/20050202.

Certifico que para os fins do disposto nos artigos 70.º e 71.º do
Código do Registo Comercial que, Bruno Miguel Oliveira Mascarenhas
de Lemos, solteiro, maior, residente na Urbanização da Serra Grande,
lote 2, 1.º, direito, Palmela e Cidália da Conceição da Cunha Milho,
divorciada, residente na Avenida de Doutor António Rodrigues Manito,
85, 5.º, direito, São Julião, Setúbal, constituíram a sociedade em
epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma SDEVA — Sociedade Equipamentos
e Venda de Automóveis, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Urbanização da Serra Grande,
lote 2, 1.º, direito, freguesia e concelho de Palmela.

3 — Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e serem criadas
agências, filiais, delegações, sucursais ou outras formas locais de
representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio, e exportação de
veículos automóveis, bem como de suas peças e acessórios.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
cinco mil euros e corresponde à soma de duas quotas: uma do valor
nominal de quatro mil e quinhentos euros, pertencente ao sócio Bruno
Miguel Oliveira Mascarenhas de Lemos e uma do valor nominal de
quinhentos euros, pertencente à sócia Cidália da Conceição da Cunha
Milho.

2 — Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global igual ao décuplo do capital social.

ARTIGO 4.º

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

2 — Para a sociedade ficar obrigada é suficiente a intervenção de
um gerente.

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

4 — Fica desde já nomeado gerente o sócio Bruno Miguel Oliveira
Mascarenhas de Lemos.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a
percentagem para a reserva legal, será dado o destino que vier a ser
deliberado em assembleia geral.

Disposição transitória

A gerência fica desde já autorizada a levantar o 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 direitos, mesmo

antes do seu registo definitivo, assumindo a sociedade todos os seus
actos praticados pela gerência nesse período, logo que definitivamente
matriculada.

Está conforme o original.

24 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Vitória Maria de
Sousa Abundância Borges. 2003653864

PRESTIPAL — SEGURANÇA PRIVADA, L.DA

Sede: Rua de Augusto Cardoso, 54, Palmela

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 02936/
20050207; identificação de pessoa colectiva n.º P 507168739;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/20050207.

Certifico que para os fins do disposto nos artigos 70.º e 71.º do
Código do Registo Comercial que, Nuno Miguel Pio Pinela, solteiro,
maior, e Fernando Manuel Pio Pinela, solteiro, maior, constituíram a
sociedade em epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma PRESTIPAL — Segurança
Privada, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua de Augusto Cardoso, 54,
freguesia e concelho de Palmela.

3 — Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e serem criadas
agências, filiais, delegações, sucursais ou outras formas locais de
representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na vigilância de bens móveis e
imóveis e controlo de entrada, presença e saída de pessoas, bem como
a prevenção da entrada de armas, substâncias e artigos de uso e porte
proibidos ou susceptíveis de provocar actos de violência no interior
de edifícios ou locais de acesso vedado ou condicionado ao público,
designadamente estabelecimentos, certames, espectáculos e conven-
ções.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cento e
vinte e cinco mil euros e corresponde à soma de duas quotas iguais do
valor nominal de sessenta e dois mil e quinhentos euros, pertencente
uma a cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

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

2 — Para a sociedade ficar obrigada é necessária a intervenção
conjunta de dois gerentes.

3 — Ficam desde já nomeados gerentes ambos os sócios.

ARTIGO 5.º

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

Disposição transitória

A gerência fica desde já autorizada a levantar o capital social
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 direitos, mesmo
antes do seu registo definitivo, assumindo a sociedade todos os actos
praticados pela gerência, nesse período, logo que definitivamente
matriculada.

Está conforme o original.

24 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Vitória Maria de
Sousa Abundância Borges. 2002062293

FERREIRA CALDEIRA — SOCIEDADE
DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Avenida do Visconde Tojal, 196, Cabanas,
Quinta do Anjo, Palmela

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 02932/
20050131; identificação de pessoa colectiva n.º P 507236653;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/20050131.
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Certifico que para os fins do disposto nos artigos 70.º e 71.º do
Código do Registo Comercial que, Luís Manuel Ferreira Caldeira, casado
com Maria Eulália Rosa Ferreira Caldeira, na comunhão geral, residente
na Avenida de Visconde Tojal, 196, Cabanas, Quinta do Anjo, Palmela
e Maria Eulália Rosa Ferreira Caldeira, constituíram a sociedade em
epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Ferreira Caldeira — Sociedade de
Construções, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Avenida do Visconde Tojal,
196, Cabanas, freguesia de Quinta do Anjo, concelho de Palmela.

3 — Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e serem criadas
agências, filiais, delegações, sucursais ou outras formas locais de
representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na compra e venda de imóveis e
revenda dos adquiridos para esse fim. Construção civil e obras públicas.
Promoção imobiliária.

ARTIGO 3.º

 O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de vinte
cinco mil euros e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor
nominal de doze mil e quinhentos euros, pertencente uma a cada um
dos sócios.

ARTIGO 4.º

 1 — A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme
for deliberado em assembleia geral, compete a sócios ou a não sócios.
2 — Para a sociedade ficar obrigada é suficiente a intervenção de um
gerente.

3 — Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.

ARTIGO 5.º

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

Disposição transitória

A gerência fica desde já autorizada a levantar o capital social
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 direitos, mesmo
antes do seu registo definitivo, assumindo a sociedade todos os actos
praticados pela gerência, nesse período, logo que definitivamente
matriculada.

Está conforme o original.

18 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Vitória Maria de
Sousa Abundância Borges. 2002062242

URBICARNES — COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE CARNES,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Parque Industrial Vale do Alecrim, lote 105, Palmela

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º  1676/
990701; identificação de pessoa colectiva n.º 504497936; inscrição
n.º 3; número e data da apresentação: 11/20041228.

Certifico que para os fins do disposto no artigo 70.º do Código do
Registo Comercial que foi depositada fotocópia autenticada da escritura
da sociedade em epígrafe, onde consta que a mesma efectuou alteração
parcial do contrato com aumento de capital, tendo como consequência
a alteração do artigo 3.º, que ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

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

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

28 de Dezembro de 2004. — A Primeira-Ajudante, Alexandrina de
Jesus Cândido. 2004680270

SESIMBRA

CERQUEIRA & CARVALHO — SOCIEDADE COMERCIAL
DE FOTOGRAFIA E AUDIOVISUAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sesimbra. Matrícula n.º 00800;
identificação de pessoa colectiva n.º 503070670; inscrição n.º 03;
número e data da apresentação: 03/050201.

Certifico que foi inscrita a dissolução da sociedade em epígrafe, não
tendo sido fixado prazo para a sua liquidação.

O documento que serviu de base ao registo, encontra-se depositado
na pasta respectiva.

14 de Fevereiro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Libentina
da Cruz Vieira Pedrosa. 2005330884

FOTO-CONDE, MATERIAL FOTOGRÁFICO E SERVIÇOS
DE ESTÉTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sesimbra. Matrícula n.º 00676;
identificação de pessoa colectiva n.º 502760699; averbamento n.º 1
à inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 02/050201.

Certifico que foi deslocada a sede social, da sociedade em epígrafe,
para a Rua de 31 de Janeiro, lote 1.540, Quinta do Conde 2.

O documento que serviu de base ao registo, encontra-se depositado
na pasta respectiva.

14 de Fevereiro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Libentina
da Cruz Vieira Pedrosa. 2005330876

CARLOS G. ARAÚJO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sesimbra. Matrícula n.º 02129;
identificação de pessoa colectiva n.º 506409708; inscrição n.º 02;
número e data da apresentação: 01/050201.

Certifico que foi inscrita a dissolução e encerramento da liquidação,
da sociedade em epígrafe.

Data da aprovação das contas 6 de Janeiro de 2005.

O documento que serviu de base ao registo, encontra-se depositado
na pasta respectiva.

14 de Fevereiro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Libentina
da Cruz Vieira Pedrosa. 2005330868

SERAFIM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sesimbra. Matrícula n.º 00482;
identificação de pessoa colectiva n.º 502134313; inscrição n.º 02;
número e data da apresentação: 01/050131.

Certifico que em relação à sociedade em epigrafe, foi redenominado
e aumentado o capital para euros e alterado o pacto social quanto aos
artigos 1.º e 3.º, os quais ficaram com o teor seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Serafim, L.da, e tem a sua sede na
Estrada Nacional n.º 378, edifício Atlântida, 1.º-C, Cotovia, freguesia
do Castelo, concelho de Sesimbra.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado é de € 5000 e corresponde
à soma de duas quotas iguais, de valor nominal de € 2500, cada uma,
pertencentes, uma ao sócio José Serafim Lopes Malhado e outra à
sócia Maria Isabel Costa Agra Malhado.

A redacção actualizada do pacto social, encontra-se depositada na
pasta respectiva.

11 de Fevereiro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Libentina
da Cruz Vieira Pedrosa. 2005330841
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BIVOLT — CONDICIONADORES DE ENERGIA
ELÉCTRICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sesimbra. Matrícula n.º 01830;
identificação de pessoa colectiva n.º 505536587; inscrição n.º 02;
número e data da apresentação: 10/050128.

Certifico que foi inscrita a dissolução e encerramento da liquidação,
da sociedade em epígrafe.

Data da aprovação das contas 29 de Dezembro de 2004.

O documento que serviu de base ao registo, encontra-se depositado
na pasta respectiva.

14 de Fevereiro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Libentina
da Cruz Vieira Pedrosa. 2005330850

LIDERCONDE — CANALIZAÇÃO, CLIMATIZAÇÃO
E INSTALAÇÕES DE GÁS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sesimbra. Matrícula n.º 02045;
identificação de pessoa colectiva n.º 506182576; inscrição n.º 04;
número e data da apresentação: 08/050128.

Certifico que foi inscrita a dissolução, da sociedade em epígrafe.
Prazo para a liquidação: 3 meses.
Liquidatário: Francisco Maria Silva da Cruz.
O documento que serviu de base ao registo, encontra-se depositado

na pasta respectiva.

10 de Fevereiro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Libentina
da Cruz Vieira Pedrosa. 2007767759

VIDEOSATELITE, TV SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sesimbra. Matrícula n.º 00855;
identificação de pessoa colectiva n.º 503196100; inscrição n.º 03;
número e data da apresentação: 02/050124.

Certifico que em relação à sociedade em epigrafe, foi redenominado
o capital para euros, aumentado o capital social de € 50 000 para
€ 150 000, tendo em consequência alterado o pacto social, quanto
ao artigo 4.º o qual ficou com o teor seguinte:

ARTIGO 4.º

1 — O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
€ 150 000 e encontra-se representado por duas quotas iguais, do valor
nominal de € 75 000, pertencentes uma a cada um dos sócios Acácio
Luís Botas Marquês e Maria Cristina Carvalho da Silva Rafael Marquês.

2 — (Mantém-se.)

A redacção actualizada do pacto social, ficou depositada na pasta
respectiva.

31 de Janeiro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Libentina
da Cruz Vieira Pedrosa. 2005330809

TRANSPORTADORA ESTRELA DO AREEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sesimbra. Matrícula n.º 00279;
identificação de pessoa colectiva n.º 501084185; inscrição n.º 07;
número e data da apresentação: 03/050124.

Certifico que foi inscrita a dissolução e encerramento da liquidação,
da sociedade em epígrafe. Data da aprovação das contas 19 de Janeiro
de 2005.

O documento que serviu de base ao registo, encontra-se depositado
na pasta respectiva.

3 de Fevereiro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Libentina
da Cruz Vieira Pedrosa. 2007767708

DESPORLOPES — IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sesimbra. Matrícula n.º 00651;
identificação de pessoa colectiva n.º 502662042; inscrição n.º 02;
número e data da apresentação: 07/050128.

Certifico que foi inscrita a dissolução, da sociedade em epígrafe.
Prazo para a liquidação: 3 meses.
Liquidatária: Ivete Ribeiro da Palma Lopes.

O documento que serviu de base ao registo, encontra-se depositado
na pasta respectiva.

10 de Fevereiro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Libentina
da Cruz Vieira Pedrosa. 2007767767

SETÚBAL

ANIBEA — RESTAURAÇÃO E ALUGUER
DE ESPAÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 5830/
20001018; identificação de pessoa colectiva n.º 505187361.

Certifico que ficaram depositados os documentos referentes à
prestação de contas da sociedade mencionada em epígrafe, do ano de
2001.

3 de Janeiro de 2003. — A Primeira-Ajudante, Célia Santana Paulo
Rodrigues. 2001058411

BREZAUTO — COMÉRCIO AUTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 02998/
920424; identificação de pessoa colectiva n.º 502769556.

Certifico que ficaram depositados os documentos referentes à
prestação de contas da sociedade mencionada em epígrafe, do Ano de
2002.

11 de Julho de 2003. — A Primeira-Ajudante, Célia Santana Paulo
Rodrigues. 2003680560

TERMCERTO — EMPRESA DE TRABALHO
TEMPORÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 5452/
991130; identificação de pessoa colectiva n.º 504778021; inscrição
n.º 01; número e data da apresentação: 13/991130.

Certifico que, Fernando José Soares Faneco, casado com Luciana
Revez da Rocha Barbosa Soares Faneco, na comunhão de adquiridos,
Estrada Baixa de Palmela, 227, Setúbal e Luciana Revez da Rocha
Barbosa Soares Faneco, constituíram a sociedade em epígrafe, que se
rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma de TERMCERTO — Empresa de
Trabalho Temporário, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua de Pereira Cão, 71, freguesia
de Santa Maria da Graça, concelho de Setúbal.

3 — Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e, serem criadas
sucursais, agências ou outras formas locais de representação, no
território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

 O objecto da sociedade consiste na cedência temporária de traba-
lhadores, selecção, orientação e formação profissional, consultadoria
e gestão de recursos humanos.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de um milhão
dois mil quatrocentos e dez escudos e corresponde à soma de duas
quotas: uma do valor nominal de novecentos e oitenta e dois mil
quatrocentos e dez escudos, pertencente ao sócio, Fernando José Soares
Faneco; e uma do valor nominal de vinte mil escudos, pertencente à
sócia, Luciana Revez da Rocha Barbosa Soares Faneco.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, pertence ao sócio, Fernando José
Soares Faneco, desde já nomeado gerente com ou sem remuneração,
conforme for deliberado em assembleia geral.
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2 — Para a sociedade ficar obrigada, é suficiente a assinatura de
um gerente.

3 — A sociedade não poderá ser obrigada em fianças, abonações,
letras de favor e quaisquer outros actos ou contratos estranhos ao
objecto social.

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 total ou parcial de quotas entre sócios, é livremente
permitida, dentro dos limites permitidos por lei. Depende sempre do
prévio consentimento da sociedade a cessão de quotas a estranhos,
sendo, neste caso, conferido o direito de preferência, em primeiro
lugar, à sociedade e, em segundo, aos sócios não cedentes, na proporção
das quotas que ao tempo sejam titulares.

ARTIGO 7.º

Em caso de falecimento ou interdição de qualquer sócio, a sociedade
continuará com os sócios sobrevivos ou capazes e o representante
legal do interdito ou os herdeiros do falecido, os quais se farão
representar na sociedade por um deles, enquanto a quota se mantiver
indivisa.

Está conforme o original.

2 de Dezembro de 2003. — A Segunda-Ajudante, Dulce Luísa
Charneca Neno Tomaz. 2003676210

THE LONDON SCHOOL NATÁLIA J. W. SOARES
FORMAÇÃO DE LÍNGUAS E TRADUÇÕES,

UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 06488/
20020109.

Certifico que ficaram depositados os documentos referentes à
prestação de contas da sociedade mencionada em epígrafe, do ano de
2002.

2 de Outubro de 2003. — A Segunda-Ajudante, Maria do Céu
Marques Pinheiro. 2003553568

STAND O CARRO — SOCIEDADE
DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 4744/
980210; identificação de pessoa colectiva n.º 504163647; inscrição
n.º 04; número e data da apresentação: 05/20020612.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Dissolução: Prazo para a liquidação: um ano a contar de 31 de Maio

de 2002.
Liquidatário designado: José Maria Pereira.

Está conforme o original.

31 de Março de 2003. — O Primeiro-Ajudante, Pedro Fernando
da Silva Costa. 1000211166

VIANA DO CASTELO
MONÇÃO

CLÍNICA DENTÁRIA AGOSTINHO GIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Monção. Matrícula n.º 00455/
971118; identificação de pessoa colectiva n.º 503783595; data da
apresentação: 26062003.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram depositados
na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de contas
do ano de 2002.

Está conforme.

26 de Junho de 2003. — O Ajudante, Manuel Firmino Gomes
Barbosa Ferreira. 2005078522

PONTE DA BARCA

MEIRELES & SILVA — SERVIÇOS HOTELEIROS, L.DA

Sede: Campo do Curro, 1, rés-do-chão, concelho de Ponte
da Barca

Conservatória do Registo Comercial de Ponte da Barca. Matrícula
n.º 00201/010131; identificação de pessoa colectiva n.º 505300290;
inscrição n.º 02; número e data da apresentação: 03/09122004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato quanto ao seu artigo 6.º, nos termos seguintes:

ARTIGO 6.º

1 — A administração da sociedade compete a ambos os sócios, que
desde já ficam nomeados gerentes, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral.

§ 1.º Para vincular 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 pasta respectiva.

Está conforme o original.

9 de Dezembro de 2004. — O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000276229

VIANA DO CASTELO

OLIVEIRA & FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2469; identificação de pessoa colectiva n.º 504688529.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à prestação
de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de 2001.

22 de Março de 2003. — A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 2003073892

VILA NOVA DE CERVEIRA

CAFÉ — BAR DE PEREIRAS & CUNHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Cerveira.
Matrícula n.º 223; identificação de pessoa colectiva n.º 503605700;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 01/050223.

Certifico que referente à sociedade em epígrafe, foi registada a
Cessação de funções de gerente Helena Maria da Cunha Freitas Pereira,
por renúncia em 18 de Novembro de 2004.

Está conforme o original.

23 de Fevereiro de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Joaquim
Domingos Martins Conde Gonçalves. 2005723894

VILA REAL
VILA REAL

DOURAUTO — COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real. Matrícula n.º 1836;
identificação de pessoa colectiva n.º 501365532; data da
apresentação: 021104.

Certifico que em relação a sociedade em epígrafe, foram depositados
na pasta respectiva a fotocópia da acta da assembleia e restantes
documentos referente a prestação de contas do ano 2003.

Está conforme.

14 de Fevereiro de 2005. — O Ajudante Principal, Victor Manuel
de Azevedo Teixeira. 2005343382
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PAULA GUEDES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real. Matrícula n.º 2049;
identificação de pessoa colectiva n.º 506395715; data da
apresentação: 010704.

Certifico que em relação a sociedade em epígrafe, foram depositados
na pasta respectiva a fotocópia da acta da assembleia e restantes
documentos referente a prestação de contas do ano 2003.

Está conforme.

14 de Fevereiro de 2005. — O Ajudante Principal, Victor Manuel
de Azevedo Teixeira. 2008141527

M. COUTINHO NORDESTE — COMÉRCIO
DE AUTOMÓVEIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real. Matrícula n.º 2096;
data da apresentação: 071204.

Certifico que em relação a sociedade em epígrafe, foram depositados
na pasta respectiva a fotocópia da acta da assembleia e restantes
documentos referente a prestação de contas do ano 2003.

Está conforme.

14 de Fevereiro de 2005. — O Ajudante Principal, Victor Manuel
de Azevedo Teixeira. 2008141551

ARTE E CLASSE — CABELEIREIRO E PRONTO
A VESTIR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real. Matrícula n.º 815;
identificação de pessoa colectiva n.º 502675802; data da
apresentação: 070704.

Certifico que em relação a sociedade em epígrafe, foram depositados
na pasta respectiva a fotocópia da acta da assembleia e restantes
documentos referente a prestação de contas do ano 2003.

Está conforme.

14 de Fevereiro de 2005. — O Ajudante Principal, Victor Manuel
de Azevedo Teixeira. 2008141918

F. ALBUQUERQUE E FILHOS — SOCIEDADE
AGRÍCOLA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real. Matrícula n.º 731;
identificação de pessoa colectiva n.º 502512474; data da
apresentação: 080704.

Certifico que em relação a sociedade em epígrafe, foram depositados
na pasta respectiva a fotocópia da acta da assembleia e restantes
documentos referente a prestação de contas do ano 2003.

Está conforme.

14 de Fevereiro de 2005. — O Ajudante Principal, Victor Manuel
de Azevedo Teixeira. 2008141900

VISEU
NELAS

JOREISTRANS — TRANSPORTES DE ALUGUER, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Nelas. Matrícula n.º 392;
identificação de pessoa colectiva n.º 504864149; averbamento n.º 1
à inscrição n.º 03; inscrição n.º 4; números e data das apresentações:
1 e 2/1722003.

Certifico que em relação à sociedade em epigrafe, foi efectuada a
cessação de funções, de António Sereno Melo Dias e a nomeação de
gerente de Ana Rosa Marques dos Reis cujo teor é o seguinte:

03 — Averbamento n.º 01, apresentação n.º 01/17022003.
Cessação de funções de gerência de António Sereno Melo Dias por

destituição em 20 de Junho de 2001.

04 — Apresentação n.º 02/17022003.
Nomeação de Ana Rosa Marques dos Reis para gerente em 20 de

Junho de 2001.

É tudo o que me cumpre certificar.

27 de Fevereiro de 2003. — A Segunda-Ajudante, Alzira dos
Prazeres Ferrinho da Fonseca. 1000204000

SÁTÃO

RIOSATÃO — VENDAS E SERVIÇOS AUTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sátão. Matrícula n.º 233;
identificação de pessoa colectiva n.º 505205335; averbamento n.º 1
à inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 01/16022005.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, que foi averbada
à inscrição n.º 3, a cessação das funções de gerente de Carlos Alberto
Pereira Pinto, por renúncia, em 31 de Janeiro de 2005.

Está conforme.

24 de Fevereiro de 2005. — O Ajudante, João Carlos Moreira de
Andrade Matos Albuquerque. 2006143255

VISEU

SANTA LÚCIA II — SOCIEDADE DE CONSERVAÇÃO
E REPARAÇÃO DE BENS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 4325;
identificação de pessoa colectiva n.º 505368420; inscrição n.º 7;
número e data da apresentação: 44/20050128.

Certifico que a sociedade em epígrafe, alterou o artigo 2.º que fica
com a seguinte redacção:

2.º

A sociedade tem por objecto reparação na construção civil, pinturas,
canalizações, electricidade, projectos e estudos de mercado. Construção
civil e obras públicas. Compra, venda e revenda de materiais de
construção civil. Compra, venda e revenda de bens imóveis.

Mais certifico, que o texto completo do contrato, na sua redacção
actualizada, ficou depositado na pasta respectiva.

23 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Eduarda
Chã Madeira Coutinho Rodrigues. 2006365592

FERNANDO RODRIGUES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 5106;
identificação de pessoa colectiva n.º 506549801; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 14/20050126.

Certifico que a sociedade em epígrafe foi dissolvida por mútuo
acordo e liquidada, não havendo bens a partilhar, com a aprovação de
contas em 25 de Janeiro de 2005.

24 de Fevereiro de 2005. — A Escriturária Superior, Cidália da
Conceição de Almeida Ferreira. 2008701026

DELFIM BARATA & CIDÁLIA MARQUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 5140;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 31/20050201.

Certifico que a sociedade em epígrafe foi dissolvida por mútuo
acordo e liquidada, não havendo bens a partilhar, com a aprovação de
contas em 31 de Janeiro de 2005.

24 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Eduarda
Chã Madeira Coutinho Rodrigues. 2008701018

MAQUINAL — EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 1813;
identificação de pessoa colectiva n.º 502291770; averbamento n.º 1
à inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 09/02022005.
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Certifico que, em relação a sociedade em epígrafe, foi registo o
seguinte:

1 — Averbamento n.º 01, apresentação n.º 09/20050202.
Facto: Mudança de sede.
Sede: Rua do Arco, 2/6, rés-do-chão, freguesia de São José, concelho

de Viseu.

Está conforme o original.

24 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Eduarda
Chã Madeira Coutinho Rodrigues. 2008700984

VISABEIRA — SOCIEDADE TÉCNICA DE OBRAS
E PROJECTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 1033;
identificação de pessoa colectiva n.º 501072936; inscrição n.º 26;
número e data da apresentação: 27/050131.

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

26 — apresentação n.º 27/20050131.
Facto: nomeação de gerentes Luís Alexandre de Almeida Ferreira,

casado e de João Manuel Pisco de Castro, casado, por deliberação de
30 de Dezembro de 2004.

Está conforme o original.

24 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Eduarda
Chã Madeira Coutinho Rodrigues. 2008700968

MANUEL & ALEGRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 4069;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 4/030321.

Certifico que a sociedade em epigrafe foi dissolvida por mútuo
acordo e liquidada, não havendo bens a partilhar, com a aprovação de
contas em 13 de Março de 2003.

1 de Abril de 2003. — O Escriturário Superior, José Luís Pinto das
Neves e Matos. 1000210489

RIBAMIDE — CONSTRUÇÃO E GESTÃO DE ESPAÇOS
COMERCIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 5405;
número e data da apresentação: 30/20041209.

Certifico que a sociedade em epígrafe alterou os artigos 1.º, 3.º e
4.º do pacto social que ficaram com a seguinte redacção que se anexa:

1.º

A sociedade adopta a firma RIBAMIDE — Construção e Gestão de
Espaços Comerciais, L.da, e vai ter a sua sede na da Vila Lusitana, 29,
freguesia de São José, concelho de Viseu.

3.º

O capital social é de seis mil euros, integralmente realizado e
formado por três quotas, uma de quatro mil euros pertencente à sócia
Ana Maria Ferreira dos Santos Araújo e duas iguais, cada uma do valor
de mil euros, ambas pertencentes ao sócio Carlos Pedro Ferreira dos
Santos Coelho de Araújo.

4.º

A gerência da sociedade pertencente a sócios ou não sócios, será
remunerada ou não e será nomeada em assembleia geral.

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

Mais certifico que o texto actualizado do contrato encontra-se
depositado na pasta respectiva.

29 de Dezembro de 2004. — A Escriturária Superior, Ida Judite
Carvalho Rodrigues Monteiro. 2008741150

SNACK BAR ROCHEDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 2415;
identificação de pessoa colectiva n.º 503022373; inscrição n.º 5;
número e data da apresentação: 22/041129.

Certifico que a sociedade em epígrafe foi dissolvida por mútuo
acordo e liquidada, não havendo bens a partilhar com a aprovação
das contas em 15 de Novembro de 2004.

Está conforme o original.

31 de Dezembro de 2004. — A Segunda-Ajudante, Maria Amélia
Faro Martelo Magalhães. 2008741796

CEREURO — CERVEJEIRA EUROPEIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 4113;
identificação de pessoa colectiva n.º 505042037; inscrição n.º 7;
número e data da apresentação: 3/03122004.

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

7 — Apresentação n.º 03/20041203.
Facto: deliberação de redução do capital de € 10 000 para € 5000.
Data de deliberação: 25 de Novembro de 2004.

Está conforme o original.

23 de Dezembro de 2004. — O Ajudante Principal, (Assinatura
ilegível.) 2008741095

FERNANDES & FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 2401;
identificação de pessoa colectiva n.º 503015172; número e data da
apresentação: 14/25112004.

Certifico que, a sociedade em epígrafe, foi dissolvida por mútuo
acordo e liquidada, não havendo bens a partilhar com a aprovação
das contas em 31 de Julho de 2001.

Está conforme o original.

A Segunda-Ajudante, Maria Amélia Faro Martelo Guimarães
2008741842

VIA FORMOSA — SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 3856;
identificação de pessoa colectiva n.º 504627961; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 11/20050126.

Certifico que a sociedade em epígrafe foi dissolvida por mútuo
acordo e liquidada, não havendo bens a partilhar, com a aprovação de
contas em 31 de Fevereiro de 2003.

22 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Eduarda
Chã Madeira Coutinho Rodrigues. 2006349503

TELEVIRIATO — ARTIGOS
DE TELECOMUNICAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 4810;
identificação de pessoa colectiva n.º 506164098; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 14/20050127.

Certifico que a sociedade em epígrafe foi dissolvida por mútuo
acordo e liquidada, não havendo bens a partilhar, com a aprovação de
contas em 30 de Novembro de 2004.

22 de Fevereiro de 2005. — O Escriturário Superior, José Luís Pinto
das Neves e Matos. 2006349473
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