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4. Empresas — Registo comercial
AVEIRO
ANADIA

PINHEIRO & FILENO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Anadia. Matrícula n.º 910, a
fl. 124 v.º, do livro C-3; identificação de pessoa colectiva
n.º 501770086; inscrição n.º 4450, a fl. 198 do livro E-9; número
e data da apresentação: 01/20050616.

Certifico que na sociedade em epígrafe, fez-se o seguinte registo:
Dissolução.
Prazo para a liquidação: três anos a contar de 23 de Maio de 2005.

Conferida, está conforme.

20 de Junho de 2005. — A Ajudante, Maria Teresa Ferreira dos
Santos Reis. 3000175824

AVEIRO

SPORTALFA — COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 6200/
050412; identificação de pessoa colectiva n.º 505824817; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 05/050412.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe foi alterado o
pacto social quanto ao n.º 1 do artigo 2.º, artigo 4.º e artigo 7.º, que
passaram a ter a seguinte redacção:

2.º

1 — A sociedade tem a sua sede na Zona Industrial da Taboeira,
lote 1, freguesia de Esgueira, concelho de Aveiro.

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e demais
valores constantes da escrita social, é de cinquenta mil euros, repre-
sentado por duas quotas no valor nominal de vinte e cinco mil euros,
pertencentes uma a cada um dos sócios Pedro Miguel Ribeiro de Car-
valho Sabino e Maria Antónia de Oliveira e Costa Vidal Xavier.

7.º

A gerência da sociedade, com a remuneração que vier a ser delibe-
rada em assembleia geral, fica afecta aos sócios Pedro Miguel Ribeiro
de Carvalho Sabino e Maria Antónia de Oliveira e Costa Vidal Xavi-
er, sendo suficiente a assinatura de um gerente para obrigar a socie-
dade.

Depositado o texto completo do estatuto na redacção actualizada.

26 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Elsa Magano Ferreira.
2010400429

AILAM — COMÉRCIO E IMÓVEIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 5103/
010516; identificação de pessoa colectiva n.º 503323047; inscri-
ção n.º 11; número e data da apresentação: 06/050413.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi registada
a designação dos órgãos sociais, para o quadriénio de 2004-2005, por
deliberação de 20 de Janeiro de 2005, com a seguinte composição:

Conselho de administração: presidente — Maria Amélia Damas
Gonçalves da Vitória; vogais — Alexandre Manuel Vitória Ré e João
Pedro Vitória Ré; fiscal único: efectivo — Fátima Pereira & Carlos
Duarte, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, n.º 154; suplen-
te — Maria da Piedade Gonçalves dos Santos Vaz, casada, revisora
oficial de contas n.º 878.

27 de Abril de 2005. — A Escriturária Superior, Maria de Fátima
Gouveia Luís. 2008661385

ANTÓNIO CERQUEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 4976/
001212; identificação de pessoa colectiva n.º 505180251; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 05/050408.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi registada
a nomeação da gerente, Emanuela Andreia Silva Cerqueira, solteira,
por deliberação de 30 de Março de 2005.

20 de Abril de 2005. — A Escriturária Superior, Maria de Fátima
Gouveia Luís. 2010400399

ANTERO SANTOS & SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 2817/
920302; identificação de pessoa colectiva n.º 502210567;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 11; número e
data da apresentação: 03/050412.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi registada
a cessação de funções do gerente Antero Marques dos Santos, por
renúncia desde 1 de Março de 2005.

Mais certifico que, foi registada a designação de gerente, de Eulália
Maria Fonseca Santos, solteira, maior, residente na Avenida da Força
Aérea, 47, Aveiro, por deliberação de 1 de Março de 2005.

26 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Elsa Magano Ferreira.
2010400437

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES ESTRUTUVIGA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 4822/
000428; identificação de pessoa colectiva n.º 504971549;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 04/050411.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi registada
a cessação de funções do gerente José Manuel Abreu Rodrigues Ani-
leiro, por renúncia desde 11 de Abril de 2005.

21 de Abril de 2005. — A Escriturária Superior, Maria de Fátima
Gouveia Luís. 2008661369

PGG — PERSPECTIVAS GLOBAIS DE GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 4225/
980319; identificação de pessoa colectiva n.º 504096257;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 3 e inscrição n.º 18; números e
data das apresentações: 2 e 3/050411.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram efectu-
ados os seguintes registos:

1) Cessação de funções do gerente, Rui Miguel Marques Vaz, por
renúncia desde 30 de Março de 2005;

2) Alteração do pacto social, quanto aos n.º 1 do artigo 2.º e arti-
go 4.º, que passaram a ter a seguinte redacção:

2.º

1 — A sociedade tem a sua sede na Rua do Conselheiro Luís de
Magalhães, 64, 3.º, AD, freguesia de Vera Cruz, concelho de Aveiro.

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e demais
valores constantes da escrita social, é de cinco mil euros, representa-
dos por quatro quotas, uma no valor nominal de mil seiscentos e se-
tenta euros (bem próprio), uma no valor nominal de mil, duzentos e
cinquenta euros e outra no valor nominal de quatrocentos e quinze
euros (bens comuns do casal), pertencentes ao sócio Nuno Miguel
Alves Aleixo e uma no valor nominal de mil seiscentos e sessenta e
cinco euros, pertencente à sócia Rute Neto Cabrita e Gil Saraiva.

Depositado o pacto social na redacção actualizada.

20 de Abril de 2005. — A Escriturária Superior, Maria de Fátima
Gouveia Luís. 2008661350
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GANDARAPACK — EMBALAGENS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 6202/
050414; identificação de pessoa colectiva n.º P 507331877; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 15/050414.

Certifico que, por escritura de 14 de Abril de 2005, foi constituída
uma sociedade comercial por quotas, com a denominação em epígra-
fe, que se regerá pelo pacto constante da dita escritura o qual se se-
gue:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma GANDARAPACK — Embala-
gens, L.da, e tem a sua sede em Cacia, na Avenida de Fernando Augus-
to de Oliveira, sector 7, lote 12, freguesia de Cacia, concelho de
Aveiro.

2 — A sociedade poderá, mediante simples deliberação da gerên-
cia, deslocar a sede dentro do mesmo concelho ou para concelho li-
mítrofe, bem como criar sucursais, agências, delegações ou outras
formas de representação social no território nacional ou no estran-
geiro.

ARTIGO 2.º

1 — A sociedade tem por objecto: fabrico, importação e exporta-
ção, comércio por grosso e a retalho de embalagens e expositores.

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 e corresponde à soma de quatro quotas, sendo duas
no valor nominal de dois mil euros, cada uma, pertencendo cada uma
delas a cada um dos sócios Mário de Jesus dos Santos e Maria da
Conceição Cardoso Marques e duas no valor nominal de quinhentos
euros, cada uma, pertencendo cada uma delas a cada um dos sócios
Joel Marques dos Santos e Paula Marques dos Santos.

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 nomea-
dos gerentes os sócios Mário de Jesus dos Santos e Maria da Concei-
ção Cardoso Marques.

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

Mais declararam os outorgantes:
Que o capital social foi depositado em 12 de Abril corrente, na agência

em Cacia da Caixa Económica — Montepio Geral, numa conta aberta em
nome da sociedade, o que declararam sob sua inteira responsabilidade.

Que, a gerência ora designada fica desde já autorizada a proceder
ao levantamento do capital depositado 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 so-
cial e a celebrar em nome da sociedade contratos de compra e venda
de bens móveis e imóveis, arrendamento e leasing, assumindo a socie-
dade todos os direitos e obrigações decorrentes desses negócios jurídi-
cos, com o registo definitivo do contrato de sociedade.

29 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Elsa Magano Ferreira.
2008650561

DOCE RIVIERA — PASTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 6198/
050411; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 05/050411.

Certifico que, por escritura outorgada em 6 de Abril de 2005 de
fl. 113 a fl. 114 v.º do livro n.º 18-A, no 1.º Cartório Notarial de
Competência Especializada de Aveiro, foi constituída por Maria Ire-
ne de Jesus Marques de Oliveira, casada com João de Oliveira Felício,
na comunhão adquiridos e João Carlos Marques de Oliveira, casado
com Susana Margarida Santos, na comunhão de adquiridos, uma socie-
dade por quotas com a denominação em epígrafe, que se regerá pelo
pacto constante da dita escritura o qual se segue:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Doce Riviera — Pastelaria, L.da, e
tem a sua sede na Rua da Casa do Povo, 14, lugar de Costa do Valado,
freguesia de Oliveirinha, concelho de Aveiro.

2 — A sociedade poderá, mediante simples deliberação da gerên-
cia, deslocar a sede dentro do mesmo concelho ou para concelho limí-
trofe, bem como criar sucursais, agências, delegações ou outras for-
mas de representação social no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

1 — A sociedade tem por objecto: fabrico de pão e pastelaria va-
riada; exploração de padaria e pastelaria.

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, a realizar por entradas em dinheiro, é de dez mil
euros e corresponde à soma de duas quotas iguais, no valor nominal
de cinco mil euros, cada uma, pertencendo cada uma delas a cada um
dos sócios.

O capital é realizado quanto a metade, ficando cada uma das quotas
dos sócios realizadas apenas quanto a metade do seu montante. A
efectivação da restante metade será feita em dinheiro, dentro de seis
meses a contar da data desta escritura.

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 nomea-
dos gerentes ambos os sócios.

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

ARTIGO 5.º

As divisões e cessões de quotas entre sócios são livres, a não sócios
depende do consentimento da sociedade, que terá o direito de prefe-
rência em primeiro lugar, cabendo este direito aos sócios não ceden-
tes, em segundo lugar, se aquela não desejar preferir.

ARTIGO 6.º

Os sócios poderão fazer suprimentos à sociedade, de que esta care-
ça e poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de ca-
pital até ao montante de cem mil euros, desde que aprovados e deli-
berados em assembleia geral.

22 de Abril de 2005. — A Escriturária Superior, Maria de Fátima
Gouveia Luís. 2008661377

MATIAS & IRMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 272/
470125; identificação de pessoa colectiva n.º 500187983;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 2; número e data da apresenta-
ção: 02/050330.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi registada
a cessação de funções dos gerentes Maria Teresa Ferreira Matias
Martinho e João Ferreira Matias, por renúncia desde 31 de Dezembro
de 2004.

12 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes Loura
Martins. 2008650170

DOMUSEVOLUTION — SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 5658/
030205; identificação de pessoa colectiva n.º 506468356; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 01/050330.

Certifico que, foi registada a alteração do pacto e em consequência
alterado o n.º 1 do artigo 1.º e o artigo 5.º, que passaram a ter a re-
dacção que se segue:

1.º

1 — A sociedade adopta a firma DOMUSEVOLUTION — Socie-
dade de Mediação Imobiliária, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na
Travessa do Comandante Rocha e Cunha, 1, fracção C, freguesia de
Vera Cruz, cidade e concelho de Aveiro.
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5.º

1— A gerência da sociedade, dispensada de caução e remunerada
ou não, conforme for deliberado, fica a cargo da sócia Patrícia Louro
da Silva, já nomeada gerente ou ainda a cargo de outras pessoas estra-
nhas à sociedade que venham a ser designadas pela sócia.

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

Depositado o texto completo do estatuto na redacção actualizada.

12 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes Loura
Martins. 2008650162

BESTBIZ — MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 6199/
050412; identificação de pessoa colectiva n.º P 506923525; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 01/050412.

Certifico que, por documento particular de 12 de Abril de 2005,
foi constituída, uma sociedade comercial unipessoal por quotas, com
a denominação em epígrafe, que se regerá pelo pacto constante do
dito documento o qual se segue:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma BESTBIZ — Materiais de Cons-
trução Civil, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Rua da Azenha da
Moita, sem número, freguesia de Santa Joana, concelho de Aveiro.

2 — A sociedade poderá deslocar a sede dentro do mesmo conce-
lho 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 importação, exportação e
comércio por grosso e a retalho de materiais de construção civil.

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

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de € 5000,
representado por uma quota de igual valor nominal, pertencente à
sócia Cláudia Gabriela dos Santos Branco Pereira.

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 nomea-
da gerente a sócia, Cláudia Gabriela dos Santos Branco Pereira.

2 — Para obrigar a sociedade é suficiente a assinatura de um geren-
te.

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 en-
tre si desde que estes não contrariem a prossecução do objecto da
sociedade.

Que não é sócia de mais nenhuma sociedade unipessoal por quotas.

26 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Elsa Magano Ferreira.
2010400410

ORLANDO SOARES CARDOSO & FILHOS, L.DA

Sede: Rua das Paradas, 37, Costa do Valado,
3810-799 Oliveirinha

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 5543;
identificação de pessoa colectiva n.º 505010624.

Certifico que, a sociedade procedeu ao registo da prestação de con-
tas do ano de 2004, em 2 de Maio de 2005, mediante o depósito dos
respectivos documentos na pasta própria.

Está conforme.

2 de Maio de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria da Graça
Tomás Ferreira. 2010400070

PEDRA & MAIA, L.DA

Sede: Rua Direita, 320, Póvoa do Valado,
3810-771 Nossa Senhora de Fátima

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 4290;
identificação de pessoa colectiva n.º 504181491.

Certifico que, a sociedade procedeu ao registo da prestação de con-
tas do ano de 2004, em 2 de Maio de 2005, mediante o depósito dos
respectivos documentos na pasta própria.

Está conforme.

2 de Maio de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria da Graça
Tomás Ferreira. 2010400046

NOVA LINE — SOLUÇÕES GLOBAIS
DE CAIXILHARIA, L.DA

Sede: Estrada de São Bernardo, bloco 326, loja AA,
São Bernardo, 3810-174 Aveiro

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 6011;
identificação de pessoa colectiva n.º 507027043.

Certifico que, a sociedade procedeu ao registo da prestação de con-
tas do ano de 2004, em 2 de Maio de 2005, mediante o depósito dos
respectivos documentos na pasta própria.

Está conforme.

2 de Maio de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria da Graça
Tomás Ferreira. 2010400054

RESTAURANTE PÉLÉ, L.DA

Sede: Rua Direita, 66, Costa do Valado, 3810-794 Oliveirinha

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 1511;
identificação de pessoa colectiva n.º 501265511.

Certifico que, a sociedade procedeu ao registo da prestação de con-
tas do ano de 2004, em 2 de Maio de 2005, mediante o depósito dos
respectivos documentos na pasta própria.

Está conforme.

2 de Maio de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria da Graça
Tomás Ferreira. 2010400062

JOÃO BALSEIRO, L.DA

Sede: Rua Direita, 141, Costa do Valado, 3810-794 Oliveirinha

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 5824;
identificação de pessoa colectiva n.º 506674282.

Certifico que, a sociedade procedeu ao registo da prestação de con-
tas do ano de 2004, em 2 de Maio de 2005, mediante o depósito dos
respectivos documentos na pasta própria.

Está conforme.

2 de Maio de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria da Graça
Tomás Ferreira. 2010400038

AUTO REPARADORA DE RAUL & LIMA, L.DA

Sede: Rua do Viso, 10, Esgueira, 3800-282 Aveiro

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 4454;
identificação de pessoa colectiva n.º 504383795.
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Certifico que, a sociedade procedeu ao registo da prestação de con-
tas do ano de 2004, em 2 de Maio de 2005, mediante o depósito dos
respectivos documentos na pasta própria.

Está conforme.

2 de Maio de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria da Graça
Tomás Ferreira. 2010400011

PEREIRA, PEDRO & SÉRGIO, L.DA

Sede: Rua Direita, 33, Quintans, 3810-839 Oliveirinha

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 5492;
identificação de pessoa colectiva n.º 506222276.

Certifico que, a sociedade procedeu ao registo da prestação de con-
tas do ano de 2004, em 2 de Maio de 2005, mediante o depósito dos
respectivos documentos na pasta própria.

Está conforme.

2 de Maio de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria da Graça
Tomás Ferreira. 2010400100

PAULO & FERREIRA, L.DA

Sede: Rua Direita, 137, Costa do Valado, 3810-794 Oliveirinha

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 5840;
identificação de pessoa colectiva n.º 506742466.

Certifico que, a sociedade procedeu ao registo da prestação de con-
tas do ano de 2004, em 2 de Maio de 2005, mediante o depósito dos
respectivos documentos na pasta própria.

Está conforme.

2 de Maio de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria da Graça
Tomás Ferreira. 2010400089

MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA CANAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 6123/
041229; identificação de pessoa colectiva n.º 507145690; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 07/050413.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi alterado
o pacto social, quanto ao n.º 1 do artigo 1.º, que passou a ter a se-
guinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Mediação Imobiliária Canal, L.da,
e tem a sua sede na Rua Direita, 52, freguesia de Aradas, concelho de
Aveiro.

Depositado o pacto social na redacção actualizada.

27 de Abril de 2005. — A Escriturária Superior, Maria de Fátima
Gouveia Luís. 2008661393

AVEISUL — CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 6201/
050414; identificação de pessoa colectiva n.º 507294530; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 01/050414.

Certifico que, por escritura outorgada em 11 de Abril de 2005, de
fl. 137 a fl. 138 v.º do livro n.º 18-A, no 1.º Cartório Notarial de
Competência Especializada de Aveiro, foi constituída entre Dinis de
Carvalho Rodrigues, solteiro, maior; e Carlos Alberto Silva Magalhães,
casado, uma sociedade comercial por quotas, com a denominação em
epígrafe, que se regerá pelo pacto constante da dita escritura o qual se
segue:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma AVEISUL — Construção Civil, L.da,
e tem a sua sede no lugar de Mamodeiro, na Rua do Castelo, 1, fre-
guesia de Nossa Senhora de Fátima, concelho de Aveiro.

2 — A sociedade poderá, mediante simples deliberação da gerên-
cia, deslocar a sede dentro do mesmo concelho ou para concelho li-
mítrofe, bem como criar sucursais, agências, delegações ou outras
formas de representação social no território nacional ou no estran-
geiro.

ARTIGO 2.º

1 — A sociedade tem por objecto: construção civil e obras públi-
cas; prestação de serviços de movimentação de terras, instalação eléc-
trica, canalização e instalação de condutas em edifícios.

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 e corresponde à soma de duas quotas: uma no valor
nominal de quatro mil e quinhentos euros, pertencente ao sócio Dinis
de Carvalho Rodrigues e outra no valor nominal de quinhentos euros,
pertencente ao sócio Carlos Alberto Silva Magalhães.

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 nomea-
do gerente o sócio Dinis de Carvalho Rodrigues.

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

ARTIGO 5.º

As divisões e cessões de quotas entre sócios são livres, a não sócios
depende do consentimento da sociedade, que terá o direito de prefe-
rência em primeiro lugar, cabendo este direito aos sócios não ceden-
tes, em segundo lugar, se aquela não desejar preferir.

ARTIGO 6.º

Os sócios poderão fazer suprimentos à sociedade, de que esta care-
ça e poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de ca-
pital até ao montante de cinquenta mil euros, desde que aprova os e
deliberados em assembleia geral.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar quotas nos seguintes casos:
a) Com o consentimento do seu titular;
b) Se o respectivo titular as ceder a não sócios sem consentimento

prévio da sociedade;
c) Quando a quota for arrestada, arrolada, penhorada ou, em geral,

apreendida judicial ou administrativamente.

27 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Elsa Magano Ferreira.
2010400445

ADVENTURE SCHOOL, ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS
TURÍSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 4835/
000515; identificação de pessoa colectiva n.º 505006740;
averbamentos n.os 1 e 2 à inscrição n.º 1 e inscrições n.os 2 e 3;
números e data das apresentações: 07 a 10/050414.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi registada
a cessação de funções do gerente, Nuno Ricardo Teixeira Maia, por
renúncia a partir de Fevereiro de 2001; a designação da gerente Ana-
bela da Cruz Costa por deliberação de 29 de Janeiro de 2001; a ces-
sação das funções de gerente de Anabela da Cruz Costa por renúncia
desde 16 de Abril de 2004 e a designação do gerente Nuno Ricardo
Teixeira Maia, por deliberação de 16 de Abril de 2004.

28 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Elsa Magano Ferreira.
2008650073

HÉLDER ROSINHA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 4919/
001009; identificação de pessoa colectiva n.º 505178478; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 05/050414.
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Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi nomeado
gerente Rodrigo Assunção Rosinha, casado, residente na Estrada de
Taboeira, Esgueira, Aveiro.

Data da deliberação: 12 de Janeiro de 2005.

27 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Elsa Magano Ferreira.
2008650430

CABRAL MONTEIRO — CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 5323/
011228; identificação de pessoa colectiva n.º 505914697;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 04/050414.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi registada
a mudança de sede para a Rua de José Estêvão, 54, 2.º, esquerdo,
Aveiro.

27 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Elsa Magano Ferreira.
2008650413

MENOITA & TEIXEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 5675/
030226; identificação de pessoa colectiva n.º 506465896; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 03/050414.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi registada
a dissolução e encerramento da liquidação, tendo as contas sido apro-
vadas em 31 de Dezembro de 2004.

26 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Elsa Magano Ferreira.
2010400461

AVEESTEL — METALOMECÂNICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 6122/
041228; identificação de pessoa colectiva n.º 507155033; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 02/050414.

Certifico que, foi registado o aumento de capital de € 5000 para
€ 120 000, sendo o aumento de € 115 000 realizado em dinheiro e
subscrito pelos sócios na proporção das suas quotas e para reforço das
mesmas, tendo em consequência sido alterado o artigo 4.º do pacto
que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de cento e
vinte mil euros, dividido em quatro quotas iguais do valor nominal de
trinta mil euros, uma de cada sócio.

Depositado o texto completo dos estatutos na sua redacção actu-
alizada.

27 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Elsa Magano Ferreira.
2010400453

BONGÁSGEST — SERVIÇOS DE GESTÃO
EMPRESARIAL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 6065/
040930; identificação de pessoa colectiva n.º 506972500;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 2 e inscrições n.os 1 e 3; números
e data das apresentações: 08 a 10/050408.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram efec-
tuados os seguintes registos:

1) Alteração do pacto social, quanto aos n.os 1 e 2 do artigo 11.º,
que passaram a ter a redacção seguinte:

ARTIGO 11.º

1 — A administração e representação da sociedade competem a um
conselho de administração, composto por três, cinco ou sete mem-
bros, sendo um presidente e os restantes vogais, eleitos por um perí-
odo de três anos. Para cada mandato a assembleia geral deliberará sobre
a dispensa ou não de caução a prestar pelos membros do conselho de

administração, fixando ainda os valores da mesma, no caso de delibe-
rarem pela não dispensa da referida prestação de caução.

2 — O conselho de administração é eleito pela assembleia geral,
que, previamente à eleição, fixará o número de vogais a eleger, (em
lista unitária, onde se indique quem vai exercer as funções de presi-
dente). Compete ainda à assembleia geral fixar a remuneração e ou o
valor das senhas de presença dos administradores.

2) Cessação das funções dos membros do conselho de administra-
ção: presidente: — António Nunes de Quadros; vice presidente — José
Henriques Bastos; vogais — Pedro Emídio Salsa e Quadros, Ricardo
Jorge Sotto-Mayor Santos Silva Couto e João Pedro Santos Silva
Gonçalves de Azevedo; fiscal único: efectivo — Cravo, Fortes, An-
tão & Associado, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, n.º 87;
suplente — João Serrana da Naia Fortes, revisor oficial de contas
n.º 636, por renúncia desde 14 de Março de 2005.

3) Designação dos membros dos órgãos sociais para o triénio de
2005-2007, por deliberação de 14 de Março de 2005.

Conselho de administração: presidente — Fernando José Baptista
Ribeiro, casado, residente na Rua de Fernão Lopes, 3, 8.º, A, São João
do Estoril; vogais — Pedro Emídio Salsa e Quadros, casado, residente
na Avenida de 25 de Abril, 164, 1.º, direito, Gondomar; Jorge Manuel
da Silva Ferreira, casado, residente na Rua da Misericórdia, 299, Águe-
da; António Nunes de Quadros, casado, residente na Rua Nova do
Jardim, 19, Canelas, Estarreja, José Henriques Bastos, casado, resi-
dente na Rua da Senhora do Álamo, 58, Esgueira, Aveiro; Ricardo
Jorge Sotto-Mayor Santos Silva Couto, casado, residente na Rua de
25 de Novembro de 1975, 4, 9.º, direito, Algés; e João Pedro Santos
Silva Gonçalves de Azevedo, casado, residente na Rua do Professor
Mota Pinto, 206, 5.º, frente, Porto; fiscal único: efectivo: — Cravo,
Fortes, Antão & Associado, Sociedade de Revisores Oficiais de Con-
tas n.º 87 a ser representada pelo revisor oficial de contas n.º 589,
Dr. Avelino Azevedo Antão, casado, Vilar, Aveiro; suplente — revi-
sor oficial de contas n.º 636, Dr. João Serrana da Naia Fortes, casado,
residente na Avenida de 25 de Abril, torre A-1, lote L7, 2, 3.º, direi-
to, Aveiro.

Depositado o pacto social na redacção actualizada.

20 de Abril de 2005. — A Escriturária Superior, Maria de Fátima
Gouveia Luís. 2010400364

BONGÁS — COMBUSTÍVEIS DE AVEIRO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 383/
560312; identificação de pessoa colectiva n.º 500323879;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 28 e inscrições n.os 25 e 29; nú-
meros e data das apresentações: 11 e 13/050408.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram efec-
tuados os seguintes registos:

1) Alteração do pacto social, quanto aos n.os 1 e 2 do artigo 11.º
que passaram a ter a redacção seguinte:

ARTIGO 11.º

1 — A administração e representação da sociedade competem a um
conselho de administração, composto por três, cinco ou sete mem-
bros, sendo um presidente e os restantes vogais, eleitos por um perí-
odo de três anos. Para cada mandato a assembleia geral deliberará sobre
a dispensa ou não de caução a prestar pelos membros do conselho de
administração, fixando ainda os valores da mesma, no caso de delibe-
rarem pela não dispensa da referida prestação de caução.

2 — O conselho de administração é eleito pela assembleia geral,
que, previamente à eleição, fixará o número de vogais a eleger (em
lista unitária, onde se indique quem vai exercer as funções de presi-
dente). Compete ainda à assembleia geral fixar a remuneração e ou o
valor das senhas de presença dos administradores.

2) Cessação das funções dos membros do conselho de administra-
ção: presidente — José Henriques Bastos; vice-presidente — António
Nunes de Quadros; vogais: — Pedro Emídio Salsa e Quadros, Ricardo
Jorge Sotto-Mayor Santos Silva Couto e João Pedro Santos Silva
Gonçalves de Azevedo; fiscal único: efectivo — Cravo, Fortes, An-
tão & Associado, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, n.º 87;
suplente — João Serrana da Naia Fortes, revisor oficial de contas
n.º 636, por renúncia desde 14 de Março de 2005.

3) Designação dos membros dos órgãos sociais para o triénio de
2005-2007, por deliberação de 14 de Março de 2005.

Conselho de administração: presidente — Fernando José Baptista
Ribeiro, casado, residente na Rua de Fernão Lopes, 3, 8.º, A, São João
do Estoril; vogais — Pedro Emídio Salsa e Quadros, casado, residente
na Avenida de 25 de Abril, 164, 1.º, direito, Gondomar; Jorge Manuel
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da Silva Ferreira, casado, residente na Rua da Misericórdia, 299, Águe-
da; António Nunes de Quadros, casado, residente na Rua Nova do
Jardim, 19, Canelas, Estarreja; José Henriques Bastos, casado, resi-
dente na Rua da Senhora do Álamo, 58, Esgueira, Aveiro; Ricardo
Jorge Sotto-Mayor Santos Silva Couto, casado, residente na Rua de
25 de Novembro de 1975, 4, 9.º, direito, Algés; e João Pedro Santos
Silva Gonçalves de Azevedo, casado, residente na Rua do Professor
Mota Pinto, 206, 5.º, frente, Porto; fiscal único: efectivo — Cravo,
Fortes, Antão & Associado, Sociedade de Revisores Oficiais de Con-
tas n.º 87 a ser representada pelo revisor oficial de contas n.º 589,
Dr. Avelino Azevedo Antão, casado, Vilar, Aveiro; suplente — revi-
sor oficial de contas n.º 636, Dr. João Serrana da Naia Fortes, casado,
residente na Avenida de 25 de Abril, torre A-1, lote L7, 2, 3.º, direi-
to, Aveiro.

Depositado o pacto social na redacção actualizada.

20 de Abril de 2005. — A Escriturária Superior, Maria de Fátima
Gouveia Luís. 2010400372

GLOBALPETRÓLEOS — DERIVADOS
DO PETRÓLEO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 5335/
020111; identificação de pessoa colectiva n.º 505951126; inscri-
ções n.os 2 e 3; números e data das apresentações: 16 e 17/050408.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram efec-
tuados os seguintes registos:

1) Alteração do pacto social, quanto aos n.º 1 do artigo 4.º, arti-
go 11.º, artigo 12.º, artigo 13.º e artigo 15.º, que passaram a ter a re-
dacção seguinte:

ARTIGO 4.º

1 — O capital social, integralmente subscrito e realizado, é de cin-
quenta mil euros, representado por cinquenta mil acções do valor
nominal de um euro cada uma.

2 — (Mantém-se.)
3 — (Mantém-se.)
4 — (Mantém-se.)
5 — (Mantém-se.)

ARTIGO 11.º

1 — A administração e representação da sociedade competem a um
conselho de administração, composto por três, cinco ou sete mem-
bros, sendo um presidente e os restantes vogais, eleitos por um perí-
odo de três anos. Para cada mandato, a assembleia geral deliberará
sobre a dispensa ou não de caução a prestar pelos membros do con-
selho de administração, fixando ainda os valores da mesma, no caso
de deliberarem pela não dispensa da referida prestação de caução.

2 — O conselho de administração é eleito pela assembleia geral,
que, previamente à eleição, fixará o número de vogais a eleger (em
lista unitária, onde se indique quem vai exercer as funções de presi-
dente). Compete ainda à assembleia geral fixar a remuneração e ou o
valor das senhas de presença dos administradores.

3 — O conselho de administração reúne, em plenário, ordinaria-
mente, uma vez em cada trimestre, devendo estar presente todos os
seus membros ou pelo menos a sua maioria e, extraordinariamente, a
convocação do seu presidente, ou a pedido da maioria dos administra-
dores ou do fiscal único.

4 — O conselho de administração lavrará acta de cada uma das suas
reuniões e estabelecerá as regras do seu funcionamento interno.

5 — As vagas ou impedimentos que ocorram no conselho de admi-
nistração, no decurso do seu mandato, serão preenchidas pelos acci-
onistas ou não, escolhidos pelo próprio conselho e com o parecer
favorável do fiscal único, não podendo, no entanto, tais vagas ou
impedimentos serem preenchidas em mais de 50 % do número de
membros do conselho de administração. Os membros assim designa-
dos, exercerão as suas funções até ao fim do triénio que estiver a
decorrer.

6 — Em caso de empate nas votações, o presidente ou quem o
substituir tem voto de qualidade.

7 — Os membros do conselho de administração podem ser reelei-
tos uma ou mais vezes.

ARTIGO 12.º

1 — Sem prejuízo das atribuições que, por lei, lhe são genericamente
atribuías, ao conselho de administração são conferidos os mais am-
plos poderes de gestão dos negócios sociais, competindo-lhe, em es-
pecial:

a) Representar a sociedade em juízo e fora dele, activa e passiva
ente podendo comprometer-se com árbitros;

b) Confessar, desistir e, ou transigir, nos termos e condições que
melhor entender, em quaisquer processos e em quaisquer tribunais;

c) Adquirir, constituir ou alienar sociedades participadas, desde que
os respectivos valores não ultrapassem os anualmente fixados pela
assembleia geral, adquirir, onerar, alienar, locar ou permutar quaisquer
bens móveis (incluindo veículos), imóveis ou direitos, desde que os
respectivos valores não ultrapassem os anualmente fixados pela as-
sembleia geral;

d) Celebrar contratos de arrendamento, modificá-los e ou extin-
gui-los;

e) Trespassar e tomar de trespasse estabelecimentos e instalações
para e da sociedade;

f) Contrair empréstimos e outros tipos de financiamento e realizar
outras operações de crédito permitidas por lei, até ao limite máximo
definido anualmente pela assembleia geral;

g) Constituir mandatários para a prática de determinados actos
definindo a extensão dos respectivos mandatos.

2 — O conselho de administração poderá delegar numa comissão
executiva, formada por um número ímpar de administradores, a ges-
tão corrente da sociedade. Os limites da delegação serão estabelecidos
mediante deliberação do conselho de administração, o qual, no caso
de criação de uma comissão executiva, estabelecerá ainda a sua com-
posição e modo de funcionamento.

ARTIGO 13.º

1 — Para obrigar validamente a sociedade, é necessária:
a) A assinatura conjunta de dois administradores;
b) A assinatura conjunta de um dos administradores e a de um

mandatário;
c) A assinatura apenas de um dos administradores ou de um man-

datário, em qualquer dos casos no uso de poderes delegados do conse-
lho de administração e dentro dos limites desses poderes;

d) No caso de existir uma comissão executiva, a sociedade obriga-
-se pela assinatura conjunta de dois membros dessa comissão executi-
va ou pela assinatura conjunta de um deles e a de um mandatário, em
qualquer caso, no uso de poderes delegados do conselho de adminis-
tração e dentro dos limites desses poderes.

2 — Para os actos de mero expediente, basta a assinatura de qual-
quer administrador ou de mandatário bastante do conselho de admi-
nistração.

ARTIGO 15.º

A assembleia geral é composta por todos os accionistas com direi-
to a voto e as suas deliberações, quando tomadas nos termos da lei e
dos estatutos são obrigatórias para todos eles, ainda que discordantes,
ausentes ou incapazes.

2) Designação dos membros dos órgãos sociais para o triénio de
2005-2007, por deliberação de 14 de Março de 2005.

Conselho de administração: presidente — Fernando José Baptista
Ribeiro, casado, residente na Rua de Fernão Lopes, 3, 8.º, A, São João
do Estoril; vogais — Pedro Emídio Salsa e Quadros, casado, residente
na Avenida de 25 de Abril, 164, 1.º, direito, Gondomar; Jorge Manuel
da Silva Ferreira, casado, residente na Rua da Misericórdia, 299, Águe-
da; António Nunes de Quadros, casado, Rua Nova do Jardim, 19,
Canelas, Estarreja; José Henriques Bastos, casado, residente na Rua da
Senhora do Álamo, 58, Esgueira, Aveiro; Ricardo Jorge Sotto-Mayor
Santos Silva Couto, casado, residente na Rua de 25 de Novembro de
1975, 4, 9.º, direito, Algés; e João Pedro Santos Silva Gonçalves de
Azevedo, casado, residente na Rua do Professor Mota Pinto, 206,
5.º, frente, Porto; fiscal único: efectivo — Cravo, Fortes, Antão &
Associado, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas n.º 87 a ser re-
presentada pelo revisor oficial de contas n.º 589, Dr. Avelino Azeve-
do Antão, casado, Vilar, Aveiro; suplente — revisor oficial de contas
n.º 636, Dr. João Serrana da Naia Fortes, casado, residente na Aveni-
da de 25 de Abril, torre A-1, lote L7, 2, 3.º, direito, Aveiro.

Depositado o pacto social na redacção actualizada.

20 de Abril de 2005. — A Escriturária Superior, Maria de Fátima
Gouveia Luís. 2008661342

BONGÁS — SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 6099/
041122; identificação de pessoa colectiva n.º 506924661;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 2; números e
data das apresentações: 14 e 15/050408.
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Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram efec-
tuados os seguintes registos:

1) Cessação das funções dos membros do conselho de administra-
ção: presidente — António Nunes de Quadros; vice-presidente — José
Henriques Bastos; vogais — Pedro Emídio Salsa e Quadros, Ricardo
Jorge Sotto-Mayor Santos Silva Couto e João Pedro Santos Silva
Gonçalves de Azevedo; fiscal único: efectivo — Cravo, Fortes, An-
tão & Associado, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, n.º 87;
suplente — João Serrana da Naia Fortes, revisor oficial de contas
n.º 636, por renúncia desde 14 de Março de 2005.

2) Designação dos membros dos órgãos sociais para o triénio de
2005-2007, por deliberação de 14 de Março de 2005.

Conselho de administração: presidente — António Nunes de Qua-
dros, casado, residente na Rua Nova do Jardim, 19, Canelas, Estarre-
ja; vice-presidente — José Henriques Bastos, casado, residente na Rua
da Senhora do Álamo, 58, Esgueira, Aveiro; vogais — Fernando José
Baptista Ribeiro, casado, residente na Rua de Fernão Lopes, 3, 8.º, A,
São João do Estoril; Pedro Emídio Salsa e Quadros, casado, residente
na Avenida de 25 de Abril, 164, 1.º, direito, Gondomar; Jorge Manuel
da Silva Ferreira, casado, residente na Rua da Misericórdia, 299, Águe-
da; Ricardo Jorge Sotto-Mayor Santos Silva Couto, casado, residente
na Rua de 25 de Novembro de 1975, 4, 9.º, direito, Algés; e João
Pedro Santos Silva Gonçalves de Azevedo, casado, residente na Rua
do Professor Mota Pinto, 206, 5.º, frente, Porto; fiscal único: efec-
tivo — Cravo, Fortes, Antão & Associado, Sociedade de Revisores
Oficiais de Contas n.º 87 a ser representada pelo revisor oficial de
contas n.º 589, Dr. Avelino Azevedo Antão, casado, Vilar, Aveiro;
suplente — revisor oficial de contas n.º 636, Dr. João Serrana da Naia
Fortes, casado, residente na Avenida de 25 de Abril, torre A-1, lote L7,
2, 3.º, direito, Aveiro.

20 de Abril de 2005. — A Escriturária Superior, Maria de Fátima
Gouveia Luís. 2010400380

OLIVEIRA DE AZEMÉIS

NOVO LAR — EQUIPAMENTOS E ARTIGOS
DO LAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrí-
cula n.º 2499/920603; identificação de pessoa colectiva
n.º 502776587; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 04/050413.

Certifico que, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
do Código do Registo Comercial, foi deslocada a sede para a Rua de
António Bernardo, fracção A, 17, Oliveira de Azeméis.

Está conforme.

28 de Abril de 2005. — A Conservadora, Maria da Conceição Maia
Meireles Oliveira. 2006861646

JOÃO ANTÓNIO DE ALMEIDA SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrí-
cula n.º 4125/011130; identificação de pessoa colectiva
n.º 505819759; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 05/050413.

Certifico que, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
do Código do Registo Comercial, foi deslocada a sede para a Rua da
Quinzena de Cucujães, Faria de Cima, Vila de Cucujães, Oliveira de
Azeméis.

Está conforme.

28 de Abril de 2005. — A Conservadora, Maria da Conceição Maia
Meireles Oliveira. 2006861638

SÉCULUS 2000 — MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrí-
cula n.º 3653/991001; identificação de pessoa colectiva
n.º 504692348; inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 03/
050413.

Certifico que, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, am-
bos do Código do Registo Comercial, a sociedade foi dissolvida por

mútuo acordo dos sócios, Durvalino Pereira da Conceição, Jorge Pau-
lo de Melo Pereira, Paulo Renato Ornelas de Oliveira e Maria de Lurdes
Gomes de Oliveira, por deliberação de 31 de Março de 2005.

Prazo para a liquidação: 3 anos, a partir de 31 de Março de 2005.

Está conforme.

27 de Abril de 2005. — A Conservadora, Maria da Conceição Maia
Meireles Oliveira. 2006861662

EURO-UL — TRANSPORTES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrí-
cula n.º 4660/050225; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscri-
ção n.º 2; números e data das apresentações: 01 e 02/050413.

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

a) Cessou as suas funções o gerente António Figueira da Silva, em
11 de Abril de 2005, por destituição;

b) Foi designado gerente, por deliberação de 11 de Abril de 2005,
o sócio Américo de Almeida Correia.

Está conforme.

27 de Abril de 2005. — A Conservadora, Maria da Conceição Maia
Meireles Oliveira. 2006861654

OLIVEIRA DO BAIRRO

MARI-SU — FÁBRICA DE ARTIGOS EM ARAME, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Bairro. Matrícula
n.º 672; identificação de pessoa colectiva n.º 504156900; data do
depósito: 20050428.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas referentes ao ano 2004.

2 de Maio de 2005. — A Ajudante, Virgínia Maria Martinho Aires
Montenegro. 2006925172

SANTA MARIA DA FEIRA

ANTÓNIO CORREIA ALVES & FILHO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 01365/780508; identificação de pessoa colectiva
n.º 500734763; número e data da apresentação: 1576/290604.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do exercício de 2003.

Conferida.

21 de Janeiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Margarida Maria
Ferreira Alves da Rocha. 2005189693

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES GINITA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 02434/880407; identificação de pessoa colectiva
n.º 501963260; número e data da apresentação: 1577/290604.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do exercício de 2003.

Conferida.

18 de Janeiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Margarida Maria
Ferreira Alves da Rocha. 2005189685

FEIRA RENT — ALUGUER DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 05995/990607; identificação de pessoa colectiva
n.º 504407554; número e data da apresentação: 1504/290604.
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Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe,
os documentos referentes à prestação de contas do ano de exercício
de 2003.

Conferida.

7 de Março de 2005. — O Primeiro-Ajudante, João Soares
Figueiredo. 2003859594

JOAQUIM SOUSA MAGALHÃES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 03666/921221; identificação de pessoa colectiva
n.º 502901187; número e data da apresentação: 1508/290604.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe,
os documentos referentes à prestação de contas do ano de exercício
de 2003.

Conferida.

7 de Março de 2005. — O Primeiro-Ajudante, João Soares
Figueiredo. 2005181471

CONSTRUÇÕES SERRALVA, SANTOS & PINTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 03766/930416; identificação de pessoa colectiva
n.º 502978864; número e data da apresentação: 1452/040629.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do exercício de 2003.

17 de Janeiro de 2005. — O Primeiro-Ajudante, João Soares
Figueiredo. 2000186220

TRANSPORTES DE CARGA VER-O-COELHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 02049/851128; identificação de pessoa colectiva
n.º 501588558; número e data da apresentação: 1743/300604.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe,
os documentos referentes à prestação de contas do ano de exercício
de 2003.

Conferida.

29 de Março de 2005. — O Primeiro-Ajudante, João Soares
Figueiredo. 2007436884

DONNA COZINHAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 08455/031223; identificação de pessoa colectiva
n.º 506751830; número e data da apresentação: 1741/300604.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe,
os documentos referentes à prestação de contas do ano de exercício
de 2003.

Conferida.

29 de Março de 2005. — O Primeiro-Ajudante, João Soares
Figueiredo. 2007436906

RESIMAQ — COMÉRCIO DE MÁQUINAS
E ACESSÓRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 07389/011121; identificação de pessoa colectiva
n.º 505883791; número e data da apresentação: 1731/300604.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe,
os documentos referentes à prestação de contas do ano de exercício
de 2003.

Conferida.

29 de Março de 2005. — O Primeiro-Ajudante, João Soares
Figueiredo. 2007436922

NUNES & MAIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 02374/871207; identificação de pessoa colectiva
n.º 501906380; número e data da apresentação: 1445/29062004.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do exercício de 2003.

13 de Janeiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Margarida Maria
Ferreira Alves da Rocha. 2008542041

SOARES & PINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 02832/890814; identificação de pessoa colectiva
n.º 502205105; número e data da apresentação: 1437/29062004.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do exercício de 2003.

Conferida.

14 de Janeiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Margarida Maria
Ferreira Alves da Rocha. 2007437228

NELCOR — IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 03527/920601; identificação de pessoa colectiva
n.º 502785772; número e data da apresentação: 1442/290604.

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

Conferida.

12 de Janeiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Margarida Maria
Ferreira Alves da Rocha. 2007437155

CORTIÇAS JANUÁRIO SANTOS & IRMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 06685/010117; identificação de pessoa colectiva
n.º 505234440; número e data da apresentação: 1181/280604.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do exercício de 2003.

Conferida.

16 de Dezembro de 2004. — A Segunda-Ajudante, Margarida Maria
Ferreira Alves da Rocha. 2005173002

JÚLIO MARTINS PEREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 07309/011018; identificação de pessoa colectiva
n.º 505765420; número e data da apresentação: 1184/280604.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do exercício de 2003.

Conferida.

15 de Dezembro de 2004. — A Segunda-Ajudante, Margarida Maria
Ferreira Alves da Rocha. 2005172855

OLIBARTE — ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO
E DECORAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 02463/880505; identificação de pessoa colectiva
n.º 501976680; número e data da apresentação: 1723/290604.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do exercício de 2003.

Conferida.

15 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Margarida Maria
Ferreira Alves da Rocha. 2007399377
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VÉRTICE D’ÁGUA — SONDAGENS
E PERFURAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 05858/990224; identificação de pessoa colectiva
n.º 504436627; número e data da apresentação: 1708/290604.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe os
documentos referentes à prestação de contas do ano de exercício de 2003.

Conferida.

14 de Fevereiro de 2005. — O Segundo-Ajudante, José Oliveira
Santos. 2004099496

TÁXIS FLECHA DE LOUROSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 00719/681029; identificação de pessoa colectiva
n.º 500499470; número e data da apresentação: 1707/29062004.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe os
documentos referentes à prestação de contas do ano de exercício de 2003.

Conferida.

14 de Fevereiro de 2005. — O Segundo-Ajudante, José Oliveira
Santos. 2004099453

CORTICEIRA DO BOLHÃO — SOCIEDADE
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 05843/990204; identificação de pessoa colectiva
n.º 505537109; número e data da apresentação: 1706/290604.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe os
documentos referentes à prestação de contas do ano de exercício de 2003.

Conferida.

14 de Fevereiro de 2005. — O Segundo-Ajudante, José Oliveira
Santos. 2005160849

SEMPREBONITA — COMÉRCIO DE FLORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 03346/911107; identificação de pessoa colectiva
n.º 502645784; número e data da apresentação: 1701/290604.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe os
documentos referentes à prestação de contas do ano de exercício de 2003.

Conferida.

15 de Fevereiro de 2005. — O Segundo-Ajudante, José Oliveira
Santos. 2005161110

MANUEL DIAS RESENDE LEITE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 01108/760518; identificação de pessoa colectiva
n.º 500576238; número e data da apresentação: 1696/290604.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe
os documentos referentes à prestação de contas do ano de exercício
de 2003.

Conferida.

15 de Fevereiro de 2005. — O Segundo-Ajudante, José Oliveira
Santos. 2002330166

PAULUZ — FÁBRICA DE CANDEEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 07989/021010; identificação de pessoa colectiva
n.º 506144160; número e data da apresentação: 1625/290604.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe os
documentos referentes à prestação de contas do ano de exercício de 2003.

Conferida.

 29 de Março de 2005. — O Primeiro-Ajudante, João Soares
Figueiredo. 2007428032

GLORIAL — COMÉRCIO DE FERRAGENS
E FERRAMENTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 02123/860513; identificação de pessoa colectiva
n.º 501667857; número da apresentação: 1690/04.

Certifico que em 29 de Junho de 2004 foram depositados na pasta
da sociedade em epígrafe os documentos referentes à prestação de
contas o ano de exercício de 2003.

Conferida, está conforme.

11 de Fevereiro de 2005. — O Segundo-Ajudante, Albano Dias dos
Santos. 2002311900

ADELINO OLIVEIRA — MATERIAIS CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 05473/980324; identificação de pessoa colectiva
n.º 504118340; número da apresentação: 1680/04.

Certifico que em 29 de Junho de 2004 foram depositados na pasta
da sociedade em epígrafe os documentos referentes à prestação de
contas do ano de exercício de 2003.

Conferida, está conforme.

18 de Fevereiro de 2005. — O Segundo-Ajudante, Albano Dias dos
Santos. 2002311374

AVELINO NEVES PEREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 06648/001212; identificação de pessoa colectiva
n.º 502641584; número da apresentação: 1682/04.

Certifico que em 29 de Junho de 2004 foram depositados na pasta
da sociedade em epígrafe os documentos referentes à prestação de
contas do ano de exercício de 2003.

Conferida, está conforme.

18 de Fevereiro de 2005. — O Segundo-Ajudante, Albano Dias dos
Santos. 2000188486

CORTIÇA BENICIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 03745/930324; identificação de pessoa colectiva
n.º 503000728; número e data da apresentação: 1563/290604.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe os
documentos referentes à prestação de contas do ano de exercício de 2003.

Conferida.

19 de Janeiro de 2005. — O Segundo-Ajudante, José Oliveira Santos.
2005187283

M. ARAÚJO — INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 03529/920602; identificação de pessoa colectiva
n.º 502785624; número e data da apresentação: 1552/290604.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe os
documentos referentes à prestação de contas do ano de exercício de 2003.

Conferida.

24 de Janeiro de 2005. — O Segundo-Ajudante, José Oliveira Santos.
2000192106
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CONSTRUÇÕES — COSTA MOTA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 06958/010622; identificação de pessoa colectiva
n.º 505469120; número e data da apresentação: 1382/040629.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do exercício de 2002.

14 de Janeiro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Rosa Maria Correia
Bastos. 2007398893

CONSTRUÇÕES — COSTA MOTA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 06958/010622; identificação de pessoa colectiva
n.º 505469120; número e data da apresentação: 1383/040629.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do exercício de 2003.

14 de Janeiro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Rosa Maria Correia
Bastos. 2005188344

JOSÉ C. BAPTISTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 07156/010824; identificação de pessoa colectiva
n.º 505576066; número e data da apresentação: 707/240604.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do exercício de 2003.

Conferida.

9 de Novembro de 2004. — A Segunda-Ajudante, Margarida Maria
Ferreira Alves da Rocha. 2005187356

JOSÉ DA SILVA — MEDIAÇÃO DE SEGUROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 07720/020418; identificação de pessoa colectiva
n.º 505870800; número e data da apresentação: 1379/040629.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do exercício de 2003.

13 de Janeiro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Rosa Maria Correia
Bastos. 2005188301

AGÊNCIA DO BOLHÃO — CONTABILIDADE
E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 07422/011205; identificação de pessoa colectiva
n.º 505868580; número e data da apresentação: 1380/040629.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do exercício de 2003.

13 de Janeiro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Rosa Maria Correia
Bastos. 2005188310

JORGE DE OLIVEIRA LEITE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 05819/990114; identificação de pessoa colectiva
n.º 504629263; número e data da apresentação: 1660/040629.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do exercício de 2003.

21 de Fevereiro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Rosa Maria
Correia Bastos. 2005190527

DAVID PINTO DA SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 04810/960819; identificação de pessoa colectiva
n.º 503715239; número e data da apresentação: 1594/040629.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do exercício de 2003.

2 de Fevereiro de 2005. — O Primeiro-Ajudante, João Soares
Figueiredo. 2007404460

MANUEL & PAULO GOMES PINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 07174/01004; identificação de pessoa colectiva
n.º 505708370; número e data da apresentação: 1598/040629.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do exercício de 2003.

25 de Janeiro de 2005. — O Primeiro-Ajudante, João Soares
Figueiredo. 2000185282

CARLOS VIEIRA PINTO JÚNIOR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 01180/770223; identificação de pessoa colectiva
n.º 500635919; número e data do depósito: 1497/290604.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe os
documentos referentes à prestação de contas do ano de exercício de 2003.

Conferida.

7 de Março de 2005. — O Primeiro-Ajudante, João Soares
Figueiredo. 2002330115

M. M. P. — PROJECTOS E INSTALAÇÕES
DE AR CONDICIONADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 07380/011119; identificação de pessoa colectiva
n.º 505521687; número e data do depósito: 1486/290604.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe os
documentos referentes à prestação de contas do ano de exercício de 2003.

Conferida.

29 de Março de 2005. — O Primeiro-Ajudante, João Soares
Figueiredo. 2005619329

SERDEIROCONSTROI — SOCIEDADE
DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 06205/991129; identificação de pessoa colectiva
n.º 504691422; número e data do depósito: 1464/040629.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do exercício de 2003.

17 de Janeiro de 2005. — O Primeiro-Ajudante, João Soares
Figueiredo. 2005177628

IRMÃOS FONSECA & PEDRO COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 07504/020118; identificação de pessoa colectiva
n.º 505838710; número e data do depósito: 1485/290604.

Certifico que, foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe, os
documentos referentes à prestação de contas do ano de exercício de 2003.

Conferida.

29 de Março de 2005. — O Primeiro-Ajudante, João Soares
Figueiredo. 2000953433
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MARIA CLARA — MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 08154/030224; identificação de pessoa colectiva
n.º 506491080; número e data do depósito: 1439/290604.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do exercício de 2003.

Conferida.

13 de Janeiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Margarida Maria
Ferreira Alves da Rocha. 2007437180

ENECOISAS — REPRESENTAÇÕES DE CONSUMÍVEIS
INFORMÁTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 07757/020515; identificação de pessoa colectiva
n.º 506080714; número e data do depósito: 1438/290604.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do exercício de 2003.

Conferida.

13 de Janeiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Margarida Maria
Ferreira Alves da Rocha. 2007437201

GOMES INÁCIO & C.A,  L .DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 00564/640127; identificação de pessoa colectiva
n.º 500128235; número e data do depósito: 1622/290604.

Certifico que, foram depositados na pasta da sociedade em epígra-
fe, os documentos referentes à prestação de contas do ano de exercí-
cio de 2003.

Conferida.

29 de Março de 2005. — O Primeiro-Ajudante, João Soares
Figueiredo. 2006023411

A. S. F.  —  M ATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 03119/901123; identificação de pessoa colectiva
n.º 502473932; número e data do depósito: 1615/290604.

Certifico que, foram depositados na pasta da sociedade em epígra-
fe, os documentos referentes à prestação de contas do ano de exercí-
cio de 2003.

Conferida.

29 de Março de 2005. — O Primeiro-Ajudante, João Soares
Figueiredo. 2000198643

ALBERTO SILVA & ISABEL — CORTIÇAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 07833/020627; identificação de pessoa colectiva
n.º 506123286; número e data da apresentação: 1547/04.

Certifico que em 29 de Junho de 2004, foram depositados na pasta
da sociedade em epígrafe os documentos referentes à prestação de
contas do ano de exercício de 2003.

Conferida, está conforme.

31 de Janeiro de 2005. — O Segundo-Ajudante, Albano Dias dos
Santos. 2005167070

JOSÉ CARLOS ALVES DE AMORIM, CORTIÇAS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 07622/020304; identificação de pessoa colectiva
n.º 505849453; número e data da apresentação: 1546/04.

Certifico que, em 29 de Junho de 2004, foram depositados na pas-
ta da sociedade em epígrafe os documentos referentes à prestação de
contas do ano de exercício de 2003.

Conferida, está conforme.

1 de Fevereiro de 2005. — O Segundo-Ajudante, Albano Dias dos
Santos. 2005167061

TALHO RAUL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 07620/020304; identificação de pessoa colectiva
n.º 505809311; número e data da apresentação: 1545/04.

Certifico que, em 29 de Junho de 2004, foram depositadas na pas-
ta da sociedade em epígrafe os documentos referentes à prestação de
contas do ano de exercício de 2003.

Conferida, está conforme.

1 de Fevereiro de 2005. — O Segundo-Ajudante, Albano Dias dos
Santos. 2005167053

ARCHIDEL — DECORAÇÃO E ARQUITECTURA
DE INTERIORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 03865/930824; identificação de pessoa colectiva
n.º 503054380; número e data da apresentação: 1544/04.

Certifico que, em 29 de Junho de 2004, foram depositadas na pas-
ta da sociedade em epígrafe os documentos referentes à prestação de
contas do ano de exercício de 2003.

Conferida, está conforme.

1 de Fevereiro de 2005. — O Segundo-Ajudante, Albano Dias dos
Santos. 2005167177

CAJOTEL — TELEMÓVEIS E INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 06939/010619; identificação de pessoa colectiva
n.º 505348284; número e data da apresentação: 1543/04.

Certifico que, em 29 de Junho de 2004, foram depositadas na pas-
ta da sociedade em epígrafe os documentos referentes à prestação de
contas do ano de exercício de 2003.

Conferida, está conforme.

1 de Fevereiro de 2005. — O Segundo-Ajudante, Albano Dias dos
Santos. 2005167029

VENDAS & FERREIRA — TRANSPORTES
DE MERCADORIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 06480/000621; identificação de pessoa colectiva
n.º 504938407; número e data da apresentação: 1542/04.

Certifico que, em 29 de Junho de 2004, foram depositadas na pas-
ta da sociedade em epígrafe os documentos referentes à prestação de
contas do ano de exercício de 2003.

Conferida, está conforme.

1 de Fevereiro de 2005. — O Segundo-Ajudante, Albano Dias dos
Santos. 2005167045

T. M. CORK — TRANSFORMAÇÃO E MANUFACTURA
DE CORTIÇAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 06229/991228; identificação de pessoa colectiva
n.º 504765892; número e data da apresentação: 1541/04.
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Certifico que, em 29 de Junho de 2004, foram depositados na pas-
ta da sociedade em epígrafe os documentos referentes à prestação de
contas do ano de exercício de 2003.

Conferida, está conforme.

1 de Fevereiro de 2005. — O Segundo-Ajudante, Albano Dias dos
Santos. 2005167010

CRISTINA BARROS, CORTIÇAS — UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 06423/000512; identificação de pessoa colectiva
n.º 504894285; número e data da apresentação: 1540/04.

Certifico que, em 29 de Junho de 2004, foram depositados na pas-
ta da sociedade em epígrafe os documentos referentes à prestação de
contas do ano de exercício de 2003.

Conferida, está conforme.

1 de Fevereiro de 2005. — O Segundo-Ajudante, Albano Dias dos
Santos. 2005167118

SUPERIOR CORK, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 05828/990125; identificação de pessoa colectiva
n.º 504360183; número e data da apresentação: 1539/04.

Certifico que, em 29 de Junho de 2004, foram depositados na pas-
ta da sociedade em epígrafe os documentos referentes à prestação de
contas do ano de exercício de 2003.

Conferida, está conforme.

2 de Fevereiro de 2005. — O Segundo-Ajudante, Albano Dias dos
Santos. 2005167100

JOSÉ OLIVEIRA DA ROCHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 04813/960702; identificação de pessoa colectiva
n.º 503754757; número e data da apresentação: 1538/04.

Certifico que, em 29 de Junho de 2004, foram depositados na pas-
ta da sociedade em epígrafe os documentos referentes à prestação de
contas do ano de exercício de 2003.

Conferida, está conforme.

2 de Fevereiro de 2005. — O Segundo-Ajudante, Albano Dias dos
Santos. 2005167193

SANTOS & RODRIGUES — TRANSPORTES
DE MERCADORIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 02991/900531; identificação de pessoa colectiva
n.º 502367040; número e data da apresentação: 1537/04.

Certifico que, em 29 de Junho de 2004, foram depositados na pas-
ta da sociedade em epígrafe os documentos referentes à prestação de
contas do ano de exercício de 2003.

Conferida, está conforme.

2 de Fevereiro de 2005. — O Segundo-Ajudante, Albano Dias dos
Santos. 2005166995

TRANSPORTES NETO & COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 04180/940811; identificação de pessoa colectiva
n.º 503270172; número e data da apresentação: 1536/04.

Certifico que, em 29 de Junho de 2004, foram depositados na pas-
ta da sociedade em epígrafe os documentos referentes à prestação de
contas do ano de exercício de 2003.

Conferida, está conforme.

2 de Fevereiro de 2005. — O Segundo-Ajudante, Albano Dias dos
Santos. 2005166987

TRANSPORTES JOSÉ CARLOS FANECA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 03966/931228; identificação de pessoa colectiva
n.º 503118630; número e data da apresentação: 1535/04.

Certifico que, em 29 de Junho de 2004, foram depositados na pas-
ta da sociedade em epígrafe os documentos referentes à prestação de
contas do ano de exercício de 2003.

Conferida, está conforme.

2 de Fevereiro de 2005. — O Segundo-Ajudante, Albano Dias dos
Santos. 2005166979

POMAR MOZELENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 02629/901012; identificação de pessoa colectiva
n.º 502093501; número e data da apresentação: 1534/04.

Certifico que, em 29 de Junho de 2004, foram depositados na pas-
ta da sociedade em epígrafe os documentos referentes à prestação de
contas do ano de exercício de 2003.

Conferida, está conforme.

2 de Fevereiro de 2005. — O Segundo-Ajudante, Albano Dias dos
Santos. 2005166960

ELISA OLIVEIRA & SERRALVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 04841/960919; identificação de pessoa colectiva
n.º 503756725; número e data do depósito: 1451/040629.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do exercício de 2003.

17 de Janeiro de 2005. — O Primeiro-Ajudante, João Soares
Figueiredo. 2000186173

NÉLSON SOARES & FILHOS — SERRALHARIA
CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 07392/011122; identificação de pessoa colectiva
n.º 505813246; número e data do depósito: 1495/290604.

Certifico que, foram depositados na pasta da sociedade em epígra-
fe, os documentos referentes à prestação de contas do ano de exercí-
cio de 2003.

Conferida.

7 de Março de 2005. — O Primeiro-Ajudante, João Soares
Figueiredo. 2005513296

SÁ & SOBRINHO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 03130/900606; identificação de pessoa colectiva
n.º 501519939; número e data do depósito: 1610/040629.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do exercício de 2003.

25 de Janeiro de 2005. — O Primeiro-Ajudante, João Soares
Figueiredo. 2005171808
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PIEDADE, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 02415/880226; identificação de pessoa colectiva
n.º 501943536; número e data do depósito: 1609/040629.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do exercício de 2003.

25 de Janeiro de 2005. — O Primeiro-Ajudante, João Soares
Figueiredo. 2005161330

J. MARQUES & PIEDADE — CONSTRUÇÕES
E INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 02917/891228; identificação de pessoa colectiva
n.º 502262788; número e data do depósito: 1608/040629.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do exercício de 2003.

25 de Janeiro de 2005. — O Primeiro-Ajudante, João Soares
Figueiredo. 2005171794

PIEDADECORK — INDÚSTRIA DE CORTIÇA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 08123/030128; identificação de pessoa colectiva
n.º 506036472; número e data do depósito: 1607/040629.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do exercício de 2003.

25 de Janeiro de 2005. — O Primeiro-Ajudante, João Soares
Figueiredo. 2005171824

J. RIBEIRO & ROCHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 05393/980206; identificação de pessoa colectiva
n.º 504091700; número e data do depósito: 1601/040629.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do exercício de 2003.

25 de Janeiro de 2005. — O Primeiro-Ajudante, João Soares
Figueiredo. 2005194069

LUÍS MANUEL MARQUES PINTO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 07202/010914, identificação de pessoa colectiva
n.º 505708086; número e data do depósito: 1599/040629.

Certifico que foram deposita dos na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do exercício de 2003.

25 de Janeiro de 2005. — O Primeiro-Ajudante, João Soares
Figueiredo. 2000185290

P. B. CARTONAGEM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 04891/961028; identificação de pessoa colectiva
n.º 503750514; número e data do depósito: 798/030625.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do exercício de 2002.

2 de Fevereiro de 2005. — O Primeiro-Ajudante, João Soares
Figueiredo. 2003823450

ALVES, MARQUES E SILVA, INDÚSTRIA
E TRANSFORMAÇÃO CORTIÇA E SEUS

DERIVADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 04606/960126; identificação de pessoa colectiva
n.º 503582662; número e data do depósito: 1670/040629.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do exercício de 2003.

21 de Fevereiro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Rosa Maria
Correia Bastos. 2005158941

QUALIGAZ — INSTALAÇÕES DE REDES DE GÁS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 06169/991026; identificação de pessoa colectiva
n.º 504442643; número e data do depósito: 1527/040629.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do exercício de 2003.

19 de Janeiro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Rosa Maria Correia
Bastos. 2006008781

HIFEN — MODAS E CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 08613/040412; identificação de pessoa colectiva
n.º 506490408; número e data do depósito: 1518/040629.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do exercício de 2003.

19 de Janeiro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Rosa Maria Correia
Bastos. 2007587220

COSTA, COSTA & OLIVEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 03260/910604; identificação de pessoa colectiva
n.º 502567538; número e data do depósito: 1381/040629.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do exercício de 2003.

13 de Janeiro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Rosa Maria Correia
Bastos. 2007420910

BERNARDINO GOMES DE OLIVEIRA, SUCESSOR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 00808/701210; identificação de pessoa colectiva
n.º 500506167; número e data do depósito: 1387/040629.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do exercício de 2003.

14 de Janeiro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Rosa Maria Correia
Bastos. 2005188360

HENRIQUE FERREIRA PAIS — ESPECIALIDADES
DE CORTIÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 03051/900417; identificação de pessoa colectiva
n.º 502332069; número e data do depósito: 1558/290604.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe
os documentos referentes à prestação de contas do ano de exercício
de 2003.

Conferida.

24 de Janeiro de 2005. — O Segundo-Ajudante, José Oliveira Santos.
2005189839
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CORVAL — CORTIÇAS DE VALDEMAR ALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 02432/880330; identificação de pessoa colectiva
n.º 501962972; número e data do depósito: 1564/290604.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe os
documentos referentes à prestação de contas do ano de exercício de 2003.

Conferida.

19 de Janeiro de 2005. — O Segundo-Ajudante, José Oliveira Santos.
2005187305

DOMINGOS MANUEL OLIVEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 08411/031028; identificação de pessoa colectiva
n.º 506722759; número e data do depósito: 1567/290604.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe os
documentos referentes à prestação de contas do ano de exercício de 2003.

Conferida.

19 de Janeiro de 2005. — O Segundo-Ajudante, José Oliveira Santos.
2005179388

J. ROCHA & PEREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 04587/960116; identificação de pessoa colectiva
n.º 503576778; número e data do depósito: 1568/290604.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe
os documentos referentes à prestação de contas do ano de exercício
de 2003.

Conferida.

19 de Janeiro de 2005. — O Segundo-Ajudante, José Oliveira Santos.
2005179400

CORTIÇAS PEREIRA & GOMES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 08108/030113; identificação de pessoa colectiva
n.º 504380394; número e data do depósito: 1569/290604.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe
os documentos referentes à prestação de contas do ano de exercício
de 2003.

Conferida.

18 de Janeiro de 2005. — O Segundo-Ajudante, José Oliveira Santos.
2005179370

C. A. D. A. — CONSTRUÇÕES ALBERTO
D’ALMEIDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 04055/940308; identificação de pessoa colectiva
n.º 501989188; número e data da apresentação: 1683/04.

Certifico que em 29 de Junho de 2004, foram depositados na pasta
da sociedade em epígrafe os documentos referentes à prestação de
contas do ano de exercício de 2003.

Conferida, está conforme.

18 de Fevereiro de 2005. — O Segundo-Ajudante, Albano Dias dos
Santos. 2002311471

AFRI-BAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 02756/890505; identificação de pessoa colectiva
n.º 502155426; número e data do depósito: 1624/290604.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe os
documentos referentes à prestação de contas do ano de exercício de 2003.

Conferida.

29 de Março de 2005. — O Primeiro-Ajudante, João Soares
Figueiredo. 2007428040

PAIS & TAVARES, CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 05467/980319; identificação de pessoa colectiva
n.º 504119214; número e data do depósito: 1617/290604.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe os
documentos referentes à prestação de contas do ano de exercício de 2003.

Conferida.

29 de Março de 2005. — O Primeiro-Ajudante, João Soares
Figueiredo. 2000198694

A. FONTES SANTOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 01051/750814; identificação de pessoa colectiva
n.º 500314802; número e data do depósito: 1614/290604.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe os
documentos referentes à prestação de contas do ano de exercício de 2003.

Conferida.

29 de Março de 2005. — O Primeiro-Ajudante, João Soares
Figueiredo. 2000162576

CAFÉ AS DUAS MANAS DE LOUROSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 07019/010713; identificação de pessoa colectiva
n.º 505026996; número e data do depósito: 1638/290604.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe
os documentos referentes à prestação de contas do ano de exercício
de 2003.

Conferida.

30 de Março de 2005. — O Primeiro-Ajudante, João Soares
Figueiredo. 2005150649

VIVENDUS — IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 05523/980421; identificação de pessoa colectiva
n.º 504146491; número e data do depósito: 1702/290604.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe
os documentos referentes à prestação de contas do ano de exercício
de 2003.

Conferida.

14 de Fevereiro de 2005. — O Segundo-Ajudante, José Oliveira
Santos. 2004099518

ALCIDES TAVARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 07383/011120; identificação de pessoa colectiva
n.º 505787407; número e data do depósito: 1235/280604.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe
os documentos referentes à prestação de contas do ano de exercício
de 2003.

Conferida.

18 de Fevereiro de 2005. — O Primeiro-Ajudante, João Soares
Figueiredo. 2005179329
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GIRASSOL — PÃO QUENTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 04254/941125; identificação de pessoa colectiva
n.º 503383767; número e data do depósito: 1248/280604.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe
os documentos referentes à prestação de contas do ano de exercício
de 2003.

Conferida.

21 de Fevereiro de 2005. — O Primeiro-Ajudante, João Soares
Figueiredo. 2006023705

CAFÉ BARRA AZUL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 03439/920220; identificação de pessoa colectiva
n.º 502709189; número e data do depósito: 837/250604.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do exercício de 2003.

Conferida.

26 de Novembro de 2004. — A Segunda-Ajudante, Margarida
Maria Ferreira Alves da Rocha. 2005187640

JOSÉ LEAL TEIXEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 01244/770801; identificação de pessoa colectiva
n.º 500692700; número e data do depósito: 1253/040628.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do exercício de 2003.

5 de Janeiro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Rosa Maria Correia
Bastos. 2005151246

MANUEL CORREIA DE OLIVEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 06357/000324; identificação de pessoa colectiva
n.º 504874942; número e data do depósito: 1259/040628.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do exercício de 2003.

5 de Janeiro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Rosa Maria Correia
Bastos. 2007420864

SILVA & FERREIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 07927/020819; identificação de pessoa colectiva
n.º 506179834; número e data do depósito: 1813/030630.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do exercício de 2002.

24 de Janeiro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Rosa Maria Correia
Bastos. 2002643474

GUEDES, NEVES & NEVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 07880/020719; identificação de pessoa colectiva
n.º 506231194; número e data do depósito: 1328/040628.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do exercício de 2003.

7 de Janeiro de 2005. — O Primeiro-Ajudante, João Soares
Figueiredo. 2007404028

ANDRÉ DA SILVA LINHARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 06845/010517; identificação de pessoa colectiva
n.º 505402270; número e data do depósito: 1308/28062004.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe
os documentos referentes à prestação de contas do ano de exercício
de 2003.

Conferida.

5 de Janeiro de 2005. — O Segundo-Ajudante, José Oliveira Santos.
2005174955

TRANSPORTES LINHARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 06846/010517; identificação de pessoa colectiva
n.º 505396718; número e data do depósito: 1309/28062004.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe
os documentos referentes à prestação de contas do ano de exercício
de 2003.

Conferida.

5 de Janeiro de 2005. — O Segundo-Ajudante, José Oliveira Santos.
2005174920

AUTO MAPOLI — POLIESTERES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 01384/780620; identificação de pessoa colectiva
n.º 500770557; número e data do depósito: 1330/040628.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do exercício de 2003.

7 de Janeiro de 2005. — O Primeiro-Ajudante, João Soares
Figueiredo. 2006022580

IFTHEN — CONSULTORIA, COMERCIALIZAÇÃO
E DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÕES,

INFORMÁTICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 05580/980615; identificação de pessoa colectiva
n.º 504218204; número e data do depósito: 1326/040628.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do exercício de 2003.

7 de Janeiro de 2005. — O Primeiro-Ajudante, João Soares
Figueiredo. 2003857257

CLIDE — CLÍNICA MÉDICO DENTÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 03203/901127; identificação de pessoa colectiva
n.º 502526068; número e data da apresentação: 1395/04.

Certifico que em 29 de Junho de 2004 foram depositados na pasta
da sociedade em epígrafe os documentos referentes à prestação de
contas do ano de exercício de 2003.

Conferida, está conforme.

17 de Janeiro de 2005. — O Segundo-Ajudante, Albano Dias dos
Santos. 2000186246

REIMÃO & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 06708/010125; identificação de pessoa colectiva
n.º 505246341; número e data da apresentação: 1398/04.
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Certifico que em 29 de Junho de 2004 foram depositados na pasta
da sociedade em epígrafe os documentos referentes à prestação de
contas do ano de exercício de 2003.

Conferida, está conforme.

13 de Janeiro de 2005. — O Segundo-Ajudante, Albano Dias dos
Santos. 2000188265

MONTAGENS AUTO DE P E O, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 08287/030618; identificação de pessoa colectiva
n.º 506576221; número e data da apresentação: 1401/04.

Certifico que em 29 de Junho de 2004 foram depositados na pasta
da sociedade em epígrafe os documentos referentes à prestação de
contas do ano de exercício de 2003.

Conferida, está conforme.

13 de Janeiro de 2005. — O Segundo-Ajudante, Albano Dias dos
Santos. 2006632086

MARTINS DE SÁ & IRMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 02114/860417; identificação de pessoa colectiva
n.º 501660984; número e data do depósito: 01430/290604.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe
os documentos referentes à prestação de contas do ano de exercício
de 2003.

Conferida.

12 de Janeiro de 2005. — O Segundo-Ajudante, José Oliveira Santos.
2003859551

SÁ & CUNHA — SERRALHARIA CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 07500/020117; identificação de pessoa colectiva
n.º 505882450; número e data do depósito: 546/22062004.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe
os documentos referentes à prestação de contas do ano de exercício
de 2003.

Conferida.

9 de Novembro de 2004. — O Segundo-Ajudante, José Oliveira
Santos. 2005161390

OLIBARTE — ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO
E DECORAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 02463/880505; identificação de pessoa colectiva
n.º 501976680; inscrição n.º 13; número e data da apresentação:
07/041011.

Certifico que pela apresentação supra referida e em relação à socie-
dade em epígrafe foi efectuado o registo de:

Reforço do capital social para € 25 000, sendo o aumento do
€ 20 000 realizado por incorporação de reservas livres e subscrito
pelos sócios na proporção e em reforço das suas quotas e alteração
do pacto:

Artigos alterados 1.º, 2.º e 3.º, cuja redacção actualizada é a seguin-
te:

1.º

A sociedade adopta a firma OLIBARTE — Artigos de Iluminação
e Decoração, L.da, e tem a sua sede na Avenida do Sarrilha, da fregue-
sia de São Miguel de Souto, concelho de Santa Maria das Feira.

2.º

O objecto consiste em fabricação, comercio, importação e expor-
tação de artigos de iluminação e decoração.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de vinte e
cinco mil euros, dividido em duas quotas iguais de doze mil e quinhen-
tos euros, cada, pertencentes uma a cada um dos sócios Jaime de
Oliveira Leite e Maria Isabel Marques do Carmo Leite.

O texto do pacto social, na sua redacção actualizada, foi deposita-
do na pasta respectiva.

Conferida, está conforme o original.

28 de Outubro de 2004. — O Segundo-Ajudante, José Oliveira
Santos. 2008548031

GOMES OLIVEIRA & BARONE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 06957/010622; identificação de pessoa colectiva
n.º 505502461; número e data do depósito: 1600/040629.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativo à prestação de contas do exercício de 2003.

25 de Janeiro de 2005. — O Primeiro-Ajudante, João Soares
Figueiredo. 2000185304

L. CASA — IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 04917/961203; identificação de pessoa colectiva
n.º 503781428; número e data do depósito: 1661/040629.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do exercício de 2003.

21 de Fevereiro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Rosa Maria
Correia Bastos. 2005190519

ANDRADE & MIRANDA, MATERIAIS
DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 03071/900724; identificação de pessoa colectiva
n.º 502560754; número e data do depósito: 1557/290604.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe
os documentos referentes à prestação de contas do ano de exercício
de 2003.

Conferida.

24 de Janeiro de 2005. — O Segundo-Ajudante, José Oliveira Santos.
2000952208

MATERTRAVANCA — MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 06514/000724; identificação de pessoa colectiva
n.º 505082160; número e data do depósito: 1556/290604.

Certifico que, foram depositados na pasta da sociedade em epígra-
fe, os documentos referentes à prestação de contas do ano de exercí-
cio de 2003.

Conferida.

24 de Janeiro de 2005. — O Segundo-Ajudante, José Oliveira Santos.
2006022130

ANTÓNIO VIEIRA AZEVEDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 06401/000427; identificação de pessoa colectiva
n.º 505035731; número e data da apresentação: 1532/04.
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Certifico que, em 29 de Junho de 2004 foram depositados na pasta
da sociedade em epígrafe, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de exercício de 2003.

Conferida, está conforme.

3 de Fevereiro de 2005. — O Segundo-Ajudante, Albano Dias dos
Santos. 2007428350

JOFECARGO, CORTIÇAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 02708/890322; identificação de pessoa colectiva
n.º 502131527; número e data da apresentação: 1533/04.

Certifico que, em 29 de Junho de 2004 foram depositados na pasta
da sociedade em epígrafe, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de exercício de 2003.

Conferida, está conforme.

3 de Fevereiro de 2005. — O Segundo-Ajudante, Albano Dias dos
Santos. 2005167088

BEJA
ALMODÔVAR

REVÉS, REVÉS & CANÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almodôvar. Matrícula
n.º 00140/010213; identificação de pessoa colectiva n.º 505215306;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 08/050428.

Certifico que em referência à sociedade em epígrafe, foi dissolvida
e encerrada a liquidação da sociedade supra citada.

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

Está conforme.

2 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Conceição
Fernandes Vilhena. 2001332963

SERPA

SOCIEDADE AGRO-PECUÁRIA DE S. BENTO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Serpa. Matrícula n.º 00116/
910430; identificação de pessoa colectiva n.º 501838970; data da
entrega: 050411.

Certifico que foram depositados os documentos respeitantes ao
registo de prestação de contas da sociedade em epígrafe, referente ao
ano de 2002.

Está conforme.

11 de Abril de 2005. — A Primeira-Ajudante, em exercício, Décia
Maria Espadinha dos Reis Pinto. 2006266870

M. VEIGA — ENGENHARIA E CONSULTORIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Serpa. Matrícula n.º 00354/
000828; identificação de pessoa colectiva n.º 505121727; data da
entrega: 050008.

Certifico que foram depositados os documentos respeitantes ao
registo de prestação de contas da sociedade em epígrafe, referente ao
ano de 2004.

Está conforme.

8 de Abril de 2005. — A Primeira-Ajudante, em exercício, Décia
Maria Espadinha dos Reis Pinto. 2006266853

M. VEIGA — ENGENHARIA E CONSULTORIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Serpa. Matrícula n.º 00354/
000828; identificação de pessoa colectiva n.º 505121727; data da
entrega: 050008.

Certifico que foram depositados os documentos respeitantes ao
registo de prestação de contas da sociedade em epígrafe, referente ao
ano de 2003.

Está conforme.

8 de Abril de 2005. — A Primeira-Ajudante, em exercício, Décia
Maria Espadinha dos Reis Pinto. 2006266861

INFINITO ALENTEJO — EQUIPAMENTOS
INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Serpa. Matrícula n.º 00486/
050419; inscrição n.º 01; números e data das apresentações: 06/
19042005.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe que entre
Frederico Nuno Melão Borralho casado com Almerinda de Guadalupe
Felício Lopes, na comunhão de adquiridos, residente no Loteamento
Herdeiros Manuel Henriques Chorão, lote 1, Serpa; Rafael Aguilar
Romero casado com Ana Gutierrez Nunez, na comunhão geral, resi-
dente na Rua de Pino Silvestre, 25, Alcalade Guadaira, Sevilha; Ivo
Correia Garcias casado com Maria Fernanda Gonçalves Cerqueira
Garcias, na comunhão geral, residente no Loteamento de São Brás,
lote 7 Serpa; Manuel Joaquim Medeiro Cavaco casado com Maria
Alexandrina Cabral Afonso Caeiro Batarda, na comunhão de adquiri-
dos, residente na Avenida da Paz, bloco 19, 2.º, direito, Serpa; Miguel
Paulo Coelho Cachola casado com Ana Isabel Vestia Carrasco, na
comunhão de adquiridos, residente na Rua da Cidade São Paulo, 26,
2.º, esquerdo, Beja.

Foi celebrado o seguinte contrato de sociedade:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Infinito Alentejo — Equipamen-
tos Industriais, L.da, e vai ter a sua sede na Avenida da Paz, 1, letra
A, freguesia de Salvador, concelho de Serpa.

2 — A gerência pode mudar a sede social dentro do mesmo conce-
lho ou para concelho limítrofe, bem como criar, manter ou encerrar
sucursais e outras formas de representação social no território nacio-
nal ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

1 — A sociedade tem por objecto o comércio de máquinas e equi-
pamentos para a indústria e comércio.

2 — A sociedade poderá adquirir participações noutras sociedades,
ainda que com objecto diferente do seu, bem como participar em
agrupamentos complementares de empresas, ou, por qualquer outra
forma, associar-se a outras sociedades, mediante deliberação nesse
sentido, da assembleia geral.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
vinte e cinco mil euros e corresponde à soma das seguintes quotas:
uma de sete mil e quinhentos euros, titulada em nome do sócio Fre-
derico Nuno Melão Borralho; uma de sete mil e quinhentos euros,
titulada em nome do sócio Rafael Aguilar Romero; uma de cinco mil
euros titulada em nome do sócio Ivo Correia Garcias; uma de dois mil
e quinhentos euros, titulada em nome do sócio Manuel Joaquim Me-
deiro Cavaco; e uma de dois mil e quinhentos euros titulada em nome
do sócio Miguel Paulo Coelho Cachola.

2 — Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante global de cinco vezes o capital social.

3 — Depende da deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 — A administração e representação da sociedade pertencem aos
gerentes que forem eleitos em assembleia geral.

2 — A gerência não será remunerada se tal for deliberado em as-
sembleia geral.

3 — A sociedade vincula-se com a intervenção de dois gerentes.
4 — Não é permitido aos gerentes obrigar a sociedade em actos e

contratos estranhos ao objecto social, nomeadamente letras de fa-
vor, fianças, abonações e actos análogos.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas a não sócios carece da autorização da socie-
dade, à qual fica reservado o direito de preferência em primeiro lugar,
e depois dela aos sócios não cedentes nas cessões onerosas a estra-
nhos.
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ARTIGO 6.º

Quando a lei não exigir outras formalidades e prazos diferentes, a
convocação das assembleias gerais far-se-ão por carta registada dirigi-
das aos sócios com, pelo menos 15 dias de antecedência.

Foi depositado na pasta o texto completo do contrato na sua re-
dacção actualizada.

Está conforme

20 de Abril de 2005. — A Primeira-Ajudante, em exercício, Décia
Maria Espadinha dos Reis Pinto. 2006266888

CLISOL — SERVIÇOS CLÍNICOS DA COSTA
DO SOL, L.DA

Sede: Monte da Azougada, freguesia de Santa Maria, concelho
de Serpa

Conservatória do Registo Comercial de Serpa. Matrícula n.º 00485/
050413; identificação de pessoa colectiva n.º P 503247405; ins-
crição n.º 03; números e data das apresentações: 04 a 07/050413.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi por escritura
datada de 16 de Fevereiro de 2005 lavrada a fl. 65 a fl. 66 v.º do li-
vro n.º 729-L, do 5.ª Cartório Notarial de Lisboa alterado parcial-
mente o contrato quanto aos artigos 1.º, n.º 1, 2.º e 4.º

1.º

1 — A sociedade mantém a firma CLISOL — Serviços Clínicos da
Costa do Sol, L.da, e tem a sua sede no Monta da Azougada, freguesia
de Santa Maria, concelho de Serpa.

2.º

A sociedade tem por objecto a prestação de serviços médicos e
paramédicos; administração e gestão de unidades de prestação de ser-
viços médicos e paramédicos incluindo a implementação e gestão de
unidades de turismo de saúde; serviços de higiene, segurança e medici-
na no trabalho e formação em higiene e segurança no trabalho; co-
mercialização, importação de equipamentos relacionados com a acti-
vidade médica; consultoria e auditoria de sistemas de gestão da higiene,
segurança e saúde no trabalho.

4.º

O capital social, integralmente realizado, é de cinco mil euros e
corresponde à soma das seguintes quotas: uma de mil oitocentos e
noventa e cinco euros e quarenta e três cêntimos e outra de três mil
quatro euros e cinquenta e sete cêntimos tituladas pelo sócio José Luís
de Carvalho Cândido e outra de cem euros pertencente ao sócio Jo-
aquim António Cândido.

Foi depositado na respectiva pasta o pacto social actualizado.

Abril de 2005. — A Primeira-Ajudante, em exercício, Décia Maria
Espadinha dos Reis Pinto. 2006266900

BRAGA
BRAGA

ABC — BRAGA INFORMÁTICA, L.DA

Sede: Rua de Monsenhor Airosa, 52-A, rés-do-chão, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 3178/
19910116; identificação de pessoa colectiva n.º 502480351; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 13/050420.

Certifico que foi efectuado o registo de designação de gerente: Maria
Alcina da Costa Monteiro.

Data da deliberação: 15 de Abril de 2005.

Está conforme.

2 de Maio de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Manuela Lopes
Dias. 2006619888

CONSTRUÇÕES BRANQUINHO, L.DA

Sede: Lugar da Boavista, Mire de Tibães, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 6603/
991216; identificação de pessoa colectiva n.º 504797140;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 7; inscrição n.º 2;
números e data das apresentações: 01, 04 e 7/050427.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi registado o
reforço do capital social.

Montante do aumento: € 3004,80, em dinheiro, sendo € 1667 por
Domingos Correia da Silva Matos, solteiro, maior e € 1337,80 por
João da Silva Costa, casado com Isolina Correia Rodrigues, na comu-
nhão de adquiridos, que são admitidos como sócios, a cessação de
funções de gerente de José Manuel Dias, por renúncia em 3 de De-
zembro de 2004 e a alteração do contrato, quanto aos artigos 3.º e os
n.os 2 e 3 do artigo 4.º que ficam com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente realizado, é de cinco mil eu-
ros, dividido em três quotas, duas de mil seiscentos e sessenta e sete
euros pertencentes uma a cada um dos sócios Francisco Correia Ro-
drigues e Domingos Correia da Silva Matos, e uma de mil seiscentos
e sessenta e seis euros pertencente ao sócio João da Silva Costa.

2 — Por deliberação unânime da assembleia geral poderão ser exi-
gidas aos sócios prestações suplementares ao capital até ao montante
global de cinquenta mil euros.

ARTIGO 4.º

2 — Ficam desde já nomeados gerentes os sócios Domingos Cor-
reia da Silva Matos e João da Silva Costa, assim se mantendo o sócio
Francisco Correia Rodrigues.

3 — A sociedade fica vinculada em todos os seus actos e contratos
com a intervenção de um só gerente.

Foi feito o depósito do pacto social actualizado na pasta respectiva.

28 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2006619713

ELECTRO ANTUNES II — INSTALAÇÃO DE REDES
DE TELECOMUNICAÇÕES, L.DA

Sede: Rua de Damião de Góis, 191 e 193, Braga (Cividade), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 9161/
030623; identificação de pessoa colectiva n.º 506555186; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 01/050420.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado a
dissolução e encerramento da liquidação.

Data da aprovação das contas: 31 de Março de 2005.

Está conforme.

21 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2006619829

ESCOLA DE CONDUÇÃO SANTA TECLA, L.DA

Sede: Rua dos Torneiros, 13, Braga (São Vítor), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 5970/
19980706; identificação de pessoa colectiva n.º 504241745;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 5; números e
data das apresentações: 13 e 14/20050421.

Certifico que foi efectuado o registo da cessação de funções de:
Alexandre José Dias Braga.
Cargo: gerente.
Avelino Gonçalves dos Santos.
Cargo: gerente.
Bernardino dos Anjos Ferreira da Silva.
Cargo: gerente.
João Manuel da Costa Fernandes.
Cargo: gerente.
Manuel Jorge Ribeiro de Oliveira.
Cargo: gerente.
Causa: por renúncia.
Data: 11 de Abril de 2005.
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E da alteração do contrato, que fica com o seguinte teor:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a denominação Escola de Condução Santa
Tecla, L.da, e tem a sua sede na Rua dos Torneiros, 13, freguesia de
Braga (São Vítor), concelho de Braga.

2 — A gerência poderá deslocar a sede social dentro do mi conce-
lho ou para concelho limítrofe, sem necessidade do consentimento
da assembleia geral, bem como criar sucursais, delegações outras for-
mas de representação social.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em escola de condução.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
dezanove mil novecentos e cinquenta e um euros e noventa e dois
cêntimos, dividido em duas quotas iguais do valor nominal de nove
mil novecentos e setenta e cinco euros e noventa e seis cêntimos,
pertencentes uma a cada um dos sócios Luís Manuel Lopes Gonçalves
e Carlos Miguel Gonçalves dos Santos.

2 — Por deliberação da assembleia poderão ser exigidas aos 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 deliberado em assembleia geral, bem como a sua representação,
competem aos gerentes, eleitos em assembleia geral.

2 — Ficam, no entanto, desde já nomeados gerentes os sócios Luís
Manuel Lopes Gonçalves e Carlos Miguel Gonçalves dos Santos.

3 — A sociedade fica vinculada em todos os seus actos e contratos
com a intervenção de dois gerentes.

4 — Em ampliação do seus poderes normais a gerência poderá
comprar e vender veículos automóveis.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas a estranhos carece do consentimento da socie-
dade.

Está conforme.

Abril de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Manuela Lopes Dias.
2006619950

FÁTIMA & HUMBERTO, REPRESENTAÇÕES TÊXTEIS, L.DA

Sede: Praceta de João Beltrão, 13, Braga (São Vítor), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 10 065/
20050422; identificação de pessoa colectiva n.º 507266552; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 11/050422.

Certifico que foi constituída a sociedade entre Maria de Fátima Pe-
reira da Silva Antunes Van Dijk, casada com Huibertus David Van
Dijk, na separação judicial de pessoas e bens, e Humberto David An-
tunes Van Dijk, solteiro, maior, que se rege pelos estatutos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade, constituída sob a forma de sociedade comercial
por quotas, adopta a denominação de Fátima & Humberto, Represen-
tações Têxteis, L.da

2 — A sua sede é na Praceta de João Beltrão, 13, freguesia de Braga
(São Vítor), concelho de Braga.

3 — A sociedade, mediante prévia deliberação da gerência, poderá
deslocar a sua sede dentro do mesmo concelho o para concelhos limí-
trofes e estabelecer sucursais, filiais ou qualquer outra forma de repre-
sentação dentro do território nacional.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto representações têxteis, importação,
exportação e comércio por grosso e a retalho de vestuário, roupa
interior, calçado e acessórios de moda.

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 à sócia Maria de Fátima Pereira

da Silva Antunes Van Dijk e outra de quinhentos euros, pertencente
ao sócio Humberto David Antunes Van Dijk.

2 — Só por deliberação unânime de todos os sócios poderão ser
exigíveis prestações suplementares de capital, até ao montante global
de cem mil euros.

3 — Qualquer sócio poderá fazer à sociedade os suprimento de que
ela carecer, nos termos e condições que forem estabelecidos em as-
sembleia geral.

ARTIGO 4.º

1 — É livre a cessão de quotas entre os sócios.
2 — A cessão de quotas a terceiros depende da autorização escrita

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

3 — Para efeito do disposto no número anterior, o sócio que pre-
tender ceder a sua quota notificará, por escrito, a sociedade o a sua
intenção, mencionando e identificando o respectivo cessionário, bem
como o preço ajustado, o modo como ele será satisfeito e as demais
condições estabelecidas.

4 — Nos 30 dias subsequentes à recepção da comunicação referida
no número anterior, proceder-se-á à reunião da assembleia geral, onde
se decidirá se a sociedade deseja ou não exercer direito de preferência,
adquirindo para si a mencionada quota, pelo preço e condições cons-
tantes da notificação.

5 — Caso a sociedade não pretenda exercer, ela própria, o direito
de preferência, os sócios não cedentes deverão declara nessa mesma
reunião, se pretendem exercer eles esse direito, nas mesmas condi-
ções em que o faria a sociedade.

6 — A declaração de intenção de exercício do direito de preferên-
cia, quer pela sociedade quer por um dos sócios não cedentes, ou, no
caso de não ser exercido esse direito, a decisão de autorização de cessão
de quota, deverá ser transmitida ao cedente através de carta registada,
no prazo de oito dias, contados da data da realização da assembleia
geral.

7 — Decorridos 45 dias desde a data da comunicação referida sob o
n.º 3 deste artigo, sem que a sociedade tenha transmitido ao cedente
qualquer decisão, considera-se deferido o pedido de autorização e re-
nunciados os direitos preferência, podendo o sócio celebrar o negócio
anunciado.

ARTIGO 5.º

1 — A gerência e a administração da sociedade a sua representação
em juízo e fora dele, activa e passivamente, compete aos gerentes
eleitos em assembleia-geral, pelo prazo e condições que nela vierem
a ser estabelecidos.

2 — A sociedade obriga-se com a assinatura de um gerente, fican-
do desde já nomeada gerente a sócia Maria de Fátima Pereira da Silva
Antunes Van Dijk.

3 — A gerência poderá constituir mandatários, nos termos do ar-
tigo 252.º do Código das Sociedades Comerciais.

4 — A gerência fica desde já autorizada a comprar, hipotecar, vender
ou permutar quaisquer prédios, bem como viaturas automóveis para
utilização da sociedade, tomar de arrendamento qualquer imóvel, no
todo ou em parte, destinado a suas instalações e, ainda, celebrar con-
tratos de cessão de posição contratual de arrendatária ou de trespasse,
bem como contratos de locação financeira ou similares.

ARTIGO 6.º

1 — A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, nos
seguintes casos:

a) Se a mesma quota for arrestada, arrolada, penhorada ou, de al-
gum modo, envolvida em qualquer processo judicial onde possa vir a
ser alienada coercivamente;

b) Se ao seu titular forem imputados factos gravemente violadores
das suas obrigações para com a sociedade ou nocivos dos interesses
sociais;

c) Se a quota for cedida em contravenção do disposto no artigo 5.º
2 — A amortização será deliberada no prazo de 90 dias, contados

da data de verificação de qualquer dos factos que lhe derem causa ou
do seu conhecimento pela sociedade.

3 — O preço da amortização, nos casos referidos nas alíneas b) e
c) do número um, salvo acordo em contrário, será o valor nominal
da quota, acrescido ou diminuído da importância que proporcional-
mente lhe corresponder nos fundos sociais ou nos prejuízos acumula-
dos, e acrescido ou diminuído da parte dos lucros ou prejuízos do
exercício decorrente, calculados em relação ao tempo, tudo em con-
formidade com o último balanço aprovado.

4 — O preço da amortização será pago em duas prestações de igual
montante, vencendo-se a primeira no acto da amortização e a segun-
da no prazo de seis meses.
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ARTIGO 7.º

As assembleias gerais, quando a lei não impuser forma especial de
convocação, serão convocadas por meio de cartas registadas, dirigi-
das aos sócios, para as moradas constantes dos registos sociais, com
a antecedência mínima de 20 dias.

Está conforme.

26 de Abril de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Sameiro
do Nascimento Gonçalves. 2005658154

FRANQUEIRA — GESTÃO E INVESTIMENTO, L.DA

Sede: Ribanhos, Tenões, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 7079/
001002; identificação de pessoa colectiva n.º 505147769; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 11/050420.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado a
dissolução e encerramento da liquidação.

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

Está conforme.

21 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2005668850

HENRIQUE & OLIVEIRA, L.DA

Sede: Lugar De Vila Nova, Nogueira, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 993/
711203, identificação de pessoa colectiva n.º 500133441; inscri-
ção n.º 7; número e data da apresentação: 02/050426.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado a
designação de gerente de Neise Maria de Araújo Paiva Braga.

Data da Deliberação: 4 de Junho de 1990.

Está conforme.

27 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2005658170

FAFE

RODRIFREITAS — BORDADOS UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 1281/
990330; identificação de pessoa colectiva n.º 504347306;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 2, inscrição n.º 5, inscrição n.º 6,
inscrição n.º 7 e inscrição n.º 8; números e data das apresentações:
18 e 21/20052821.

Certifico que José Miguel Freitas, solteiro, maior cessou funções de
gerência por renúncia.

Data da comunicação: 1 de Abril de 2005 e a firma foi transfor-
mado em sociedade unipessoal, que ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a denominação RODRIFREITAS — Bor-
dados, Unipessoal, L.da, número de identificação de pessoa colectiva
504347306, com sede no lugar de Souto da Gaia, freguesia de Arões
Santa Cristina, concelho de Fafe.

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

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na fabricação de bordados em artigos de
vestuário e outros artigos têxteis.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de dezano-
ve mil novecentos e cinquenta e um euros e noventa e dois cêntimos,
e corresponde a uma quota de igual valor pertence e a ele sócio.

ARTIGO 4.º

1 — A administração da sociedade, remunerada ou não conforme
for decidido pelo sócio, bem como a sua representação, cabem ao
próprio sócio, que se mantém na gerência.

2 — Para obrigar 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 independen-
temente do respectivo objecto.

ARTIGO 6.º

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

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

Está conforme.

28 de Abril de 2005. — A Escriturária Superior, Rosa Branca
Machado Mesquita Oliveira. 2007133512

GUIMARÃES

PENSILTEX — INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES, L.DA

Sede: Rua do Padre Firmino, 312, Penselo, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 2410;
identificação de pessoa colectiva n.º 501606998; data da apresen-
tação: 20050421.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta da
respectiva sociedade, referente à prestação de contas de 2004.

22 de Abril de 2005. — O Ajudante, José Augusto de Oliveira
Varela. 2006413236

PAVIPONTE — MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Sede: Recta de Tojais, Ponte, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 1878;
identificação de pessoa colectiva n.º 501179780; data da apresen-
tação: 20050427.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta da
respectiva sociedade, referente à prestação de contas de 2003.

28 de Abril de 2005. — O Ajudante, José Augusto de Oliveira
Varela. 2004222018

PAVIPONTE — MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Sede: Recta de Tojais, Ponte, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 1878;
identificação de pessoa colectiva n.º 501179780; data da apresen-
tação: 20050427.

Certifico que, foi feito o deposito legal dos documentos, na pasta
da respectiva sociedade, referente à prestação de contas de 2002.

28 de Abril de 2005. — O Ajudante, José Augusto de Oliveira
Varela. 2006255185

FLÁVIO & ALMEIDA, L.DA

Sede: Lugar de Centiães, Gonça, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 1770;
identificação de pessoa colectiva n.º 501123270; data da apresen-
tação: 20050421.
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Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta da
respectiva sociedade, referente à prestação de contas de 2004.

22 de Abril de 2005. — O Ajudante, José Augusto de Oliveira
Varela. 2004518251

VILARTEX — EMPRESA DE MALHAS VILARINHO, L.DA

Sede: Rua da Beira Alta, 94, Corvite, Guimarães

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta da
respectiva sociedade, referente à prestação de contas de 2004.

Da certificação legal de contas consta a sua certificação com re-
serva.

28 de Abril de 2005. — O Ajudante, José Augusto de Oliveira
Varela. 2006418270

MANUEL MACHADO & COMPANHIA, L.DA

Sede: Rua de Santa Eulália, Fermentões, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 590;
data da apresentação: 20050429.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe, referente à prestação de contas
do ano de 2004.

2 de Maio de 2005. — A Conservadora Interina, Maria José Pereira
dos Reis Coelho. 2006413902

INDÚSTRIAS TÊXTEIS SOMELOS, S. A.

Sede: Lugar de Valdante, Ronfe, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 408;
identificação de pessoa colectiva n.º 500139288; data da apresen-
tação: 20050426.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta da
respectiva sociedade, referente à prestação de contas de 2004.

27 de Janeiro de 2005. — O Ajudante, José Augusto de Oliveira
Varela. 2004534575

A. VILELA & IRMÃO, L.DA

Sede: Largo do Toural, 128, freguesia de São Sebastião,
Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 9826;
identificação de pessoa colectiva n.º 500005915; averbamento n.º 2
à inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 50/2005041.

Certifico que foi efectuado o registo da cessação de funções dos
gerentes João Paulo Aguiar Vilela e de Jorge Augusto Gonçalves Martins
Vilela, por renúncia.

20 de Abril 2005. — A Ajudante Principal, Maria Alice da Silva e
Castro Lopes. 2006413015

A. F. G. E. R. — COGERAÇÃO, S. A.

Sede: Avenida do Comendador Joaquim de Almeida Freitas, 3,
Moreira de Cónegos, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 9600;
identificação de pessoa colectiva n.º 505306654; averbamento n.º 2
à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 23/20050421.

Certifico que com referência à sociedade em epígrafe foi efectuado
o registo de cessação de funções do vogal do conselho de administra-
ção Duarte Manuel Maciel da Costa Parente, por renúncia.

Data da comunicação: 19 de Janeiro de 2005.

22 de Abril de 2005. — O Ajudante, José Augusto de Oliveira
Varela. 2006413163

FRAU — COMÉRCIO TÊXTIL, L.DA

Sede: Zona Industrial de Sande, Rua dos Lameiros, lote 13,
freguesia de Sande Vila Nova, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 9244;
identificação de pessoa colectiva n.º 506720950; inscrição n.º 8;
número e data da apresentação: 56/20050420.

Certifico que foi efectuado o registo da designação do gerente Fer-
nando Manuel da Cruz Duarte Teles.

21 de Abril 2005. — A Ajudante Principal, Maria Alice da Silva e
Castro Lopes. 2006413090

SABORES COM ARTE — COMÉRCIO DE PRODUTOS
TRADICIONAIS, L.DA

Sede: Rua de Santa Maria, 61-A, Oliveira, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 9233;
identificação de pessoa colectiva n.º 506667928; averbamento n.º 1
à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; números e data das apresenta-
ções: 39 e 40/20050419.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efectu-
ado o registo de alteração do pacto social, que ficam com a seguinte
redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Sabores com Arte — Comércio de Pro-
dutos Tradicionais, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Rua de Santa
Maria, 61-A, freguesia de Guimarães (Oliveira do Castelo), concelho
de Guimarães.

§ único. Por deliberação da gerência, poderá a sede social ser des-
locada para outro local do mesmo concelho ou para concelhos limí-
trofes.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio de produtos autóctones
tais como vinhos, enchidos, frutos secos, queijos, compotas, azeita,
mel e doçaria regional e o comércio de artigos regionais nomeada-
mente bordados e peças de olaria.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de cinco mil euros, representado por duas quotas iguais do valor no-
minal de dois mil e quinhentos euros, ambas pertencentes à sua única
sócia Maria de Fátima Guerra Ferreira Moura.

ARTIGO 4.º

Por decisão da sócia poder-lhe-ão ser exigidas prestações suplemen-
tares de capital, por uma ou mais vezes, até ao montante global de
vinte e cinco mil euros.

ARTIGO 5.º

1 — A sociedade é administrada e representada por um ou mais
gerentes, nomeados em assembleia geral.

2 — Fica desde já nomeada gerente a sócia Maria de Fátima Guerra
Ferreira Moura.

3 — Para obrigar a sociedade é suficiente a assinatura de um gerente.

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

A sócia única fica autorizada a celebrar entre ela e a sociedade
negócios jurídicos que sirvam à prossecução do objecto social.

Mais declarou a outorgante que não é sócia de qualquer outra soci-
edade unipessoal por quotas.

Certifico ainda, que foi também efectuado, o registo de cessação de
funções ao cargo de gerente de Emília Luzia Pereira de Faria, em 30
de Março de 2005, por renúncia.

Certifico ainda que foi depositado o texto actualizado do contrato
da sociedade.

20 de Abril de 2005. — O Ajudante, José Augusto de Oliveira
Varela. 2006412990
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BRASCOTTON — COMÉRCIO TÊXTIL, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Zona Industrial de Sezim, pavilhão 14 e 15-B, freguesia
de Candoso São Tiago, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 9169;
número e data da apresentação: 07/20050426.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, se procedeu
ao registo da cessação de funções do gerente, Luís Nuno Machado
Cardoso em 24 de Fevereiro de 2005, por destituição.

27 de Abril de 2005. — A Conservadora Interina, Maria José Pereira
dos Reis Coelho. 2006413333

MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA, L.DA

Sede: Rua de 25 de Abril, 152, Silvares, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 9134;
identificação de pessoa colectiva n.º 506622819; averbamento n.º 1
à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 66/20050421.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efec-
tuado o registo de cessação de funções da gerente Ana Lucínia Mari-
nho Esteves, em 23 de Março de 2005, por renúncia.

22 de Abril de 2005. — O Ajudante, José Augusto de Oliveira
Varela. 2006413104

VITORIA KOI — INTERNACIONAL TÊXTEIS, L.DA

Sede: Travessa do Padre António Caldas, 38, 1.º, direito, Costa,
Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 8863;
identificação de pessoa colectiva n.º 504253360; número e data da
apresentação: 20/20050426.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, se procedeu
ao registo da alteração do pacto social, tendo sido alterado o seu ar-
tigo 2.º (objecto social), o qual fica com a redacção seguinte:

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a actividade de comissionistas, co-
mércio, importação e exportação de grande variedade de mercadori-
as, nomeadamente vestuário, têxteis, calçado, malas, carteiras e arti-
gos de viagem, adornos pessoais e similares. Comércio de bebidas
alcoólicas e não alcoólicas. Comércio de produtos alimentares.

Mais certifico que foi depositado na pasta da sociedade o texto
actualizado do pacto social.

27 de Abril de 2005. — A Conservadora Interina, Maria José Pereira
dos Reis Coelho. 2006413368

JVG — SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, S. A.

Sede: Rua de Beto Ribeiro Salgado Barreto, 783, freguesia
de Caldelas, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 8134;
identificação de pessoa colectiva n.º 504406523; inscrição n.º 8;
número e data da apresentação: 58/20050421.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efec-
tuado registo do encerramento da liquidação.

22 de Abril de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Alice da Silva
e Castro Lopes. 2006413210

ESPAÇO ABERTO MOBILIÁRIO, L.DA

Sede: Avenida de Alberto Sampaio, n.os 114 e 118, Oliveira,
Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 8109;
identificação de pessoa colectiva n.º 505893711; inscrição n.º 5;
número e data da apresentação: 37/20050422.

Certifico que foi efectuado o registo da dissolução e encerramento
da liquidação da referida sociedade, tendo sido aprovadas as contas
em 31 de Março de 2005.

26 de Abril de 2005. — O Ajudante, José Augusto de Oliveira
Varela. 2006413287

ANGELINA SILVA — INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES, L.DA

Sede: Rua do Outeiro de Oleiros, freguesia de Longos,
Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 7551;
identificação de pessoa colectiva n.º 505591537; número e data da
apresentação: 55/20050426.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe se procedeu
ao registo da dissolução e encerramento da liquidação.

Data da aprovação das contas: 31 de Março de 2005.

27 de Abril de 2005. — A Conservadora Interina, Maria José Pereira
dos Reis Coelho. 2006413406

CONFECÇÕES HELENA LIMA UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Lugar do Monte, freguesia de Caldelas, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 7530;
identificação de pessoa colectiva n.º 505656183; número e data da
apresentação: 15/20050426.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe se procedeu
ao registo da dissolução e encerramento da liquidação.

Data da aprovação das contas: 11 de Abril de 2005.

27 de Abril de 2005. — A Conservadora Interina, Maria José Pereira
dos Reis Coelho. 2006413350

JOSÉ CARLOS & FILHAS — JOALHEIROS, L.DA

Sede: Lugar da Pedreira, lote 15, Azurém, Guimarães.

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 7401;
identificação de pessoa colectiva n.º 505521032; inscrições n.os 2
e 3; números e data das apresentações: 41 e 42/20050421.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efectu-
ado o registo de alteração parcial do pacto social, alterando o arti-
go 3.º:

ARTIGO 3.º

Corpo do artigo — (Mantém-se.)
§ único. Por deliberação da assembleia geral poderão ser exigidas

ao sócio José Carlos Cunha dos Santos prestações suplementares de
capital até ao montante global de cinquenta mil euros.

Certifico ainda que relativamente à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o registo de aumento de capital, do montante de € 32 000 em
prestações suplementares, subscritas pelo sócio, alterando o artigo 3.º
que fica com a seguinte redacção.

ARTIGO 3.º

O capital social, finalmente subscrito e realizado e dinheiro é de
cinquenta e sete mil euros, dividido em quatro quotas, sendo uma do
valor nominal de trinta e dois mil euros e outra do valor nominal de
vinte e quatro mil setecentos e cinquenta euros, ambas pertencentes
ao sócio José Carlos Cunha dos Santos e duas quotas iguais do valor
nominal de cento e vinte e cinco euros, pertencentes u ora a cada
uma das sócias Flora Dinis Cunha dos Santos e Isabel Dinis Cunha dos
Santos.

§ único. (Mantém-se.)

O texto actualizado do contrato social, foi depositado na respecti-
va pasta.

22 de Abril de 2005. — O Ajudante, José Augusto de Oliveira
Varela. 2006413198
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FRANCISCA RODRIGUES CABELEIREIROS
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Centro Comercial Triângulo, Alameda de Alfredo Pimenta,
81, loja 15, freguesia de São Sebastião, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 6982;
identificação de pessoa colectiva n.º 505170000; número e data da
apresentação: 10/20050426.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe se procedeu
ao registo da dissolução e encerramento da liquidação.

Data da aprovação das contas: 22 de Abril de 2005.

27 de Abril de 2005. — A Conservadora Interina, Maria José Pereira
dos Reis Coelho. 2006413341

TRADEOFF — INVESTIGAÇÃO
ECONÓMICA-FINANCEIRA, L.DA

Sede: Avenida de Londres, 536, rés-do-chão, fracção C,
freguesia de São Paio, Guimarães.

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 6899;
identificação de pessoa colectiva n.º 504989685; averbamento n.º 2
à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 44/20050420.

Certifico que foi efectuado o registo da cessação de funções do
gerente Luís Miguel Vinagreiro Pinto Lisboa, por renúncia.

21 de Abril 2005. — A Ajudante Principal, Maria Alice da Silva e
Castro Lopes. 2006413074

ATILANO & FARIA — COMÉRCIO DE TÊXTEIS, L.DA

Sede: Rua da Pedreira, lote 7, cave, freguesia de Azurém,
Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 6333;
identificação de pessoa colectiva n.º 504417118; inscrição n.º 9;
número e data da apresentação: 29/20050419.

Certifico que com referência à sociedade em epígrafe que foi efec-
tuado registo da alteração do pacto social alterando o artigo 1.º, n.º 1
do pacto social qual fica com a seguinte redacção.

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Atalino & Filhos — Comércio de
Têxteis, L.da, e tem a sua sede na Rua da Pedreira, lote 7, cave, fre-
guesia de Azurém, concelho de Guimarães.

O texto actualizado do contrato social, foi depositado na respecti-
va pasta.

19 de Abril 2005. — A Ajudante Principal, Maria Alice da Silva e
Castro Lopes. 2006412981

FRAQUEL — CONFECÇÃO DE TÊXTEIS, L.DA

Sede: Lugar do Calvário, 156, freguesia de Serzedelo,
Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 6041;
identificação de pessoa colectiva n.º 504213075; inscrição n.º 4;
número e data da apresentação: 45/20050420.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efectu-
ado o registo da dissolução e encerramento da liquidação.

21 de Abril 2005. — A Ajudante Principal, Maria Alice da Silva e
Castro Lopes. 2006413082

COSTA GONÇALVES — MOTOCICLOS
E ACESSÓRIOS, L.DA

Sede: Rua São Gonçalo, 978, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 6033;
identificação de pessoa colectiva n.º 504213016; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 21/20050420.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi aumen-
tado o capital da sociedade em € 20 012,02 em dinheiro, e alterando
o artigo 3.º, e aditado o 6.º do pacto social o qual fica com a seguinte
redacção.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro
de vinte e cinco mil, euros, dividido em duas quotas, uma do valor
nominal de vinte e dois mil e quinhentos euros, pertencente da Costa
Gonçalves e a restante quota do valor nominal de dois mil e quinhen-
tos euros, pertencente à sócia Maria de Lurdes de Sousa Gonçalves.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementares até
ao montante global equivalente a dez vezes o capital social, desde que
a deliberação seja tomada por unanimidade dos votos representativos
totalidade do capital social.

O texto actualizado do contrato social, foi depositado na respecti-
va pasta.

21 de Abril 2005. — A Ajudante Principal, Maria Alice da Silva e
Castro Lopes. 2006413058

GESSOPINTA — DECORAÇÕES, L.DA

Sede: Urbanização da Lagarteira, 180, freguesia de Airão Santa
Maria, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 5706;
identificação de pessoa colectiva n.º 503999830; averbamento n.º 1
à inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 51/20050420.

Certifico que foi efectuado o registo da cessação de funções do
gerente Carla Cristina Carvalho da Silva, por renúncia.

21 de Abril 2005. — A Ajudante Principal, Maria Alice da Silva e
Castro Lopes. 2009460260

PÓVOA DE LANHOSO

GARAGEM MARIA DA FONTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Lanhoso. Matrícula
n.º 214/920108; identificação de pessoa colectiva n.º 502673559;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 4/20050426.

Certifico que foi depositada a cópia da escritura de que consta a
dissolução e encerramento da liquidação da sociedade em epígrafe.

Data da aprovação das contas: 31 de Março de 2005.

27 de Abril 2005. — A Ajudante Principal, Maria do Rosário
Ribeiro Barroso. 2008569675

NORPOVOA — SERRALHARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Lanhoso. Matrícula
n.º 291/950221; identificação de pessoa colectiva n.º 503389145;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 06/20050420.

Certifico que foi depositada a cópia da escritura de que consta a
dissolução e encerramento da liquidação da sociedade em epígrafe.

Data da Aprovação das contas: 31 de Março de 2005.

21 de Abril 2005. — A Ajudante Principal, Maria do Rosário
Ribeiro Barroso. 2008569691

OLIVEIRA & MACHADO — COMÉRCIO OURIVESARIA
E RELOJOARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Lanhoso. Matrícula
n.º 754/20030603; identificação de pessoa colectiva n.º 506588670;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e
data da apresentação: 5 e 6/20050421.

Certifico que foi efectuado o registo de cessação de funções de
gerente de Maria de Fátima Cardoso Machado de Oliveira, por renún-
cia de 13 de Abril de 2005.
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Nomeação de gerentes de António Fernandes de Araújo, casado.
Data da Aprovação das contas: 31 de Março de 2005.

22 de Abril 2005. — A Ajudante Principal, Maria do Rosário
Ribeiro Barroso. 2008569659

AVENTURA DO SÉCULO — REPARAÇÕES AUTO,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Lanhoso. Matrícula
n.º 861/20050321; identificação de pessoa colectiva n.º 507274032;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 2/20050422.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efectu-
ado o registo de nomeação de gerente de Júlio de Freitas Abreu, casa-
do.

Data da deliberação: 1 de Abril de 2005.

Está conforme o original.

26 de Abril de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria do Rosário
Ribeiro Barroso. 2008569667

IDEALBANHO — COMÉRCIO DE MATERIAIS
DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Lanhoso. Matrícula
n.º 457/991223; identificação de pessoa colectiva n.º 504683594;
número e data da apresentação: 1/22042005.

Certifico que foi efectuado na pasta respectiva o depósito dos do-
cumentos de prestação de contas, relativas ao exercício do ano de
2004

28 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria José Gonçalves
Lopes Fernandes. 2008569705

OLIREBE — INDÚSTRIA DE ESPUMAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Lanhoso. Matrícula
n.º 485/20000522; identificação de pessoa colectiva n.º 504854119;
número e data da apresentação: 1/26042005.

Certifico que foi efectuado na pasta respectiva o depósito dos do-
cumentos de prestação de contas, relativas ao exercício do ano do
2004 referentes à sociedade em epígrafe.

28 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria José Gonçalves
Lopes Fernandes. 2005674591

ALVICOUTO, INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Lanhoso. Matrícula
n.º 496/20000911; identificação de pessoa colectiva n.º 505093502;
número e data da apresentação: 2/26042005.

Certifico que foi efectuado na pasta respectiva o depósito dos do-
cumentos de prestação de contas, relativas ao exercício do ano de
2004, referentes à sociedade em epígrafe.

28 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria José Gonçalves
Lopes Fernandes. 2005674575

BRAGANÇA
BRAGANÇA

BRICO DOMICÍLIO — COMÉRCIO DE COZINHAS
E MÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Bragança. Matrícula n.º 1561/
030528; identificação de pessoa colectiva n.º 506602486; data da
apresentação: 050429.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na respectiva pasta os documentos respeitantes á prestação
de contas do ano de 2001.

29 de Abril de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Ester Corujo
de Faria Coelho. 2009455215

SALÃO DE BELEZA NAIR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Bragança. Matrícula n.º 956/
960607; identificação de pessoa colectiva n.º 503670405; data da
apresentação: 050428.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na respectiva pasta os documentos respeitantes á prestação
de contas do ano de 2001.

28 de Abril de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Ester Corujo
de Faria Coelho. 2009455207

ANTÓNIO AFONSO & GIL AFONSO, MATERIAIS
DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Bragança. Matrícula n.º 1728/
050428; identificação de pessoa colectiva n.º 507308441; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 02/050428.

Certifico que entre:
António Carlos Afonso, casado com Maria Teresa Pires Afonso,

na comunhão de adquiridos; e Gil dos Santos Afonso, casado com
Maria Madalena Fontes Afonso, na comunhão de adquiridos, foi cons-
tituída uma sociedade:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma António Afonso & Gil Afonso,
Materiais de Construção, L.da, e tem a sua sede no Reta da Mosca,
Estrada Nacional 15, freguesia de Nogueira, concelho de Bragança.

2 — Por deliberação da gerência a sede poderá ser deslocado den-
tro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

3 — A gerência poderá criar sucursais, agências ou outras ¡ermas
locais de representação, onde e quando julgar conveniente.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto comércio de materiais para à cons-
trução.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de trinta
mil euros, dividido em das quotas, iguais, no valor nominal de quinze
mil euros, cada uma delas pertencente a cada um dos sócios, António
Carlos Afonso e Gil dos Santos Afonso.

ARTIGO 4.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capi-
tal até cento e cinquenta mil euros.

ARTIGO 5.º

1 — A administração da sociedade, remunerada ou não, conforme
for deliberado em assembleia geral, pertencente a dois gerentes, sóci-
os ou na., ficando desde já nomeados gerentes os sócios, António Carlos
Afonso e Gil dos Santos Afonso.

2 — A sociedade obriga-se com a assinatura conjunta dos dois ge-
rentes.

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.

ARTIGO 6.º

1 — A transmissão de quotas ou parte de quotas a não sócios de-
pende do consentimento prévio da sociedade, gozando então os sóci-
os não cedentes, nas concessões onerosas, do direito de preferência.

2 — O sócio que pretenda ceder a sua quota, ou parte dela, a ter-
ceiros, dará conhecimento à sociedade e aos demais sócios, por escri-
to, do termos da pretendida cessão, identificando o cessionário, o
preço e as demais condições de pagamento da mesma, a fim de obter
o consentimento da sociedade para aquela cessão e de proporcionar o
direito de preferência estatuído no número anterior.
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3 — Autorizada a cessão pela assembleia geral da sociedade, os
demais sócios têm, sob pena de caducidade, o prazo de 15 dias para
exercer o seu direito de preferência.

ARTIGO 7.º

1 — A sociedade pode amortizar qualquer quota nos seguinte, ca-
sos:

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

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

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

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

b) do n.º 1, será igual ao valor nominal da quota amortizada.
3 — A quota amortizada, figurará no balanço como tal e, posteri-

ormente, por deliberação dos sócios, poderão, em sua substituição,
ser criadas uma ou várias quotas destinadas a ser alienadas a um ou
alguns sócios ou a terceiros.

28 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Luísa Josefa Belo
Pinto. 2009454871

HOTEL BRAGANÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Bragança. Matrícula n.º 1270/
001117; identificação de pessoa colectiva n.º 505107864; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 01/050428.

Certifico Certifico que a sociedade acima referenciada se encontra
dissolvida e encerrada a sua liquidação, tendo sido aprovadas as con-
tas em 5 de Novembro de 2004.

28 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Luísa Josefa Belo
Pinto. 2009454863

VIRIATO PIRES & LÁZARO PIRES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Bragança. Matrícula n.º 561/
900730; identificação de pessoa colectiva n.º 502392800; data da
apresentação: 050428.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na respectiva pasta os documentos respeitantes às prestações
de contas dos anos de 2004.

28 de Abril de 2005. — A A Segunda-Ajudante, Luísa Josefa Belo
Pinto. 2009454898

CONSTRUÇÕES REIS CALISTO , L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Bragança. Matrícula n.º 1500/
021108; identificação de pessoa colectiva n.º 506340902; data da
apresentação: 050428.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na respectiva pasta os documentos respeitantes às prestações
de contas dos anos de 2004.

28 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Luísa Josefa Belo
Pinto. 2009454901

GELFRIO — SOCIEDADE COMERCIALIZAÇÃO
DE GELADOS , L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Bragança. Matrícula n.º 386/
840522; identificação de pessoa colectiva n.º 501460063; data da
apresentação: 050429.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na respectiva pasta os documentos respeitantes às prestações
de contas dos anos de 2004.

29 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Luísa Josefa Belo
Pinto. 2009454952

TORRE DE MONCORVO

QUEITEQ — COOPERATIVA DOS PRODUTORES
DE LUTE DE OVINOS DA TERRA QUENTE, C.R.L.

Conservatória do Registo Comercial de Bragança. Matrícula n.º 00197/
940221; identificação de pessoa colectiva n.º 503137960; data da
apresentação: 01/050420.

Certifico que com referência à cooperativa em epígrafe que foi
efectuado o seguinte acto de registo:

Alteração parcial dos estatutos:
Artigo alterado 6.º, que ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 6.º

O capital social da Cooperativa é variável e ilimitado, não poden-
do contudo ser inferior a cinco mil euros, sendo actualmente de ses-
senta e dois mil setecentos e sessenta e oito euros e setenta e três
cêntimos.

Foram depositados na respectiva pasta os estatutos actualizados.

20 de Abril de 2005. — A Ajudante, Maria Joaquina Pando
Branquinho. 2001867832

O TI CHURRASCÃO — RESTAURANTE , L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torre de Moncorvo. Matrí-
cula n.º 00331/050422; identificação de pessoa colectiva
n.º P 50731820; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
01/050422.

Certifico que entre José Alves da Graça e mulher Maria Teresa
Pereira cascais da Graça foi constituída a sociedade em epígrafe que
se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma O Ti Churrasco — Res-
taurante, L.da, e tem a sua sede na Estrada Nacional 220, Lamelas,
freguesia de Larinho, concelho de Torre de Moncorvo.

2 — Por deliberação da gerência a sede poderá ser deslocada den-
tro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto restauração, serviços de almoços e
jantares; serviços de café.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, inteiramente subscrito e realizado em dinhei-
ro, é de cinco mil euros, e está dividido em duas quotas iguais de valor
nominal de dois mil e quinhentos euros, pertencentes cada uma delas
a cada um dos sócios.

2 — Poderão ser exigidas prestações suplementares até ao mon-
tante de dez mil euros.

3 — Poderão ser feitos suprimentos à sociedade nas condições a
estabelecer em assembleia geral.

ARTIGO 4.º

1 — A administração e representação da sociedade, remunerada ou
não, conforme for deliberado em assembleia geral, fica afecta ambos
os sócios, desde já designados gerentes.

2 — Para obrigara sociedade é suficiente a intervenção de um ge-
rente.

3 — Em ampliação dos seus poderes normais a gerência poderá:
a) Comprar, vender e permutar bens móveis, designadamente via-

turas automóveis;
b) Tomar de arrendamento quaisquer locais, bem como alterar ou

rescindir os respectivos contratos;
c) Celebrar contratos de locação.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas a estranhos depende de prévio consentimento
da sociedade, a quem é reservado o direito de preferência em primeiro
lugar, cabendo este direito, em segundo lugar aos sócios não cedentes.

Está conforme o original.

22 de Abril de 2005. — A Ajudante, Maria Joaquina Pando
Branquinho. 2001867751
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FARMÁCIA CENTRAL DE CARVIÇAIS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torre de Moncorvo. Matrí-
cula n.º 00332/050426; identificação de pessoa colectiva
n.º P 507304659; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
01/050426.

Certifico que Cristina Maria Branco Velho Coelho Panta, casada,
constituiu a sociedade em epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Farmácia Central de Carviçais,
Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Estrada Nacional 220, Treguesia
de Carviçais, concelho de Torre de Moncorvo.

2 — A sociedade por simples deliberação da gerência poderá deslo-
cação a sua sede dentro do mesmo concelho ou para concelhos limí-
trofes.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto social farmácia.

ARTIGO 3.º

O capital social é de cinco mil euros, integralmente subscrito e
realizado em dinheiro, representado por uma quota de igual valor
nominal pertencente à sócia única, Cristina Maria Branco Velho
Coelho Panta.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade incumbe à sócia, Cristina Maria Branco
Velho Coelho Pauta, que fica desde já designada gerente, com ou sem
remuneração conforme for deliberado em assembleia geral.

2- A sociedade obriga-se em juízo e fora dele, activa e passivamen-
te com a assinatura de um gerente.

ARTIGO 5.º

A sócia poderá fazer à sociedade os suprimentos que ela carecer,
mediante o deliberado em assembleia geral que fixará as condições do
contrato.

ARTIGO 6.º

Poderá ser exigida à sócia, prestações suplementares de capital até
ao montante global de vinte e cinco mil euros.

ARTIGO 7.º

Por simples deliberação da gerência, a sociedade poderá realizar
investimentos através da participação noutras sociedades, mesmo que
sejam reguladas por leis especiais e ou que tenham objecto diferente
do seu, podendo igualmente participar em agrupamentos complemen-
tares de empresas.

ARTIGO 8.º

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

Está conforme o original.

26 de Abril de 2005. — A Ajudante, Maria Joaquina Pando
Branquinho. 2001867794

CASTELO BRANCO
IDANHA-A-NOVA

SOCIEDADE AGRÍCOLA DO FOJO , L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Idanha-a-Nova. Matrícula
n.º 346/050329; identificação de pessoa colectiva n.º P 507302427;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 04/050329.

Certifico que entre Luís Salvado Calvário, casado com Maria de
Fátima Silva Santos Calvário, comunhão de adquiridos, residentes,
Donas, Fundão e João da Cruz Pereira, casado com Maria da Concei-
ção Rita Alves Cruz Pereira, comunhão de adquiridos, residentes,
Idanha-a-Nova, foi, por escritura lavrada em 28 de Março de 2005,

de fl. 46 a fl. 47 do livro n.º 3, pelo Cartório Notarial do Fundão, foi
constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato que
se segue:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Sociedade Agrícola do Fojo , L.da, e vai
ter a sua sede no Bairro dos Louceiros, lote 57, na freguesia e conce-
lho de Idanha-a-Nova.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a criação de bovinos, vacas aleitantes
e bovinicultura.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e já realizado em dinheiro
é de Cinco mil euros e está dividido em duas quotas iguais no valor de
dois mil e quinhentos euros cada, sendo uma de cada sócio.

§ único. Os sócios podem fazer à sociedade prestações suplementa-
res de capital, até ao montante de vinte e cinco vezes o capital que
a sociedade possuir, assim como podem fazer suprimentos, tudo nos
termos que vierem a ser aprovados em assembleia geral.

ARTIGO 4.º

A gerência e administração da sociedade ficam a cargo de ambos os
sócios, neste acto designados gerentes, obrigando-se a sociedade vali-
damente com a assinatura conjunta de ambos.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas entre sócios é livre; a cessão a estranhos de-
pende do consentimento da sociedade, que terá sempre o direito de
preferência, o qual, de seguida se defere aos sócios não cedentes.

Está conforme o original.

3 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Amélia Correia
da Silva. 2008218600

TÁXI CENTRAL DO LADOEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Idanha-a-Nova. Matrícula
n.º 292/011204; identificação de pessoa colectiva n.º 505811600;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 2; número e data da apresenta-
ção: 01/050404.

Certifico que Maria Salete Antunes de Almeida Rainho cessou as
funções de gerente da sociedade em epígrafe, por renúncia em 4 de
Janeiro de 2005.

Está conforme o original.

3 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Amélia Correia
da Silva. 2008218619

NUGOBRA — CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Idanha-a-Nova. Matrícula
n.º 258/000914; identificação de pessoa colectiva n.º 505016108;
averbamentos n.os 1 e 2 à inscrição n.º 2; números e data das apre-
sentações: of. 2 e 3/040719.

Certifico que Nuno César de Azevedo Roncon e Filipe José Lopo
Nunes cessaram as funções de gerentes da sociedade em epígrafe, por
renúncia em 12 de Novembro 2004.

Está conforme o original.

3 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Amélia Correia
da Silva. 2008218627

SOCIEDADE AGRO-PECUÁRIA CAPELO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Idanha-a-Nova. Matrícula
n.º 196/951130; identificação de pessoa colectiva n.º 503528650;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 03/040730.

Certifico que foi dissolvida a sociedade em epígrafe e encerrada a
sua liquidação, tendo as contas sido aprovadas em 30 de Julho 2004.

Conferida, conforme.

3 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Amélia Correia
da Silva. 2008218643
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COIMBRA
MIRA

COSTA & BOLHÃO — MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mira. Matrícula n.º 354/
011210; identificação de pessoa colectiva n.º 504841327;
averbamento n.º 1 e n.º 2 e inscrição n.º 8; números e data das apre-
sentações: 05, 06 e 07/050419.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe:
Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 4.
Cessação de funções do gerente, Manuel dos Santos Simãozinho,

por renúncia em 6 Abril de 2005.
Averbamento n.º 2 à inscrição n.º 4.
Cessação de funções da gerente, Luísa Sofia Bolhão Fernandes, por

renúncia em 6 de Abril de 2005.
Pela inscrição n.º 8.
Alteração parcial do pacto relativamente aos artigos 4.º e 7.º do

respectivo contrato que ficaram com a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de dez mil
euros, dividido em duas quotas, sendo uma do valor nominal de sete
mil euros da sócia Maria Manuela dos Santos Costa e outra do valor
nominal de três mil euros da sócia Ana Cláudia dos Santos Janica:

ARTIGO 7.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não conforme for delibe-
rado em assembleia geral, fica afecta aos gerentes nomeados em as-
sembleia geral, obrigando-se em todos os seus actos e contratos e para
a sua representação em juízo e fora dele com a assinatura de um ge-
rente.

O texto completo do contrato alterado ficou depositado na res-
pectiva pasta.

Conferida, está conforme.

27 de Abril de 2005. — A Conservadora, Zulmira Maria Neves da
Silva. 2002979502

MIRANDA DO CORVO

SHUSHÂN — INSTITUTO DE BELEZA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Miranda do Corvo. Matrícula
n.º 490/20050422; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
01/20050422.

Certifico que por escritura de 22 de Abril de 2005 foi constituída
a sociedade em epígrafe, que se rege pelo contrato seguinte, da qual é
sócia: Susana Niu Tchum Falcão casada com Luís Amândio Anjos
Costa, na comunhão de adquiridos.

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma SHUSHAN — Instituto de Beleza,
Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Praceta de Luís de Camões, lote
5, rés-do-chão, loja esquerda, vila, freguesia e concelho de Miranda
do Corvo.

2 — A sociedade, por simples deliberação da gerência, poderá des-
locar a sede social para outro local dentro do mesmo concelho ou
para concelho limítrofe, e criar agências, sucursais, filiais ou outras
formas locais de representação, em qualquer ponto do país e estran-
geiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a exploração de instituto de beleza e
comércio de produtos relacionados com a actividade.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros, representado por uma quota de igual valor nominal, per-
tencente à sócia única Susana Niu Tchum Falcão.

ARTIGO 4.º

1 — A sócia poderá decidir efectuar prestações suplementares a é
ao montante global igual ao décuplo do capital social.

2 — A sócia poderá ainda fazer suprimentos à sociedade, quando
esta deles carecer nas condições de retribuição e reembolso, que por
ela sócia forem fixadas.

ARTIGO 5.º

1 — A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme
for deliberado, ficará a cargo dela sócia Susana Niu Tchum Falcão,
desde já nomeada gerente, ou a cargo de outras pessoas estranhos à
sociedade, que venham a ser por ela sócia designadas.

2 — Para obrigar em todos os seus actos e contratos basta a assi-
natura de um gerente.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar, nos termos permitidos por lei, em
agrupamentos complementares de empresas e no capital social de ou
as sociedades com objecto diferente do seu.

ARTIGO 7.º

Fica a sócia autorizada a celebrar com a sociedade negócios jurídi-
cos que sirvam à prossecução do objecto social.

Está conforme o original.

29 de Abril de 2005. — A Escriturária Superior, (Assinatura ilegível.)
2003656391

MILCONTEÚDOS — FORMAÇÃO PROFISSIONAL
E INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Miranda do Corvo. Matrícula
n.º 463/20040216; identificação de pessoa colectiva n.º 506877388;
averbamento n.º 01 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 2; números e
data das apresentações: 1/20050411 e 01/20050413.

Certifico que com referência à sociedade em epígrafe foram efec-
tuados os seguintes actos de registo:

Cessação das funções de gerente de Alexandre Manuel da Costa
Martins, em 25 de Fevereiro de 2004, por renúncia.

Alteração parcial do contrato — artigo alterado: 4.º, n.os 1 e 2.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme
for deliberado, ficará a cargo de sócios ou não sócios, que vierem a
ser designados em assembleia geral, mantendo-se nomeado gerente o
sócio José Vicente Duarte Serrano.

2 — Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e con-
tratos basta a intervenção de um gerente.

O texto completo do contracto alterado foi depositado na respec-
tiva pasta.

Conferida, está conforme.

29 Abril de 2005. — A Escriturária Superior, (Assinatura ilegível.)
2003656383

MONTEMOR-O-VELHO

IRMÃOS PIMENTEL — ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Sede: Rua do Tojal, 62, Pereira, Montemor-o-Velho

Conservatória do Registo Comercial de Montemor-o-Velho. Matrí-
cula n.º 669; identificação de pessoa colectiva n.º P 507256573;
inscrição n.º 1.

Certifico que entre Rui Manuel Ferreira Pimentel, casado, e Licér-
gio Nuno Ferreira Pimentel, casado, foi constituída a sociedade em
epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

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

CAPÍTULO I

Firma, sede e objecto social

ARTIGO 1.º

1 — A Sociedade adopta a firma de Irmãos Pimentel — Activida-
des Hoteleiras, L.da, tem a sua sede na Rua do Tojal, 62, freguesia de
Pereira, concelho de Montemor-o-Velho.
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2 — A gerência a sociedade poderá constituir ou encerrar o país ou
no estrangeiro, agências, delegações, sucursais o qualquer outra espé-
cie de local de representação social bem como mudar a sede nos ter-
mos da lei.

ARTIGO 2.º

Objecto social

O objecto social consiste em actividades hoteleiras, restauração,
comércio de bebidas e produtos alimentara.

CAPÍTULO II

Capital social e quotas

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de seis
mil euros e corresponde à soma de duas quotas, uma no valor nomi-
nal de três mil euros, pertencente ao sócio Rui Manuel Ferreira Pi-
mentel, e a outra de três mil euros pertencente ao sócio Licérgio Nuno
Ferreira Pimentel.

2 — Os sócios podem prestar suprimentos à sociedade nos termos
deliberados em assembleia geral.

ARTIGO 4.º

Cessão de quotas

A cessão de quotas entre sócios é livre, porém a favor de estra-
nhos depende do consentimento da sociedade, a quem fica reservado
o direito de preferência em primeiro lugar, e aos sócios não cedentes
em segundo lugar.

ARTIGO 5.º

Amortização de quotas

1 — A sociedade poderá amortizar quotas nos seguintes casos:
a) Se a quota de qualquer sócio for objecto de penhora, retenção

ou apreensão judicial ou por qualquer outro motivo se verifique o ris-
co da sua venda por mandato judicial.

b) Quando qualquer sócio der a sua quota em caução ou em garan-
tia de qualquer obrigação.

c) — Se qualquer sócio se apresentar à falência ou insolvência ou
for declarado em falência ou insolvência.

2 — A faculdade de amortização só poderá ser exercida nos 30 dias
subsequentes ao conhecimento dos factos que determinar.

ARTIGO 6.º

Valor da amortização

1 — O valor da amortização será sempre e somente o correspon-
dente ao valor nominal da quota a amortizar acrescido da correspon-
dente parte nos fundos da reserva dos lucros apurados e não distribu-
ídos e da parte proporcional dos lucros até à data da amortização ou
diminuindo dos prejuízos proporcionais do mesmo exercício e até à
mesma data.

2 — O valor da amortização será pago em seis prestações, semes-
trais, iguais, sucessivas, a contar da competente deliberação, não ven-
cendo qualquer juro, podendo, contudo a sociedade deliberar a anteci-
pação dos pagamentos.

3 — Considera-se realizada a amortização pelo pagamento ou con-
signação em depósito do preço ou da primeira prestação.

ARTIGO 7.º

Falecimento de sócio

1 — No caso de falecimento de sócio, a sociedade continuará com
os que sobrevivem e os herdeiros daquele, tendo esse de designar um
que a todos represente, no prazo de 30 dias, a contar do óbito ou,
não o fazendo, será a quota representada por quem for designado pela
sociedade.

2 — Fica autorizada a divisão de quotas entre os herdeiro dos só-
cios.

CAPÍTULO III

Administração, vinculação e representação
da sociedade

ARTIGO 8.º

1 — A administração e gerência da sociedade pertence aos sócios
Rui Manuel Ferreira Pimentel e Licérgio Nuno Ferreira Pimentel, que,

desde já, ficam nomeados gerentes, com ou sem remuneração confor-
me for deliberado em assembleia geral.

2 — A sociedade obriga-se, validamente, em todos os seus actos e
contratos pela assinatura de ambos os gerentes o de um ou mais
mandatários, mas nestes últimos casos nos termos e limites do res-
pectivo mandato.

ARTIGO 9.º

Fica vedado aos sócios, gerentes ou não, obrigar a sociedade em
quaisquer actos ou contratos estranhos ou contrários ao objecto soci-
al e outros actos de natureza semelhante, o que acontecer será da
responsabilidade única e pessoal dos intervenientes, que ficam ainda
obrigados a indemnizar a sociedade por qualquer prejuízo que com isso
lhe cause.

CAPÍTULO IV

Assembleia geral

ARTIGO 10.º

Quando a Lei não exija outras formalidades ou prazos, a assemblei-
as gerais serão convocadas por meio de carta registadas, dirigidas aos
sócios, para as moradas constantes dos registos sociais, com a ante-
cedência não inferior 15 dias.

Está conforme o original.

28 de Abril de 2005. — O Conservador, Florindo Rodrigues.
2006955470

CRAVEIRO & TUBARÃO, L.DA

(sociedade em liquidação)

Sede: Estrada Nacional n.º 111, Tentúgal, Montemor-o-Velho

Conservatória do Registo Comercial de Montemor-o-Velho. Matrí-
cula n.º 498; identificação de pessoa colectiva n.º 505475391; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 01/050506.

Certifico que a sociedade comercial por quotas, com a denomina-
ção acima referida, efectuou o seguinte acto de registo:

Facto inscrito: dissolução da sociedade.
Prazo para liquidação: 2 anos a contar de 18 de Março de 2005.
Designação de liquidatária: sócia gerente Maria de Lurdes Matias

Girão Craveiro.

Está conforme o original.

29 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Madalena
Moreira de Freitas. 2006955543

ÉVORA
MONTEMOR-O-NOVO

A. J. E M. PASTELARIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Montemor-o-Novo. Matrícu-
la n.º 01103/20050225; inscrição n.º 1; número e data da apresen-
tação: 05/20050225.

Certifico que por escritura lavrada a fl. 20 v.º do livro n.º 157-E,
datada de 24 de Fevereiro de 2005, do Cartório Notarial de Montemor-
-o-Novo, foi feita a constituição da sociedade supra-identificada a qual
se rege pelo seguinte teor:

1.º

A sociedade adopta a firma A. J. e M. — Pastelarias L.da, tem a
sua sede nesta cidade e concelho, na Rua de Avis, 34, freguesia de
Nossa Senhora da Vila, e durará por tempo indeterminado.

§ único. A gerência fica, desde já, autorizada a deslocar a sede so-
cial para qualquer outro local dentro do mesmo concelho o para con-
celho limítrofe bem como a criar sucursais, delegações, escritórios ou
outras formas de representação no território nacional.

2.º

A sociedade tem por objecto o fabrico e venda de bolos, chocola-
tes e bombons, gelados e outros produtos de pastelaria, confeitaria,
chocolataria e geladaria; realização de eventos e caterings; forma-
ção, consultoria e acessoria na área da pastelaria, chocolataria e ge-
ladaria.
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3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de quinze mil euros e corresponde à soma de duas quotas, uma no
valor nominal de sete mil trezentos e cinquenta euros pertencente ao
sócio António João Peixeiro Melgão e a restante no de sete mil seis-
centos e cinquenta euros pertencente à sócia Maria Manuela da Silva
Barroso Melgão.

4.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares desde que
a assembleia geral assim o delibere por unanimidade dos votos repre-
sentativos de todo o capital social até ao quíntuplo do capital exis-
tente à data da deliberação que o exigir.

5.º

A cessão, total ou parcial, de quotas é livre entre os sócios, care-
cendo do consentimento da sociedade quando feita a estranhos.

6.º

1 — A gerência e administração da sociedade, bem como a sua
representação, ficam a cargo de um ou mais gerentes nomeados em
assembleia geral, os quais serão remunerados, ou não, conforme for
deliberado, também em assembleia geral.

2 — Ambos os sócios ficam, desde já, nomeados gerentes.
3 — Para vincular a sociedade é necessária a assinatura de um só

gerente.
7.º

A sociedade poderá amortizar quotas nos seguintes casos:
a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando o sócio deixe de cumprir as suas obrigações sociais ou,

por qualquer forma, prejudique a sociedade;
c) Quando a quota for arrolada, arrestada, penhorada ou por qual-

quer outra forma, sujeita a apreensão ou venda judicial;
d) Por insolvência do respectivo titular, judicialmente decretada.
§ único. A contrapartida da amortização será, no caso da alínea a),

a acordada entre as partes e, nos restantes casos, a que resultar das
disposições legais aplicáveis.

25 de Fevereiro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria José dos
Reis Paixão Mantas. 2001701080

CASA DE REPOUSO COURELA DO CARREGAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Montemor-o-Novo. Matrícu-
la n.º 01104/20050228; inscrição n.º 1; número e data da apresen-
tação: 01/20050228.

Certifico que por escritura lavrada a fl. 25 do livro n.º 124-E, da-
tada de 21 de Outubro de 2003 do Cartório Notarial de Montemor-o-
-Novo, foi feita a constituição da sociedade supra-identificada a qual
se rege pelo seguinte teor:

1.º

A sociedade adopta a firma Casa de Repouso Courela do
Carregal, L.da, tem a sua sede nesta cidade e concelho na Rua de Jo-
aquim José Varela, 4, 1.º, freguesia de Nossa Senhora do Bispo, e du-
rará por tempo indeterminado.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sede social poderá
ser transferida para qualquer outro local dentro do mesmo concelho
ou para concelho limítrofe, bem como criar sucursais, delegações,
escritórios ou outras formas de representação no território nacional
ou no estrangeiro.

2.º

A sociedade tem por objecto: lar de idosos, centro de dia, acompa-
nhamento de tempos livres (ATL), prestação de serviços a idosos e
pessoas carenciadas.

3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de setenta e cinco mil euros e corresponde à soma de quatro quotas;
duas no igual valor nominal de vinte e cinco mil euros, pertencentes
aos sócios Domingos Augusto Gomes Peniche e Vítor Manuel Gomes
Peniche, outra no valor nominal de dezassete mil e quinhentos euros
pertencente à sócia Leontina Narcisa Gomes Peniche Bucha e outra
no valor nominal de sete mil e quinhentos euros pertencente à sócia
Sandra Isabel Peniche Bucha Correia.

4.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares desde que
a assembleia geral assim o delibere por unanimidade dos votos repre-

sentativos do respectivo capital até 10 vezes o montante do capital
social existente à data da deliberação.

5.º

A cessão de quotas, total ou parcial, é livre entre os sócios, não
podendo, no entanto, ser efectuada antes dos primeiros cinco anos a
contar da presente data, carecendo do consentimento da sociedade
quando feita a estranhos.

§ único. A sociedade em primeiro lugar e os sócios em segundo
têm direito de preferência na cessão de quotas a terceiros.

6.º

1 — A gerência e administração da sociedade, bem como a sua
representação, ficam a cargo de um ou mais gerentes nomeados em
assembleia geral, os quais serão remunerados, ou não, conforme for
deliberado, também em assembleia geral.

2 — Ficam, desde já, nomeados gerentes os sócios, Leontina Nar-
cisa Gomes Peniche Bucha, Domingos Augusto Gomes Peniche Vítor
Manuel Gomes Peniche.

3 — Para vincular a sociedade são necessárias e suficientes as assi-
naturas de dois gerentes, excepto em actos de mero expediente em
que bastará a assinatura de qualquer dos gerentes.

7.º

A sociedade poderá amortizar quotas nos seguintes casos:
a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando o sócio deixe de cumprir as suas obrigações sociais ou

laborais ou, por qualquer forma, prejudique a sociedade;
c) Quando a quota for arrolada, arrestada, penhorada ou, por qual-

quer outra forma, sujeita a apreensão ou venda judicial;
e) Em caso de cessão de quota, no todo ou em parte, com desres-

peito pelo disposto no artigo 5.º deste contrato.
§ único. A contrapartida da amortização será, no caso da alínea a),

a acordada entre as partes e, nos restantes casos, a que resultar das
disposições legais aplicáveis.

28 de Fevereiro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria José dos
Reis Paixão Mantas. 2001701098

O GUIO — RESTAURANTE E CERVEJARIA, L.DA

Sede: Terreiro das Pinas, 7, freguesia de Nossa Senhora
do Bispo, Montemor-o-Novo

Conservatória do Registo Comercial de Montemor-o-Novo. Matrícu-
la n.º 01086/20041013; identificação de pessoa colectiva
n.º 507083660; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4;
números e data das apresentações: of. 01 e 03/20050329.

Certifico que por escritura lavrada a fl. 82 do livro n.º 53-D, data-
da de 18 de Março de 2005, do Cartório Notarial de Arraiolos, foi
feita a alteração parcial do contrato, tendo sido alterado o artigo 3.º,
o qual passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de vinte e cinco mil euros e corresponde à soma de duas quotas, uma
de vinte e três mil setecentos e setenta e cinco euros, pertença do
sócio Nelson Ramiro da Silva Carvalho, a outra de mil duzentos e
vinte cinco euros, pertença da sócia Isabel Therianos da Silva Carva-
lho.

Mais certifico que cessou funções de gerente na referida sociedade
Domingos António Carrasquinho da Silva, por renúncia.

Data: 18 de Março de 2005.

29 de Março de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria José dos Reis
Paixão Mantas. 2001701225

QUIZCAMP — FABRICO E COMÉRCIO DE PRODUTOS
ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Montemor-o-Novo. Matrícu-
la n.º 01108/20050310; inscrição n.º 1; número e data da apresen-
tação: 03/20050310.
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Certifico que por escritura lavrada a fl. 122 do livro n.º 390-M,
datada de 20 de Janeiro de 2005, do 21.º Cartório Notarial de Lisboa,
foi feita a constituição da sociedade supra identificada, a qual se rege
pelo seguinte teor:

ARTIGO 1.º

Denominação, sede e duração

1 — A sociedade adopta a denominação de QUIZCAMP — Fabri-
co e Comércio de Produtos Alimentares, S. A.

2 — A sede social é na Quinta de Nossa Senhora do Rosário, Al-
deia da Biscaia, freguesia de Santiago do Escoural, concelho de
Montemor-o-Novo.

3 — A sociedade, nos termos legais, poderá deslocar a sua sede,
por meio de deliberação do conselho de administração, bem como
criar, transferir ou encerrar sucursais, agências, delegações, ou quais-
quer outras formas de representação social, em território nacional ou
estrangeiro, onde e quando entender conveniente.

4 — A Sociedade durará por tempo indeterminado.

ARTIGO 2.º

Objecto

1 — A sociedade tem por objecto a indústria, distribuição, comér-
cio e franchising de produtos alimentares e bebidas. Restauração e
similares. Empreendimentos turísticos, alojamento temporário, ani-
mação, lazer e artesanato. Agricultura, horticultura, fruticultura, vi-
nicultura e pecuária. Pastelaria, confeitaria, charcutaria e padaria.
Transporte de mercadorias. Publicidade. Gestão de negócios. Investi-
gação e desenvolvimento de produtos alimentares. Análise e contro-
lo de qualidade.

ARTIGO 3.º

Aquisição de acções e quotas pela sociedade

1 — A sociedade poderá, nos termos e condições previstas na lei e
relativamente a sociedades constituídas ou a constituir, adquirir, subs-
crever, deter e alienar acções próprias e alheias, e realizar sobre umas
e outras todas as operações que julgar convenientes, bem como adqui-
rir, deter e ceder quotas noutras sociedades, ainda que o seu objecto
social seja diferente do objecto social da sociedade.

2 — A aquisição de acções próprias e a aquisição, oneração e alie-
nação de acções ou quotas alheias depende de deliberação da assem-
bleia geral.

CAPÍTULO II

Capital social e acções

ARTIGO 4.º

Capital social

1 — O capital social é de cinquenta mil euros dividido em dez mil
acções, com o valor nominal de cinco euros cada uma, e encontra-se
totalmente subscrito e realizado.

2 — O capital social poderá ser aumentado, por uma ou mais ve-
zes, no prazo de 5 anos, por deliberação do conselho de administra-
ção, até € 10 000 000, através da emissão de novas acções com o
valor nominal das já existentes.

ARTIGO 5.º

Acções

1 — As acções são nominativas e podem ser convertidas em ac-
ções ao portador, nos termos legais, cabendo aos accionistas todos os
encargos da conversão.

2 — As acções poderão ser representadas por títulos de 1, 5, 10,
50, 100, 1000 e múltiplos de mil unidades numeradas a partir de um,
sendo permitida a concentração e divisão dos mesmos.

3 — Todos os encargos, quer com a divisão, quer com a concen-
tração, serão sempre suportados pelos accionistas que o solicitem.

4 — Os títulos são assinados por dois administradores, podendo as
assinaturas ser feitas por chancela por eles autorizada ou por manda-
tários da sociedade para o efeito designados.

5 — Os títulos contêm, para além das inscrições obrigatórias por
lei, a transcrição dos artigos 5.º e 6.º do presente contrato de socie-
dade.

ARTIGO 6.º

Transmissibilidade, pedido de consentimento e prazo
de deliberação, concessão e recusa de consentimento

1 — A transmissibilidade de acções entre accionistas é livre, sem
prejuízo da transmissilidade de acções a terceiros não accionistas, a

qual deve observar as condições do preceituado nos números seguin-
tes.

2 — A transmissão de acções a terceiros, bem como a constituição
de quaisquer ónus ou encargos sobre as mesmas, é sujeita à prestação
de consentimento, a qual é solicitada por escrito, através de carta
registada com aviso de recepção, com indicação das condições da trans-
missão, ao conselho de administração.

3 — Efectuado o pedido de consentimento, o conselho de admi-
nistração decide no prazo de 30 dias a contar da data da sua recepção.

4 — O não cumprimento do prazo referido no número anterior da
presente cláusula, opera o consentimento da sociedade à livre trans-
missibilidade das acções.

5 — É lícito recusar o consentimento com fundamento em qual-
quer interesse da sociedade, devendo a deliberação indicar o motivo
da recusa.

6 — Quando o conselho de administração recuse o consentimento
à transmissão de acções incumbe-lhe, no prazo e com os efeitos pre-
vistos nos número três e cinco da presente cláusula, fazer adquiri-Ias
por outrem, nas condições de preço e pagamento do negócio para
que foi solicitado o consentimento, ou, tratando-se de transmissão
gratuita, pelo preço que resultar da aplicação das regras do artigo 105.º,
n.º 2 do Código Comercial.

7 — As regras de determinação do preço previstas no número an-
terior aplicam-se à aquisição de acções quando se prove que houve
negócio com simulação de preço.

ARTIGO 7.º

Direito de preferência

1 — A alienação de acções a terceiros não accionistas encontra-se
subordinada ao exercício do direito de preferência dos restantes acci-
onistas.

2 — O accionista alienante dará conhecimento da intenção de ali-
enação de parte ou da totalidade das suas acções por carta registada
com aviso de recepção dirigida aos restantes accionistas, indicando a
quantidade de acções que pretende alienar, o respectivo preço de ven-
da, as condições de pagamento e demais condições que entender.

3 — Os accionistas interessados na preferência darão de tal facto
conhecimento por escrito ao accionista alienante, no prazo máximo
de 30 dias a contar da data de recepção da carta indicada no número
anterior.

4 — Se o direito referido no número anterior for exercido por mais
do que um accionista, as acções serão alienadas na proporção das
posições accionistas de cada preferente.

ARTIGO 8.º

Aumentos de capital

Os accionistas terão, na proporção das acções que possuírem à data,
direito de preferência em quaisquer aumentos do capital social.

ARTIGO 9.º

Amortização de acções

1 — Assiste à sociedade o direito de amortizar acções sempre que
se verifique algum ou alguns dos seguintes factos:

a) Por acordo do respectivo titular;
b) Quando as acções sejam objecto de penhora, arresto, arrolamento

ou qualquer outra forma de apreensão ou venda judicial, ou ainda quando
se verifique a eminência destas situações;

c) Quando o titular ou possuidor das acções viole os seus deveres e
obrigações para com a Sociedade ou pelo seu comportamento desleal
ou perturbar gravemente o funcionamento da sociedade, implicando
prejuízos relevantes em qualquer área inerente à actividade da empresa;

d) Quando qualquer accionista utilizar as informações obtidas, no
exercício do seu direito à informação ou no exercício das suas fun-
ções na sociedade ou sociedades participadas, de modo a causar preju-
ízo a esta ou a qualquer accionista;

2 — A decisão de amortizar as acções da sociedade será tomada
em reunião da assembleia geral, convocada para o efeito e a realizar
até 90 dias após o conhecimento do facto pela Administração.

3 — A contrapartida da amortização será o acordado, no caso da
alínea a), e o valor nominal das acções amortizadas nos restantes casos,
salvo se o valor das acções resultante do último balanço for inferior,
pois neste caso será este o valor da contrapartida a pagar pela amorti-
zação.

4 — O pagamento dos valores previstos no número anterior será
efectuado mediante depósito do respectivo preço, em seis prestações
semestrais, na Caixa Geral de Depósitos, à ordem de quem de direito,
salvo se outro prazo e outras condições de pagamento forem delibe-
rados em assembleia geral.
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ARTIGO 10.º

Obrigações

A sociedade poderá emitir obrigações e outros títulos de dívidas,
nos ter da lei.

ARTIGO 11.º

Empréstimos de accionistas

Qualquer dos accionistas poderá fazer empréstimos à sociedade de
que esta careça, nos termos e condições que forem estabelecidos em
assembleia geral.

CAPÍTULO III

Órgãos sociais

ARTIGO 12.º

Órgãos sociais

1 — São órgãos da sociedade a assembleia geral, o conselho de
administração e o Fiscal único.

2 — Os membros dos órgãos sociais auferem ou não remuneração,
consoante o que for deliberado em assembleia geral ou por uma co-
missão de accionistas eleita por aquela para esse fim.

3 — A actividade dos membros dos órgãos sociais não carece de
caução.

SECÇÃO I

Da assembleia geral

ARTIGO 13.º

Composição da assembleia geral

1 — A assembleia geral é constituída por todos os accionistas com
direito a voto cabendo um voto a cada quinhentas acções.

2 — Os accionistas, pessoas singulares ou colectivas, poderão fazer-
-se representar nas reuniões da assembleia geral por qualquer pessoa,
mediante carta ou fax dirigida ao presidente da mesa da assembleia
geral, com a antecedência mínima de vinte e quatro horas sobre a
hora de início da mesma, e ainda que tais assembleias se efectuem
sem formalidades prévias nos termos do disposto na lei, e o mandato
pode vigorar por tempo indefinido.

ARTIGO 14.º

Mesa da assembleia geral

1 — A mesa da assembleia geral é constituída por um presidente e
um secretário, os quais serão eleitos por períodos de três anos, de
entre os accionistas ou não, sendo os seus membros reelegíveis.

2 — Compete ao presidente da mesa da assembleia geral convocar
e dirigir as reuniões da assembleia geral, dar posse aos membros dos
órgãos sociais, bem como exercer as demais funções que lhe são con-
feridas por lei e pelo presente contrato.

ARTIGO 15.º

Convocação da assembleia

1 — A assembleia será convocada pelo presidente da mesa, por sua
iniciativa, a solicitação do conselho de administração, do fiscal único
ou de accionistas que, nos termos da lei, reúnam as condições neces-
sárias para requerer a convocação da assembleia geral.

2 — Na primeira convocatória pode, desde logo, ser marcada uma
segunda data para reunir no caso de a assembleia não poder funcionar
na primeira data marcada.

ARTIGO 16.º

Funcionamento da assembleia

1 — A assembleia geral só poderá funcionar em primeira convoca-
ção se estiverem presentes ou representados accionistas cujas acções
correspondam a pelo menos metade do capital social.

2 — Na convocatória da assembleia geral pode logo ser fixada uma
segunda data de reunião para o caso de a assembleia não poder reunir-
-se na primeira data marcada, por falta de representação do capital
exigido pela lei ou pelo contrato, contanto que entre as duas datas
medeiem mais de 15 dias; Em segunda convocação a assembleia pode
funcionar e validamente deliberar seja qual for o número de accionis-
tas presentes ou representados.

SECÇÃO II

Do conselho de administração

ARTIGO 17.º

Conselho de administração

1 — A administração dos negócios sociais e a representação em
juízo e fora dele, activa e passivamente, compete ao conselho de
administração, por três, cinco, sete ou nove membros, eleito pela
assembleia geral, por períodos de três anos, inserido permitida à sua
reeleição.

2 — A assembleia geral que eleger o conselho de administração
designará desde logo o seu presidente e vice-presidente.

ARTIGO 18.º

Delegação de poderes

1 — O conselho de administração poderá, nos termos da lei, dele-
gar num ou mais administradores, ou numa comissão executiva, for-
mada por um número impar de administradores, a gestão corrente da
sociedade.

2 — No caso do conselho de administração deliberar criar uma
Comissão Executiva, deve estabelecer a composição e o modo de
funcionamento desta.

ARTIGO 19.º

Modo de obrigar a sociedade

A sociedade obriga-se, em todos os seus actos e contratos:
a) Pela assinatura conjunta de dois membros do conselho de admi-

nistração, desde que uma delas seja a do presidente ou vice-presidente
do conselho de administração;

b) Pela assinatura de um ou mais mandatários, nos precisos termos
dos respectivos mandatos.

SECÇÃO III

Do fiscal único

ARTIGO 20.º

Composição

1 — A fiscalização da sociedade compete a um fiscal único que é
revisor oficial de contas ou sociedades de revisores oficiais de contas.

2 — O fiscal único é eleito por um período de três anos, podendo
ser reeleitos uma ou mais vezes.

CAPÍTULO IV

Disposições finais e transitórias

ARTIGO 21.º

Distribuição de lucros do exercício

1 — Os lucros de exercício depois de deduzida a percentagem esta-
belecida por lei para a constituição de reserva legal, terão a aplicação
que a assembleia geral livremente determinar, podendo essas delibera-
ções derrogar, total ou parcialmente, o direito dos accionistas aos
respectivos lucros.

2 — No decurso de um exercício poderão ser feitos aos accionistas
adiantamentos sobre lucros, desde que respeitados os requisitos legais.

ARTIGO 22.º

Dissolução e liquidação da sociedade

1 — A sociedade dissolve-se nos casos expressamente estabeleci-
dos por lei.

2 — Em caso de dissolução será liquidatário o Administrador em
serviço.

3 — Dissolvida a sociedade, e salvo deliberação, social tomada com
votos correspondentes a 75 % das acções com direito a voto, o acti-
vo será partilhado para que as participações sociais noutras socieda-
des sejam atribuídas na proporção do número de acções que cada um
dos accionistas possua à data da dissolução.

4 — Por virtude de liquidação e por deliberação social tomada nos
termos do número anterior, pode ser transmitido todo o património,
activo e passivo da sociedade, para os accionistas que o pretendam,
observando-se o que se dispõe no artigo 148.º do Código das Socieda-
des Comerciais.
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5 — Quando mais de um accionista pretenda que lhe seja transmi-
tida a totalidade do património e não haja acordo entre os interessa-
dos, proceder-se-á à licitação entre eles.

ARTIGO 23.º

Ano social

O ano social coincide com o ano civil, encerrando-se as contas, e
o balanço com referência ao fim de cada ano.

Certifico ainda que foi feita a nomeação do conselho de adminis-
tração e fiscal para o prazo de 2005-2007, que são os seguintes:

Nomeação do conselho de administração: presidente — António
Manuel de Melo Rodrigues, casado, Rua de Bartolomeu Dias, condo-
mínio Vira Poente, casa 10, Cascais; vice-presidente — Isabel Maria
de Melo Rodrigues Amaral, casada, Rua da Mina Grande, 23, Carnaxi-
de, Oeiras; vogal — Pedro Ricardo Ferreira César Vasconcelos de
Mendonça, casado, Rua de Bartolomeu Dias, condomínio Vira Poen-
te, casa 15, Cascais.

Nomeação do conselho fiscal: Moore Stephens & Associados
SROC, S. A., com sede na Avenida de Frei Miguel Contreias, 54, 10.º,
letra A, Edifício Castil, Lisboa, representada por Armindo dos San-
tos, ROC, casado, Avenida de Frei Miguel Contreias, 54, 10.º, letra A,
Edifício Castil, Lisboa.

10 de Março de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria José dos Reis
Paixão Mantas. 2001701152

CUSTÓDIO JOAQUIM PARREIRA & FILHOS, L.DA

Sede: Rua de Moçambique, 20, freguesia de Nossa Senhora
da Vila, Montemor-o-Novo

Conservatória do Registo Comercial de Montemor-o-Novo. Matrícu-
la n.º 00679/960221; identificação de pessoa colectiva
n.º 503615285; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 01/
20050331.

Certifico que por escritura lavrada a fl. 56 do livro n.º 158-E, da-
tada de 14 de Março de 2005, do Cartório Notarial de Montemor-o-
-Novo, foram alterados os artigos 3.º, 4.º e 6.º, os quais passaram a
ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de oitenta mil euros e corresponde à soma de
três quotas: uma no valor nominal de vinte mil euros pertencente ao
sócio Custódio Joaquim Parreira, outra no valor nominal de trinta
mil euros pertencente ao sócio Luís Maria Melgão Parreira e ainda
outra no valor nominal de trinta mil euros pertencente ao sócio Jo-
aquim Alfredo Melgão Parreira.

ARTIGO 4.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares, desde que
a assembleia geral assim o delibere, até ao montante de dez vezes o
capital social existente à data da sua deliberação.

ARTIGO 6.º

1 — A gerência e administração da sociedade, bem como a sua
representação, ficam a cargo de um ou mais gerentes nomeados em
assembleia geral, os quais serão remunerados, ou não, conforme for
deliberado, também em assembleia geral.

2 — Para vincular a sociedade são necessárias e suficientes as assi-
naturas conjuntas de dois gerentes sendo sempre obrigatória a assina-
tura do gerente Luís Maria Melgão Parreira.

31 de Março de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria José dos Reis
Paixão Mantas. 2001701233

COOPERATIVA DE HABITAÇÃO ECONÓMICA
A ALENTEJANA, C. R. L.

Sede: Avenida da Boa Esperança, 9, rés-do-chão,
Montemor-o-Novo

Conservatória do Registo Comercial de Montemor-o-Novo. Matrícu-
la n.º 00002/830613; identificação de pessoa colectiva
n.º 500596549; inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 01/
20050408.

Certifico que foi feita a eleição da direcção para o biénio de 2005-
-2006 da cooperativa supra identificada, que são os seguintes:

Directores: presidente — Fernando Figueiredo Canas, Travessa de
18 de Outubro, lote 81, Montemor-o-Novo; secretário — Manuel Jo-
aquim Samina Ferreira, Travessa de 18 de Outubro, lote 10, 2.º, direi-
to, Montemor-o-Novo; tesoureiro — Joaquim José Mira Setúbal, Bair-
ro da Liberdade, lote 4, Montemor-o-Novo; vogais — Luís Vicente
Barreiros, Bairro da Liberdade, lote 18, Montemor-o-Novo; Manuel
Joaquim Mira, casado, Travessa de José Geraldo Caravela, lote 66,
Montemor-o-Novo; suplentes — João Pedro Mestrinho Cardoso,
Travessa de José Geraldo Caravela, bloco 9, Montemor-o-Novo e
Custódio Joaquim Magro, casado, Travesa do Sol Poente, Montemor-
-o-Novo.

Data da deliberação: 30 de Março de 2005.

8 de Abril de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria José dos Reis
Paixão Mantas. 2001701241

CORNACHO & CORNACHO, L.DA

Sede: Cruz Velha, freguesia de Nossa Senhora do Bispo,
Montemor-o-Novo

Conservatória do Registo Comercial de Montemor-o-Novo. Matrícu-
la n.º 00796/981116; averbamento n.º 3 à inscrição n.º 1; número
e data da apresentação: 01/20050418.

Certifico que cessou funções de gerente na sociedade supra identi-
ficada José Francisco Ferreira Cornacho, por renúncia.

Data: 7 de Abril de 2005.

18 de Abril de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria José dos Reis
Paixão Mantas. 2001701268

MACIF — CONSTRUÇÕES UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Montemor-o-Novo. Matrícu-
la n.º 01110/20050412; inscrição n.º 1; número e data da apresen-
tação: 2/20050412.

Certifico que por escritura lavrada a fl. 57 do livro n.º 257, datada
de 4 de Abril de 2005, do Cartório Notarial do Centro de Formalida-
des das Empresas de Setúbal, foi constituída a sociedade supra identi-
ficada, sendo sócio Isaías Manuel Dionísio Moita, casado com Felis-
bela Maria Falé Saiote Moita, na comunhão de adquiridos, Rua de
Catarina Eufémia, 6, Foros de Vale de Figueira, Montemor-o-Novo,
a qual se rege pelo seguinte teor:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma MACIF — Construções,
Unipessoal, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua de Catarina Eufémia, 6,
freguesia de Foros de Vale Figueira, concelho de Montemor-o-Novo.

3 — Por decisão da gerência pode a sede ser deslocada dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe e serem criadas sucur-
sais, filiais, agências ou outras formas locais de representação, no
território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o exercício da actividade de constru-
ção civil; compra e venda de imóveis e revenda dos adquiridos para
esse fim.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade pertence ao sócio único ou a não
sócios, ficando aquele desde já nomeado gerente, com ou sem remu-
neração, conforme o mesmo decidir.

2 — Para obrigar a sociedade é suficiente a intervenção de um.

ARTIGO 5.º

O sócio único fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do objecto.
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ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, mesmo que o
objecto desses agrupamentos complementares e ou empresas não
coincida no todo ou em parte com aquele que a sociedade está exer-
cendo.

12 de Abril de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria José dos Reis
Paixão Mantas. 2001701250

REGUENGOS DE MONSARAZ

CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO DO ALTO
GUADIANA, C. R. L.

Conservatória do Registo Comercial de Reguengos de Monsaraz.
Matrícula n.º 00005/830830; identificação de pessoa colectiva
n.º 501071326; inscrições n.os 14 e 15; números e data das apre-
sentações: 08 e 09/11042005.

Certifico que, com referência à cooperativa em epígrafe, por es-
critura lavrada em 28 de Fevereiro de 2005, no Cartório Notarial de
Reguengos de Monsaraz, a fl. 62 do livro n.º 178-D, foi feita a fusão
da Caixa de Crédito Agrícola Mútuo do Alto Guadiana, C. R. L., como
incorporante, e da Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Vila
Viçosa, C. R. L., matriculada na Conservatória do Registo Comercial
de Vila Viçosa sob o n.º 11, como incorporada, tendo a mesma alte-
rado parcialmente os seus estatutos, que passaram a ter, na parte al-
terada, a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

2 — São consideradas delegações principais os balcões da Caixa de
Crédito Agrícola Mútuo do Alto Guadiana de Alandroal, Mourão e
Vila Viçosa.

3 — Serão consideradas delegações secundárias todas as outra dele-
gações.

5 — A área de acção da Caixa Agrícola compreende a dos municí-
pios de Alandroal, Reguengos de Monsaraz; Mourão e Vila Viçosa,
desde que ai não esteja instalada e em funcionamento qualquer outra
Caixa Agrícola.

ARTIGO 8.º

1 — O capital social da Caixa Agrícola é variável e ilimitado, no
mínimo de um milhão quatrocentos e noventa e seis mil trezentos e
noventa e cinco euros, actualmente no valor de cinco milhões qua-
renta e dois mil seiscentos e trinta e cinco euros, dividido e represen-
tado por um milhão oito mil quinhentos e vinte e sete títulos inte-
gralmente subscritos e realizados.

ARTIGO 19.º

1 — c) Sejam subscritas pela direcção cessante ou por um número
mínimo de cinquenta associados no pleno gozo dos seus direitos.

ARTIGO 28.º

1 — A administração é exercida pela direcção constituída por cin-
co membros efectivos, cuja idoneidade dê garantias de gestão sã e
prudente, eleitos para os cargos de presidente, secretário, tesoureiro e
vogais, devendo incluir dois associados provenientes da área de acção
da sede e um de cada uma das delegações principais, todos dispensados
da caução, com um, número mínimo, de três suplentes.

4 — A gestão corrente da Caixa Agrícola poderá ser confiada pela
direcção a, pelo menos, três dos seus membros, os quais devem pos-
suir experiência adequada ao exercício dessas funções.

ARTIGO 30.º

1 — A Caixa Agrícola obriga-se pela assinatura conjunta de três
directores, competindo ao presidente da direcção o exercício de po-
deres colectivos de representação externa e interna.

Está conforme o original.

27 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Otília Nunes
Palmeiro. 2003747613

FARO
FARO

GAGO VIEGAS — IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Estrada da Senhora da Saúde, Edifício Senhora da
Saúde, bloco A, loja B, São Pedro, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 5236/
2041214; identificação de pessoa colectiva n.º 507088522; inscri-
ção n.º 01; número e data da apresentação: 34/20041214.

Certifico que entre Hugo Miguel Gago Viegas e Dário Filipe Gago
Viegas, foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege pelos se-
guinte artigos:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma GAGO VIEGAS —Imobiliária, L.da,
e vai ter a sua sede na Estrada da Senhora da Saúde, Edifício Senhora
da Saúde, bloco A, loja B, freguesia de São Pedro, concelho de Faro.

2 — A gerência pode mudar a sede social dentro do mesmo conce-
lho ou para concelho limítrofe, bem como criar, manter ou encerrar
sucursais e outras formas de representação social no território nacio-
nal 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 e gestão de imóveis.

2 — A sociedade poderá adquirir participações noutras sociedades,
ainda que com objecto diferente do seu, bem como participar em
agrupamentos complementares de empresas, ou, por qualquer outra
forma, associar-se a outras sociedades, mediante deliberação nesse
sentido, da assembleia geral.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de dez
mil euros, e corresponde à soma de duas quotas iguais de cinco mil
euros titulada uma em nome de cada sócio Hugo Miguel Gago Viegas
e Dário Filipe Gago Viegas.

2 — Os sócios poderão deliberar, por acordo unânime, que lhes
sejam exigidas prestações suplementares até ao montante global de
cinco vezes o capital social.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência e representação da sociedade, em juízo, activa ou
passivamente, remunerada ou não conforme for deliberado em assem-
bleia geral, compete a ambos os sócios, desde já nomeados gerentes.

2 — A sociedade vincula-se com a intervenção conjunta de dois
gerentes.

3 — Não é permitido aos gerentes obrigar a sociedade em actos e
contratos alheios ao objecto social, nomeadamente em letras de fa-
vor, fianças, abonações e actos análogos.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas a não sócios carece de autorização da socieda-
de, à qual fica reservado o direito de preferência em primeiro lugar e
depois dela aos sócios não cedentes.

Está conforme o original.

23 de Dezembro de 2004. — O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2006829505

LAGOA

ABÍLIO D’ALMEIDA, L.DA

Sede: Rua de Mouzinho de Albuquerque, na vila, freguesia e
concelho de Lagoa (Algarve)

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa (Algarve). Matrícula
n.º 00796/290192; identificação de pessoa colectiva n.º 502688190;
inscrição n.º 05; número e data da apresentação: 14/170505.

Certifico que foi dissolvida a sociedade em epígrafe, nos termos
dos artigos 201.º e 533.º, n.os 1 e 4, ambos do Código das Sociedades
Comerciais, conforme sentença, transitada em julgado em 21 de Abril
de 2005, do Tribunal Judicial da Comarca de Portimão.

Depositado o documento legal.

14 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Rosa Maria Gregolho
Marcos Brito Beleza. 2007647010
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BATISTA & FILIPE, L.DA

Sede: sítio da Passagem, armazém n.º 3, Estrada de Ferragudo,
freguesia de Ferragudo, concelho de Lagoa (Algarve)

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa (Algarve). Matrícula
n.º 00896/930628; identificação de pessoa colectiva n.º 503035998;
inscrição n.º 03; número e data da apresentação: 18/130505.

Certifico que foi dissolvida a sociedade em epígrafe, nos termos
dos artigos 201.º e 533.º, n.os 1 e 4, ambos do Código das Sociedades
Comerciais, conforme sentença, transitada em julgado em 2 de Maio
de 2005, do Tribunal Judicial da Comarca de Portimão.

Depositado o documento legal.

14 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Rosa Maria Gregolho
Marcos Brito Beleza. 2007647036

B. M. S. — GESTÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Praça da República, 15, 1.º, freguesia e concelho
de Lagoa (Algarve)

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa (Algarve). Matrícula
n.º 00612/191289; identificação de pessoa colectiva n.º 502259698;
inscrição n.º 02; número e data da apresentação: 19/130505.

Certifico que foi dissolvida a sociedade em epígrafe, nos termos
dos artigos 201.º e 533.º, n.os 1 e 4, ambos do Código das Sociedades
Comerciais, conforme sentença, transitada em julgado em 2 de Maio
de 2005, do Tribunal Judicial da Comarca de Portimão.

Depositado o documento legal.

14 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Rosa Maria Gregolho
Marcos Brito Beleza. 2007647028

SULSOLAR — IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO
E COMERCIALIZAÇÃO EQUIPAMENTO SOLAR, L.DA

Sede: Casa Solar, sítio dos Salicos, freguesia e concelho
de Lagoa (Algarve)

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa (Algarve). Matrícula
n.º 01045/110995; identificação de pessoa colectiva n.º 503031747;
inscrição n.º 10; número e data da apresentação: 20/190505.

Certifico que foi dissolvida a sociedade em epígrafe, nos termos
dos artigos 201.º e 533.º, n.os 1 e 4, ambos do Código das Sociedades
Comerciais, conforme sentença, transitada em julgado em 28 de Abril
de 2005, do Tribunal Judicial da Comarca de Portimão.

Depositado o documento legal.

14 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Rosa Maria Gregolho
Marcos Brito Beleza. 2007646986

PRAIA DA MARINHA, GESTÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Praia do Carvoeiro, freguesia de Carvoeiro, concelho
de Lagoa (Algarve)

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa (Algarve). Matrícula
n.º 00527/170289; identificação de pessoa colectiva n.º 502108622;
inscrição n.º 02; número e data da apresentação: 23/190505.

Certifico que foi dissolvida a sociedade em epígrafe, nos termos
dos artigos 201.º e 533.º, n.os 1 e 4, ambos do Código das Sociedades
Comerciais, conforme sentença, transitada em julgado em 26 de Abril
de 2005, do Tribunal Judicial da Comarca de Portimão.

Depositado o documento legal.

14 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Rosa Maria Gregolho
Marcos Brito Beleza. 2007646994

URBIPRONTO — COMPRA, VENDA
E CONSTRUÇÃO, L.DA

Sede: sítio do Passarinho, freguesia e concelho
de Lagoa (Algarve)

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa (Algarve). Matrícula
n.º 01035/020895; identificação de pessoa colectiva n.º 503486795;
inscrição n.º 02; número e data da apresentação: 16/170505.

Certifico que foi dissolvida a sociedade em epígrafe, nos termos
dos artigos 201.º e 533.º, n.os 1 e 4, ambos do Código das Sociedades
Comerciais, conforme sentença, transitada em julgado em 26 de Abril
de 2005, do Tribunal Judicial da Comarca de Portimão.

Depositado o documento legal.

14 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Rosa Maria Gregolho
Marcos Brito Beleza. 2007647001

ALBERTOS — SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO
CIVIL, L.DA

Sede: Rua da Liberdade, 28, Calvário, freguesia de Estombar,
concelho de Lagoa (Algarve)

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa (Algarve). Matrícula
n.º 00545/280389; identificação de pessoa colectiva n.º 502130458;
inscrição n.º 02; número e data da apresentação: 25/120505.

Certifico que foi dissolvida a sociedade em epígrafe, nos termos
dos artigos 201.º e 533.º, n.os 1 e 4, ambos do Código das Sociedades
Comerciais, conforme sentença, transitada em julgado em 21 de Abril
de 2005, do Tribunal Judicial da Comarca de Portimão.

Depositado o documento legal.

13 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Rosa Maria Gregolho
Marcos Brito Beleza. 2007647060

NANINELA, ARTIGOS DE DESPORTO, L.DA

Sede: Urbanização da Vista Alegre, lote 23, freguesia de
Ferragudo, concelho de Lagoa (Algarve)

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa (Algarve). Matrícula
n.º 00625/290190; inscrição n.º 02; número e data da apresenta-
ção: 29/120505.

Certifico que foi dissolvida a sociedade em epígrafe, nos termos
dos artigos 201.º e 533.º, n.os 1 e 4, ambos do Código das Sociedades
Comerciais, conforme sentença, transitada em julgado em 26 de Abril
de 2005, do Tribunal Judicial da Comarca de Portimão.

Depositado o documento legal.

13 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Rosa Maria Gregolho
Marcos Brito Beleza. 2007647044

RESTAURANTE-ADEGA PORTO DE ABRIGO, L.DA

Sede: sítio da Passagem, Parchal, freguesa de Estombar,
concelho de Lagoa (Algarve)

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa (Algarve). Matrícula
n.º 00842/040892; identificação de pessoa colectiva n.º 502240571;
inscrição n.º 02; número e data da apresentação: 22/190505.

Certifico que foi dissolvida a sociedade em epígrafe, nos termos
dos artigos 201.º e 533.º, n.os 1 e 4, ambos do Código das Sociedades
Comerciais, conforme sentença, transitada em julgado em 28 de Abril
de 2005, do Tribunal Judicial da Comarca de Portimão.

Depositado o documento legal.

13 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Rosa Maria Gregolho
Marcos Brito Beleza. 2007647125
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CHICANTÓNIO — HOTELARIA E TURISMO, L.DA

Sede: Estrada do Farol, Carvoeiro, concelho de Lagoa (Algarve)

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa (Algarve). Matrícula
n.º 00385/080787; inscrição n.º 02; número e data da apresenta-
ção: 09/020505.

Certifico que foi dissolvida a sociedade em epígrafe, nos termos
dos artigos 201.º e 533.º, n.os 1 e 4, ambos do Código das Sociedades
Comerciais, conforme sentença, transitada em julgado em 21 de Abril
de 2005, do Tribunal Judicial da Comarca de Portimão.

Depositado o documento legal.

13 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Rosa Maria Gregolho
Marcos Brito Beleza. 2007647117

ALVA — EXPLORAÇÃO DE VILAS E APARTAMENTOS
DO ALGARVE, L.DA

Sede: Estrada do Farol, Praia do Carvoeiro, freguesia de
Carvoeiro, concelho de Lagoa (Algarve)

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa (Algarve). Matrícula
n.º 00260/280885; inscrição n.º 02; número e data da apresenta-
ção: 12/090505.

Certifico que foi dissolvida a sociedade em epígrafe, nos termos
dos artigos 201.º e 533.º, n.os 1 e 4, ambos do Código das Sociedades
Comerciais, conforme sentença, transitada em julgado em 21 de Abril
de 2005, do Tribunal Judicial da Comarca de Portimão.

Depositado o documento legal.

13 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Rosa Maria Gregolho
Marcos Brito Beleza. 2007647079

CONSTRAD — COMPRA E VENDA DE PROPRIEDADES,
CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÃO, L.DA

Sede: Rua do Dr. Manuel de Arriaga, 14, freguesia e concelho
de Lagoa (Algarve)

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa (Algarve). Matrícula
n.º 00375/050687; inscrição n.º 02; número e data da apresenta-
ção: 13/090505.

Certifico que foi dissolvida a sociedade em epígrafe, nos termos
dos artigos 201.º e 533.º, n.os 1 e 4, ambos do Código das Sociedades
Comerciais, conforme sentença, transitada em julgado em 18 de Abril
de 2005, do Tribunal Judicial da Comarca de Portimão.

Depositado o documento legal.

13 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Rosa Maria Gregolho
Marcos Brito Beleza. 2007647095

CARPIFERRO — EMPREITEIROS DE CONSTRUÇÃO
CIVIL, L.DA

Sede: Estrada Nacional n.º 125, 28, na povoação e freguesia de
Estombar, concelho de Lagoa (Algarve)

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa (Algarve). Matrícula
n.º 00267/231085; inscrição n.º 02; número e data da apresenta-
ção: 26/120505.

Certifico que foi dissolvida a sociedade em epígrafe, nos termos
dos artigos 201.º e 533.º, n.os 1 e 4, ambos do Código das Sociedades
Comerciais, conforme sentença, transitada em julgado em 26 de Abril
de 2005, do Tribunal Judicial da Comarca de Portimão.

Depositado o documento legal.

13 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Rosa Maria Gregolho
Marcos Brito Beleza. 2007647052

JOAQUIM OLIVEIRA & SIMÕES, L.DA

Sede: Monte Carvoeiro, lote 54, freguesia de Carvoeiro,
concelho de Lagoa (Algarve)

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa (Algarve). Matrícula
n.º 00483/220788; identificação de pessoa colectiva n.º 508011734;
inscrição n.º 02; número e data da apresentação: 11/100505.

Certifico que foi dissolvida a sociedade em epígrafe, nos termos
dos artigos 201.º e 533.º, n.os 1 e 4, ambos do Código das Sociedades
Comerciais, conforme sentença, transitada em julgado em 21 de Abril
de 2005, do Tribunal Judicial da Comarca de Portimão.

Depositado o documento legal.

13 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Rosa Maria Gregolho
Marcos Brito Beleza. 2007647087

LAGOS

EPIC-MAR — EMPRESA DE PROMOÇÃO IMOBILIÁRIA
DA MARINA DE LAGOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 01868/
980113; identificação de pessoa colectiva n.º 504055330; inscri-
ção n.º 7; número e data da apresentação: 21/20050404.

Certifico a nomeação da administração e fiscalização para o qua-
driénio de 2005-2008, que é a seguinte:

Conselho de administração: presidente — Joaquim Carlos Ramalhão
Fortunato, casado, Rua da Artilharia Um, 51, edifício III A, 5.º, D,
Lisboa; vogais — Luís Manuel Machado Rodrigues, casado, Rua de Luís
de Freitas Branco, 42, 6.º, D, Lisboa; José Manuel Ramalhão Fortu-
nato, casado, Calçada da Palma de Baixo, 8, 11.º, BC, Lisboa; Maria
Carlos Ramalhão Fortunato Leça Ramada, casada, Calçada da Palma
de Baixo, 8, 12.º e 13.º, A, Lisboa; Carlos Pompeu Ramalhão Fortu-
nato, casado, Calçada da Palma de Baixo, 8, 12.º, C, Lisboa.

Conselho fiscal: fiscal único — Amílcar Martins Escudeiro (ROC),
casado, Rua do Pampilheira, lote 1/2, rés-do-chão, esquerdo, Cascais;
suplente — Manuel Martins da Silva (ROC), casado, Avenida de In-
fante Santo, 347, 3.º, esquerdo, Lisboa.

29 de Abril de 2005. — A Primeira-Ajudante, Dina Maria Viegas
Raminhos. 2008138003

WESTERN ALGARVE LEISURE — ACTIVIDADES
DE LAZER E RESTAURAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 02692/
20040623; identificação de pessoa colectiva n.º 506928470;
averbamento n.º 01 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 17/20050404.

Certifico a cessação de funções de gerência de Jorge Manuel Guer-
reiro Santos, por renúncia em 3 de Março de 2005.

29 de Abril de 2005. — A Primeira-Ajudante, Dina Maria Viegas
Raminhos. 2008137724

HOUSE CARE — SOCIEDADE DE MANUTENÇÃO
DE EDIFÍCIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 02370/
20020319; identificação de pessoa colectiva n.º 506056546; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 14/20050404.

Certifico a dissolução e encerramento da liquidação da sociedade
em epígrafe.

29 de Abril de 2005. — A Primeira-Ajudante, Dina Maria Viegas
Raminhos. 2008137732

CHRISTOPHER GARVEIGH — SOCIEDADE
DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 01820/
970617; identificação de pessoa colectiva n.º 507283554;
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averbamento n.º 01 à inscrição n.º 5 e inscrição n.º 11; números e
data das apresentações: of. 07 e 10/20050422.

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

1) Cessação das funções de gerência de Paul Anthony Ablett, por
renúncia em 16 de Março de 2005.

2) Alteração dos artigos 4.º e 6.º do contrato social que passaram a
ter a seguinte redacção:

4.º

1 — O capital social é de nove mil novecentos e setenta e cinco
euros e noventa e seis cêntimos, integralmente realizado em dinheiro
e corresponde à soma de duas quotas: uma no valor de quatro mil
novecentos e oitenta e sete euros e noventa e oito cêntimos perten-
centes ao sócio Paul Graham Elliot e outra do mesmo valor perten-
cente ao sócio Anthony John Snarey.

6.º

Para obrigar a sociedade é necessário a assinatura de qualquer um
dos gerentes.

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

29 de Abril de 2005. — A Primeira-Ajudante, Dina Maria Viegas
Raminhos. 2008087956

ELECTROLAGOS — COOPERATIVA
DOS TRABALHADORES ELECTRICISTAS

DE LAGOS, C. R. L.

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 00002/
900220; identificação de pessoa colectiva n.º 500641927; inscri-
ção n.º 13; número e data da apresentação: 06/20050411.

Certifico a nomeação dos órgãos sociais para o biénio de 2005-
-2006, que é o seguinte:

Direcção: Francisco Inácio Rosado Palrós, casado, Rua da Alegria, 1,
Barão de São Miguel, Vila do Bispo; Aníbal Manuel Nascimento, ca-
sado, Urbanização de 30 de Junho, lote 74, Chinicato, Lagos; Ange-
lino de Jesus Rodrigues, casado, Rua de Vicente Dias, bloco A9, rés-
-do-chão, esquerdo, Lagos.

Conselho fiscal: António Maria de Matos, casado, Bairro Pró-
-Habitação, bloco A7-2.º, direito, Lagos.

29 de Abril de 2005. — A Primeira-Ajudante, Dina Maria Viegas
Raminhos. 2008137945

QUIOSQUE POPULAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 01260/
911126; identificação de pessoa colectiva n.º 502652551;
averbamento n.º 01 à inscrição n.º 4 e inscrição n.º 09; números e
data das apresentações: 07 e 08/20050407.

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

1) Cessação das funções de gerência de Augusto do Carmo Furtado,
por renúncia em 29 de Dezembro de 2004.

2) Nomeação em 29 de Dezembro de 2004 de José Joaquim da
Silva Santos, divorciado, Vila das Andorinhas, lote 39, Estrada do Porto
de Mós, Lagos, para o cargo de gerente.

29 de Abril de 2005. — A Primeira-Ajudante, Dina Maria Viegas
Raminhos. 2008137953

PIZZERIA TROPI — COMÉRCIO ALIMENTAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 02675/
20040519; identificação de pessoa colectiva n.º 501861602;
averbamento n.º 01 à inscrição n.º 1 e inscrições n.os 12, 13 e 14;
números e data das apresentações: 05 a 08/20050406.

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

1) Cessação das funções de gerência de Markus Gustav Johannes
Quirin por renúncia em 28 de Março de 2005.

2) Nomeação em 28 de Março de 2005 de Maria Margarida Con-
duto de Pita, Francisco César Costa e Nelson Bonito Pita para o cargo
de gerentes.

29 de Abril de 2005. — A Primeira-Ajudante, Dina Maria Viegas
Raminhos. 2008137970

NEOCIVIL — CONSTRUÇÕES DO ALGARVE, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 01803/
970512; identificação de pessoa colectiva n.º 500201145; inscri-
ção n.º 29; número e data da apresentação: 22/20050404.

Certifico a nomeação da administração e fiscalização para o qua-
driénio de 2005-2008, que é o seguinte:

Conselho de administração: presidente — José Manuel Brito da Mana
Ramalhão Fortunato, casado, Rua de Vicente Borga, 154, 1.º, E, Lis-
boa; vogais — Luís Manuel Machado Rodrigues, casado, Rua de Luís
de Freitas Branco, 42, 6.º, D, Lisboa; José Manuel Barros da Fonseca,
casado, Alameda de Afonso Henriques, 80, 5.º, Lisboa; Ricardo Pedro
Marques Antunes, casado, Urbanização Baía do Sol, lote 4, Vale da
Lama, Odiáxere, Lagos e Tiago Brito da Mana Ramalhão Fortunato,
casado, Rua de Vicente Borga, 154, 2.º, D, Lisboa.

Conselho fiscal: presidente — António da Conceição dos Santos,
casado, Rua de Sarmento Pimentel, 3, B, Amadora; vogal — António
Fernandes Sanches, casado, Praceta das Ordenações Afonsinas, 9, 2.º,
esquerdo, Alverca do Ribatejo; Revisor Oficial de Contas — Amílcar
Martins Escudeiro (ROC), casado, Rua do Alto Pampilheira, lote 1/2,
rés-do-chão, esquerdo, Cascais; suplente — Manuel Martins da Silva
(ROC), casado, Avenida de Infante Santo, 347, 3.º, esquerdo, Lisboa.

29 de Abril de 2005. — A Primeira-Ajudante, Dina Maria Viegas
Raminhos. 2008137996

HUCKLEBERRY PRODUÇÕES — ESPECTÁCULOS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 02330/
20020104; identificação de pessoa colectiva
n.º 502101369;inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 21/
20050411.

Certifico a dissolução e encerramento da liquidação da sociedade
em epígrafe.

29 de Abril de 2005. — A Primeira-Ajudante, Dina Maria Viegas
Raminhos. 2008137929

INFORTAXA — INFORMÁTICA E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 00909/
901106; identificação de pessoa colectiva n.º 502101369; inscri-
ções n.os 8 e 11; números e data das apresentações: 08 e 11/
20050411.

Certifico o aumento do capital de € 3990,38 para € 5000 e alte-
ração do artigo 4.º do contrato social que passou a ter a seguinte re-
dacção:

ARTIGO 4.º

O capital é de cinco mil euros, encontra-se integralmente realiza-
do em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas: uma do valor
nominal de quatro mil e quinhentos euros, pertencente ao sócio Mi-
guel da Costa Oliveira e uma do valor nominal de quinhentos euros
pertencente à sócia Rosa Virgínia Gonzaga Pinto Oliveira.

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

29 de Abril de 2005. — A Primeira-Ajudante, Dina Maria Viegas
Raminhos. 2008137937

JOÃO AFONSO CAETANO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 00524/
830715; identificação de pessoa colectiva n.º 501401873; data da
apresentação: 18042005.
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Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2004.

22 de Abril de 2005. — A Primeira-Ajudante, Dina Maria Viegas
Raminhos. 2000727450

LOULÉ

CATERINGARVE — PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 06462/
20050317; inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 40/
20050317.

Certifico que Reginald David Connors, casado com Sílvia Marga-
reth Connors, em comunhão geral e Anthony Beresford Connors, sol-
teiro, maior, constituíram a sociedade em epígrafe, rege pelo seguinte
contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma CATERINGARVE — Produtos
Alimentares, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede no sítio de Selões, Quatro Estra-
das, armazém 201, freguesia de São Sebastião, concelho de Loulé.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio de produtos alimen-
tares, perfumes, produtos de higiene, bebidas alcoólicas e não alcoó-
licas; representação de marcas e produtos; serviços de catering.

ARTIGO 3.º

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

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

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

ARTIGO 4.º

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

2 — Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e con-
tratos, é suficiente a intervenção de um gerente.

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

4 — Fica desde já nomeado gerente o sócio Anthony Beresford
Connors.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios dependi 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, arresta ou adjudicação

em juízo, falência ou cessão gratuita não autorizada;
c) Quando o sócio praticar actos que violem o pacto social ou as

obrigações sociais;
d) No caso de morte de sócio a quem não sucedam herdeiros legi-

timários;
e) Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja

sócio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio;
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio con-

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

2 — Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no
balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas,
destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou terceiros.

3 — Salvo acordo em contrário ou disposição leal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último ba-
lanço aprovado.

4 — Se por falecimento de um sócio a respectiva quota não for
amortizada no prazo de 90 dias, a contar da data a do falecimento, os
herdeiros deverão designar, de entre eles, um representante comum.

ARTIGO 8.º

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

Está conforme o original.

22 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Helena Teixeira
Lima. 2006772015

TERMIGEST — GESTÃO DE TERMINAIS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 06444/
20050302; inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 22/
20050302.

Certifico que Eduardo José Coelho Cavaco, casado com Ana Maria
Pedro Sarre Cavaco, em comunhão geral, constituiu a sociedade em
epígrafe, se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma TERMIGEST — Gestão de Ter-
minais, Unipessoal, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede no sítio da Maritenda, freguesia de
Boliqueime, concelho de Loulé.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em serviços e gestão de terminais
de cargas e descargas. Tratamento de documentação. Agência de ser-
viços de transportes.

ARTIGO 3.º

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

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

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

ARTIGO 4.º

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

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

3 — Fica desde já nomeado gerente o sócio.

ARTIGO 5.º

O sócio único fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do objecto
social.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, nos termos per-
mitidos por lei, mesmo que o objecto desses agrupamentos comple-
mentares e ou empresas não coincida no todo ou em parte com aque-
le que a sociedade está exercendo.

Está conforme o original.

26 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Helena Teixeira
Lima. 2006760700
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SOUTH CYBER — SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 06443/
20050302; inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 01/
20050302.

Certifico que Jorge Miguel Rodrigues Marques, solteiro, maior; José
Marques dos Reis, casado com Maria de Lurdes Rodrigues Viegas, na
comunhão de adquiridos e Frederico Nuno Ferreira Braga, solteiro,
maior, constituíram a sociedade em epígrafe que se rege pelo seguinte
contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma South Cyber — Serviços de
Informática, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Vivenda Marques, Abelheira,
sítio dos Cavacos, freguesia de Quarteira, concelho de Loulé.

3 — Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser desloca-
da, dentro do mesmo concelho ou para conselho limítrofe e, serem
criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de represen-
tação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na disponibilização da utilização
de sistemas informáticos e rede Internet. Serviços de informática.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social é de cinco mil euros, encontra-se integral-
mente realizado em dinheiro e corresponde à soma de três quotas:
uma, no valor nominal de dois mil euros, pertencente ao sócio Jorge
Miguel Rodrigues Marques e duas, nos valores nominais de mil e qui-
nhentos euros cada, pertencendo cada uma delas a cada um dos sócios
José Marques dos Reis e Frederico Nuno Ferreira Braga.

2 — Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até dez vezes o capital social.

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

ARTIGO 4.º

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

2 — Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e con-
tratos, é suficiente a intervenção de um gerente.

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

4 — Ficam desde já nomeados gerentes todos os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

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

Está conforme o original.

26 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Helena Teixeira
Lima. 2006761374

SERMEL — INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 06463/
20050318; inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 01/
20050318.

Certifico que António Sérgio dos Santos Nabais Dias, casado com
Maria Júlia Gomes Costa Santo, na comunhão de adquiridos e Emídio
Carlos Meleiro, casado com Marion Marga Gisela Rexrodt, na comu-
nhão de adquiridos, constituíram a sociedade em epígrafe que se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma SERMEL — Investimentos
Imobiliários, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Urbanização de Silvino
S. Cabecinha, lote 21, 3.º, direito, freguesia de Almancil, concelho de
Loulé.

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

ARTIGO 2.º

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

ARTIGO 3.º

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

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

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

ARTIGO 4.º

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

2 — Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e con-
tratos é necessário a intervenção de dois gerentes.

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

4- Ficam desde já nomeados gerentes ambos os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

1 — 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 facto social ou as

obrigações sociais;
d) No caso de morte de sócio a quem não sucedam herdeiros legi-

timários;
e) Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja

sócio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio;
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sim o prévio con-

sentimento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia geral.
2 — Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure

no balanço e que, posteriormente, sejam cridas uma ou várias quotas,
destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou tercei-
ros.

3 — Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último ba-
lanço aprovado.

4 — Se por falecimento de um sócio a respectiva quota não for
amortizada no prazo de 90 dias, a contar da data do falecimento, os
herdeiros deverão designar, de entre eles, um representante comum.
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ARTIGO 8.º

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

Está conforme o original.

22 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Helena Teixeira
Lima. 2006761765

ARTIPNEU — COMÉRCIO DE PNEUS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 03803/
970424; identificação de pessoa colectiva n.º 503876402;
averbamento n.º 02 à inscrição n.º 01; números e data das apresen-
tações: 02 e 04/20050221.

Certifico que foi efectuada a renúncia de Paulo Fernando Cardoso
Soares e de João Paulo Cardoso Soares ao cargo de gerente.

Data: 17 de Fevereiro de 2005.

4 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Helena Teixeira
Lima. 2006989626

CAIXA-EXPRESS — TRANSPORTES
DE MERCADORIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 05558/
20021023; identificação de pessoa colectiva n.º 506338118;
averbamento n.º 01 à inscrição n.º 01; número e data da apresen-
tação: 04/20050315.

Certifico que foi efectuada a cessação das funções do gerente Este-
fânio Pereira, por renúncia.

Data: 14 de Março de 2005

4 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Helena Teixeira
Lima. 2006989634

AGÊNCIA FUNERÁRIA LOULETANA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 06248/
20040726; identificação de pessoa colectiva n.º 507001974;
averbamento n.º 01 à inscrição n.º 01 e inscrição n.º 03; números
e data das apresentações: 34 e 35/20050321.

Certifico que foi efectuada a cessação das funções do gerente Luís
Miguel Gomes Silva, por renúncia.

Data: 18 de Março de 2005.
Mais certifico que foi efectuada a nomeação de Maria de Lurdes

Miguel para o cargo de gerente.
Data: 18 de Março de 2005.

13 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Helena Teixeira
Lima. 2004735406

VIRGÍLIO & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 02283/
900522; identificação de pessoa colectiva n.º 502355387; inscri-
ção n.º 07; número e data da apresentação: 39/20050315.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
reforço de capital de € 9975,96 para € 50 000; a transformação de
sociedade por quotas em sociedade unipessoal por quotas e alteração
do contrato o qual ficou com a redacção seguinte:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma José Nascimento Francisco,
Unipessoal, L.da

2 — A sociedade mantém a sua sede em Casas da Côrte, freguesia
de Alte, concelho de Loulé.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no aluguer de máquinas e equipa-
mentos, compra e venda de materiais de construção.

ARTIGO 3.º

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

2 — O sócio poderá efectuar prestações suplementares de capital
até ao montante global de dez vezes o capital social.

3 — Depende de deliberação do sócio a celebração de contrato de
suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência e a representação da sociedade, pertence ao sócio
único, que se mantém na gerência, com ou sem remuneração, confor-
me aquele decidir.

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

ARTIGO 5.º

O sócio único fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do objecto
social.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, nos termos per-
mitidos por lei, mesmo que o objecto desses agrupamentos comple-
mentares e ou empresas não coincida no todo ou em parte com aque-
le que a sociedade está exercendo.

Data da deliberação: 8 de Março de 2005.

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

Está conforme o original.

11 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Helena Teixeira
Lima. 2006988204

MOURALIMPA — LIMPEZAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 06461/
20050316; inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 39/
20050316.

Certifico que Sandra Alves de Araújo, divorciada e Adenauer Alves
Corrêa, solteiro, maior, constituíram a sociedade em epígrafe que se
rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma MOURALIMPA — Limpezas, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua de Itália, Colinas do Golf,
lote 91, bloco E, 1.º, em Vilamoura, freguesia de Quarteira, concelho
de Loulé.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em serviços de limpeza.

ARTIGO 3.º

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

2 — Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de cinco vezes o valor do capital so-
cial.

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

ARTIGO 4.º

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

2 — Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e con-
tratos, é suficiente a intervenção de um gerente.

3 — A remuneração da gerência poderá consistir, total ou parcial-
mente, em participação nos lucros da sociedade.
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4 — Fica desde já nomeada gerente a sócia Sandra Alves de Araújo.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

1 — A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes
casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudicação

em juízo, falência ou cessão gratuita não autorizada;
c) Quando o sócio praticar actos que violem o pacto social ou as

obrigações sociais;
d) No caso de morte de sócio a quem não sucedam herdeiros legi-

timários;
e) Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja

sócio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio;
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio con-

sentimento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia geral.
2 — Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no

balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas,
destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou terceiros.

3 — Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último ba-
lanço aprovado.

4 — Se por falecimento de um sócio a respectiva quota não for
amortizada no prazo de 90 dias, a contar da data do falecimento, os
herdeiros deverão designar, de entre eles, um representante comum.

ARTIGO 8.º

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

Está conforme o original.

26 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Helena Teixeira
Lima. 2006797964

WEDI LUSA — COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS
E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 06459/
20050316; inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 37/
20050316.

Certifico que, Ricardo Manuel de Sousa Soeiro e mulher Maria
Telma Caetano Dias Caninas, casados em separação de bens, consti-
tuíram a sociedade em epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Wedi Lusa — Comércio de Equi-
pamentos e Materiais de Construção, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede no Pólo Empresarial de Almancil,
Bloco um B, sítio da Igreja, freguesia de Almancil, concelho de Lou-
lé.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio de equipamentos e
materiais de construção.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social é de cinco mil euros, encontra-se integral-
mente realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas:
uma, no valor nominal de três mil setecentos e cinquenta euros, per-

tencente ao sócio Ricardo Manuel Sousa Soeiro e outra, no valor
nominal de mil duzentos e cinquenta euros, pertencente à sócia Ma-
ria Telma Caetano Dias Caninas.

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

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

ARTIGO 4.º

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

2 — Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e con-
tratos, é suficiente a intervenção de um gerente.

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

4 — Ficam desde já nomeados gerentes ambos os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

1 — A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes
casos:

a) por acordo com o respectivo titular;
b) quando a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudicação

em juízo, falência ou cessão gratuita não autorizada;
c) quando o sócio praticar actos que violem o pacto social ou as

obrigações sociais;
d) no caso de morte de sócio a quem não sucedam herdeiros legi-

timários;
e) quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja sócio;
f) por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) por exoneração ou exclusão de um sócio; e
h) quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio con-

sentimento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia geral.
2 — Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no

balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas,
destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou terceiros.

3 — Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último ba-
lanço aprovado.

4 — Se por falecimento de um sócio a respectiva quota não for
amortizada no prazo de 90 dias, a contar da data do falecimento, os
herdeiros deverão designar, de entre eles, um representante comum.

ARTIGO 8.º

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

Está conforme o original.

26 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Helena Teixeira
Lima. 2006761994

IBÉRIA IV — ALUGUER E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 05891/
20030731; identificação de pessoa colectiva n.º 506506665;
averbamento n.º 01 à inscrição n.º 01 e inscrição n.º 05; números
e data das apresentações: 46, 48 e 50/20050321.

Certifico que, foi efectuada a cessação das funções dos gerentes
Seamus Joseph O'Keefe e Agostinho Jesus Alves da Mota — por re-
núncia. Data: 15 de Março de 2005.

Mais certifica que foi efectuada a alteração parcial do contrato
(Artigo 4.º), que fica com a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

2 — Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e con-
tratos, é suficiente a intervenção de um gerente.
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3 — Continua como gerente o sócio Christopher John O'Keefe e
fica desde já nomeada gerente a nova sócia Linda O'Keefe.

Data: 15 de Março de 2005.

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

13 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Helena Teixeira
Lima. 2006988263

CONSPROCIL — CONSTRUÇÕES, UNIPESSOAL L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 06483/
20050405; inscrição n.º 01, número e data da apresentação: 01/
20050405.

Certifico que, Carlos Alberto Meireles Pereira, solteiro, maior,
constituiu a sociedade em epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma CONSPROCIL — Construções,
Unipessoal L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua da Cabine, 31, na cidade e
freguesia de Quarteira, concelho de Loulé.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a construção civil e aplicação de tin-
tas.

ARTIGO 3.º

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

2 — O sócio poderá efectuar à sociedade prestações suplementares
de capital até cinco vezes o capital social.

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

ARTIGO 4.º

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

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

3 — Fica desde já nomeado gerente o sócio.

ARTIGO 5.º

O sócio único fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do objecto
social.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, nos termos per-
mitidos por lei, mesmo que o objecto desses agrupamentos comple-
mentares e ou empresas não coincida no todo ou em parte com aque-
le que a sociedade está exercendo.

Está conforme o original.

21 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Helena Teixeira
Lima. 2006772660

CASASTROI — CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 06482/
20050404; inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 28/
20050404.

Certifico que, Pavol Mician casado com Anna Micianova, em co-
munhão geral, e Alexander Huth, solteiro, maior, constituíram a so-
ciedade em epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma CASASTROI — Construções, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua do Luxemburgo, 3-10-2/
12, em Vilamoura, freguesia de Quarteira, concelho de Loulé.

3 — Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser desloca-
da, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e, serem
criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de represen-
tação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na construção civil e obras públi-
cas. Comércio, importação e exportação de materiais construção ci-
vil. Compra e venda de imóveis e revenda dos adquiridos para esse
fim.

ARTIGO 3.º

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

2 — Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até trinta vezes o capital social.

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

ARTIGO 4.º

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

2 — Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e con-
tratos, é suficiente a intervenção de um gerente.

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

4 — Ficam desde já nomeados gerentes os dois sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

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

Está conforme o original.

21 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Helena Teixeira
Lima. 2004716649

FORTE ANTIGO — MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 06467/
20050324; inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 21/
20050324.

Certifico, que Rogério Sousa das Dores casado com Maria Rosa
Parreira da Silva das Dores, em comunhão de adquiridos, constituiu a
sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação Forte Antigo — Mediação
Imobiliária, Unipessoal, L.da, tem a sua sede na Rua do Forte Novo,
Edifício Neptuno, loja A, freguesia e cidade de Quarteira, concelho de
Loulé e durará por tempo indeterminado, contando-se o seu início a
partir desta data.

ARTIGO 2.º

O seu objecto social consiste na mediação imobiliária e administra-
ção de imóveis por conta doutrem.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de cinco mil euros, correspondente a uma quota do sócio Rogério
Sousa das Dores, naquele valor.

ARTIGO 4.º

A gerência e representação da sociedade pertencem a Sónia Ale-
xandra Chaves Macedo, solteira, maior, natural da freguesia de São
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Sebastião da Pedreira, concelho de Lisboa, residente em Restaurante
Forte Novo, freguesia e cidade de Quarteira, concelho de Loulé, com
ou sem remuneração, conforme for decidido, que obriga validamente
a sociedade.

ARTIGO 5.º

O sócio único fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do objecto
social.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, nos termos per-
mitidos por lei, mesmo que o objecto desses agrupamentos comple-
mentares e ou empresas não coincida, no todo ou em parte, com aquela
que a sociedade está exercendo.

Está conforme o original.

15 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Helena Teixeira
Lima. 2006988310

LEMOINE & MENDONÇA MARTINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 06452/
20050311; inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 31/
20050311.

Certifico que, Bruno Maurice Max Lemoine casado com Marta
Cristina Novo Figueiredo, em separação de bens; e Armando Men-
donça Martins casado com Josiane Marie Noëlle Fromentoux, em
comunhão de adquridos, constituíram a sociedade em epígrafe que se
rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Lemoine & Mendonça Martins, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede no sítio de Vale Formoso, fregue-
sia de São Clemente, concelho de Loulé.

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

ARTIGO 2.º

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

ARTIGO 3.º

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

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

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

ARTIGO 4.º

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

2 — Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e con-
tratos, é necessária a intervenção de dois gerentes.

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

4 — Ficam desde já nomeados gerentes ambos os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

1 — A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes casos:
a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudicação

em juízo, falência ou cessão gratuita não autorizada;

c) Quando o sócio praticar actos que violem o pacto social ou as
obrigações sociais;

d) No caso de morte de sócio a quem não sucedam herdeiros legi-
timários;

e) Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja sócio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio;
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio con-

sentimento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia geral.
2 — Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no

balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas,
destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou terceiros.

3 — Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último ba-
lanço aprovado.

4 — Se por falecimento de um sócio a respectiva quota não for
amortizada no prazo de 90 dias, a contar da data do falecimento, os
herdeiros deverão designar, de entre eles, um representante comum.

ARTIGO 8.º

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

Está conforme o original.

15 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Helena Teixeira
Lima. 2006761773

REIS & SIMÃO — GESTÃO DE EMPRESAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 06006/
20040105; identificação de pessoa colectiva n.º 506790037;
averbamento n.º 01 à inscrição n.º 01 e inscrições n.os 03 e 04;
números e data das apresentações: 26, 27 e 28/20050405.

Certifico que, foi efectuada a cessação das funções da gerente Só-
nia Júlia Andrade Cabrita Simão, por renúncia.

Data: 4 de Abril de 2005.
Mais certifica que foi efectuada a nomeação de Aurora Maria Cos-

ta Rodrigues Reis, para o cargo de gerente da sociedade em epígrafe.
Data: 4 de Abril de 2005.
Certifica ainda que foram alterados os artigos 1.º e 4.º do contrato

da sociedade em epígrafe o qual ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Carlos Reis & Reis — Gestão de
Empresas, L.da

ARTIGO 4.º

2 — Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e con-
tratos, é suficiente a intervenção de um gerente.

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

12 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Helena Teixeira
Lima. 2006772694

ALGARFINDERS, ALGARVE MARKETING
E PROJECTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 06456/
20050315; inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 36/
20050315.

Certifico que, Antonius Joannes Bernardus Olthof e mulher Ilda
dos Santos Nabais Camejo Olthof, casados em comunhão geral, e Ruben
Antoine Olthof, solteiro, menor, constituíram a sociedade em epí-
grafe que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Algarfinders, Algarve Marketing
e Projectos, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede no sítio do Semino, Caixa Postal
novecentos e seis Z, freguesia de Quarteira, concelho de Loulé.

3 — Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser desloca-
da, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e, serem
criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de represen-
tação, no território nacional ou no estrangeiro.
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ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na organização de eventos de pro-
moção e marketing, consultoria, desenvolvimento de projectos de
investimento.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social é de cinco mil euros, encontra-se integral-
mente realizado em dinheiro e corresponde à soma de três quotas:
uma, no valor nominal de dois mil e quatrocentos euros, pertencente
ao sócio Antonius Joannes Bernardus Olthof, outra, no valor nomi-
nal de dois mil trezentos e cinquenta euros, pertencente à sócia Ilda
dos Santos Nabais Camejo Olthof e outra, no valor nominal de du-
zentos e cinquenta euros, pertencente ao sócio Ruben Antoine Ol-
thof.

2 — Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até 10 vezes o valor do capital social, com excepção do sócio
Ruben Antoine Olthof, a quem só serão exigidas após atingir a mai-
oridade.

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

ARTIGO 4.º

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

2 — Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e con-
tratos, é suficiente a intervenção de um gerente.

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

4 — Fica desde já nomeado gerente o sócio Antonius Joannes Ber-
nardus Olthof.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

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

Está conforme o original.

26 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Helena Teixeira
Lima. 2006761943

TELESTO — CONSULTORIA IMOBILIÁRIA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 06460/
20050316; inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 38/
20050316.

Certifico que Elísio Manuel Cavaco Martins, solteiro, maior, cons-
tituiu a sociedade em epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma TELESTO — Consultoria Imobi-
liária, Unipessoal, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua das Oliveiras, Edificio Via
Falésia, loja D, Vilamoura, Apartado 755, freguesia da Quarteira, con-
celho de Loulé.

3 — Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser desloca-
da, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto consultaria e gestão imobiliária.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente subscrito e realizado em di-
nheiro, é de € 5000, representado por uma quota de igual valor no-
minal, pertencente ao sócio único.

2 — Ao sócio único poderão ser exigidas prestações suplementares
de capital até cem vezes o montante do capital social.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência e a representação da sociedade, pertence ao sócio
único, desde já nomeado gerente, com ou sem remuneração confor-
me ele decidir.

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

ARTIGO 5.º

O sócio único fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do objecto
social.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, nos termos per-
mitidos por lei, mesmo que o objecto desses agrupamentos comple-
mentares e ou empresas não coincida no todo ou parte com aquele
que a sociedade está exercendo.

Está conforme o original.

26 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Helena Teixeira
Lima. 2004717793

 JOSÉ MARIA MACEDO — GARRAFEIRA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 06446/
20050303; inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 01/
20050303.

Certifico que José Maria de Jesus Macedo, casado com Ermelinda
Gonçalves da Silva Macedo, em comunhão geral, constituiu a socie-
dade em epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma José Maria Macedo — Garrafeira,
Unipessoal, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede no sítio de Barros da Fonte Santa,
630, A, freguesia de Quarteira, concelho de Loulé.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio e importação de bebidas
alcoólicas e não alcoólicas; comércio de tabaco, artigos alimentares
regionais e artesanato.

ARTIGO 3.º

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

2 — O sócio poderá efectuar à sociedade prestações suplementares
de capital até cinco vezes o capital social.

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

ARTIGO 4.º

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

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

3 — Ficam desde já nomeados gerentes o sócio único e o não só-
cio José da Silva Macedo, solteiro, maior, residente no sítio de Barros
da Fonte Santa, 630, A, freguesia de Quarteira, referida.

ARTIGO 5.º

O sócio único fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do objecto
social.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, nos termos per-
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mitidos por lei, mesmo que o objecto desses agrupamentos comple-
mentares e ou empresas não coincida no todo ou em parte com aque-
le que a sociedade está exercendo.

Está conforme o original.

26 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Helena Teixeira
Lima. 2004735449

RELVATÉNIS — RELVA ARTIFICIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 1626/
870605; inscrição n.º 02; número e data da apresentação: 02/
20050223.

Certifico que foi o capital foi redenominado para € 1995,19 e au-
mentado para € 5000 e alterado o artigo 3.º do contrato da socieda-
de em epígrafe o qual ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de cinco mil euros e corresponde à soma de duas quotas:

Uma, no valor nominal de quatro mil e quinhentos euros, perten-
cente ao sócio Bernd Wilhelm Hess, e outra, no valor nominal de
quinhentos euros, pertencente ao sócio José Francisco Lisboa.

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

27 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Helena Teixeira
Lima. 2006760840

VERDE E CASTANHO — COMPRA E VENDA
DE IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 06439/
20050307; inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 35/
20050307.

Certifico que Mark John Monkman, divorciado, e Harold André
Aubrey de Lavenu casado com Nichola Adams, em separação de bens,
constituíram a sociedade em epígrafe que se rege pelo seguinte con-
trato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Verde e Castanho — Compra e
Venda de Imóveis, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede no Monte das Cântaras, sítio do
Garrão, freguesia de Almancil, concelho de Loulé.

3 — Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser desloca-
da, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e, serem
criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de represen-
tação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na compra e venda de imóveis e
revenda dos adquiridos para esse fim. Manutenção e limpeza de jar-
dins e reciclagem de resíduos verdes.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social é de cinco mil euros, encontra-se integral-
mente realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas:
uma, no valor nominal de quatro mil e novecentos euros, pertencen-
te ao sócio Harold Andre Aubrey de Lavenu e outra, no valor nomi-
nal de cem euros, pertencente ao sócio Mark John Monkman.

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

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

ARTIGO 4.º

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

2 — Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e con-
tratos, é suficiente a intervenção de um gerente.

3 — Fica desde já nomeada gerente o sócio Harold Andre Aubrey
de Lavenu.

ARTIGO 5.º

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

Está conforme o original.

27 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Helena Teixeira
Lima. 2006761412

ALBUNÁUTICA, EQUIPAMENTOS NÁUTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 06441/
20050301; inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 49/
20050301.

Certifico que Russell John Francis, casado com Trace Francis, em
separação de bens, e Gary Ian Francis, solteiro, maior, constituíram a
sociedade em epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Albunáutica, Equipamentos
Náuticos, L.da

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na compra, venda, revenda, loca-
ção, reparação de equipamentos náuticos e fornecimento de ligação
aos mesmos à Internet sem fios.

ARTIGO 3.º

1 — A sociedade tem a sua sede no sítio de Baceladas, Estrada
Nacional n.º 125, freguesia de Quarteira, concelho de Loulé.

2 — A gerência fica autorizada a deslocar a sede social, para qual-
quer outro local do mesmo concelho ou concelho limítrofe.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de cinco mil euros, dividido em duas quotas iguais no valor nominal
de dois mil e quinhentos euros cada, uma de cada sócio.

ARTIGO 5.º

Os sócios têm direito de preferência nos aumentos de capital soci-
al da sociedade, na proporção das quotas que já possuírem.

ARTIGO 6.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capi-
tal até ao montante equivalente a cinquenta vezes o valor que o ca-
pital tiver à data em que as prestações forem exigidas.

ARTIGO 7.º

Os sócios poderão efectuar à sociedade os suprimentos de que ela
carecer, devendo, no caso de os mesmos vencerem juros, ser decidido
em assembleia geral, quais as condições, nomeadamente juro, prazo e
reembolso.

ARTIGO 8.º

1 — A gerência da sociedade, bem como a sua representação, em
juízo e fora dele, activa e passivamente, compete ao sócio Russell
John Francis, desde já designado gerente.

2 — A sociedade fica vinculada perante terceiros com a assinatura
de um gerente.

3 — O gerente será ou não remunerado conforme deliberação em
assembleia geral.

ARTIGO 9.º

A sociedade pode adquirir quotas nos termos previstos na lei, po-
dendo ainda adquirir participações em sociedades com objecto dife-
rente.

ARTIGO 10.º

É livre a cessão de quotas entre sócios, mas a favor de terceiros, só
poderá ser efectuada mediante o consentimento da sociedade.

ARTIGO 11.º

1 — A sociedade pode amortizar quotas quando:
a) Houver acordo entre a sociedade e o titular da quota;
b) Algum sócio ceder a respectiva quota com infracção do dispos-

to no artigo 10.º;
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c) Algum sócio não participar os actos necessários para transmitir
aos demais sócios a quota em relação à qual tiver sido exercido o
direito de preferência, nos termos do artigo 10.º;

d) Quando qualquer quota for arrestada, arrolada, penhorada ou,
em geral, apreendida judicial ou administrativamente;

e) Quando algum sócio praticar actos que perturbem gravemente a
vida social.

2 — A amortização deve ser deliberada dentro de 90 dias a contar
da data em que o gerente tenha conhecimento do facto que a permite
e consuma-se com a respectiva deliberação, que deve ser comunicada
ao sócio, mediante carta registada, no prazo de 15 dias.

3 — A contrapartida da amortização é calculada nos termos do
artigo 1021.º do Código Civil, com referência ao momento da delibe-
ração, por um revisor oficial de contas, designado por mútuo acordo,
ou, na falta deste, pelo Tribunal.

 ARTIGO 12.º

1 — Quando a lei não exigir outras formalidades as Assembleias
gerais serão convocadas por cartas registadas dirigidas aos sócios, com
a antecedência mínima de 30 dias.

2 — Os sócios poderão fazer-se representar nas Assembleias gerais
por terceiros desde que munidos de carta de representação com pode-
res bastantes.

Está conforme o original.

27 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Helena Teixeira
Lima. 2004716690

JORGE AMARO & AMAROS — CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 06225/
20040630; identificação de pessoa colectiva n.º 507015681; ins-
crição n.º 02; número e data da apresentação: 22/20050324.

Certifico que foi aumentado o capital de € 50 000 para € 60 000
e alterado o artigo 3.º do contrato da sociedade em epígrafe, o qual
ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

1 — O Capital social, integralmente subscrito e realizado em di-
nheiro, é de sessenta mil euros e corresponde à soma de três quotas
iguais no valor nominal de vinte mil euros cada, uma de cada sócio
Jorge Manuel Figueira Amaro, Didier Afonso Amaro e Marco David
Afonso Amaro.

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

12 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Helena Teixeira
Lima. 2006988239

HELEN MILLS — COMPRA E VENDA
DE PROPRIEDADES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º  06426/
20050215; inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 35/
20050215.

Certifico que Helen Teresa Marian Mills e marido Peter John Mills,
casados em separação de bens, constituíram a sociedade em epígrafe
que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Helen Mills — Compra e Venda
de Propriedades, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede em Bunganvília Plaza, 1.º, loja
BG, freguesia de Almancil, concelho de Loulé.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na compra. Venda e revenda de
bens imobiliários; promoção imobiliária; arrendamento de bens imo-
biliários; administração de imóveis; construção de obras públicas e
privadas; instalações especiais e actividades de acabamento; marke-
ting; importação e exportação de materiais de construção; equipa-
mentos e mobiliário para o lar e todos os bens conexos.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social é de dez mil euros, encontra-se integralmente
subscrito e realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quo-
tas iguais, uma de cada sócio.

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

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

ARTIGO 4.º

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

2 — Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e leis e
contratos, é suficiente a intervenção de um gerente.

3 — A remuneração da gerência poderá consistir, total parcialmen-
te, 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 socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

1 — A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos
sogtiintes casos:
a) por acordo com o respectivo titular;
b) quando a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudicação

em juízo, falência ou cessão gratuita não autorizada;
c) quando o sócio praticar actos que violem o pacto social ou as

obrigações sociais;
d) no caso de morte de sócio a quem não sucedam herdeiros legi-

timários;
e) quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja sócio;
f) por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) por exoneração ou exclusão de um sócio; e
h) quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio con-

sentimento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia geral.
2 — Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no

balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas,
destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou terceiros.

3 — Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último ba-
lanço aprovado.

4 — Se por falecimento de um sócio a respectiva quota não for
amortizada no prazo de 90 dias, a contar da data do falecimento, os
herdeiros deverão designar, de entre eles, um representante comum.

ARTIGO 8.º

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

Está conforme o original.

22 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Helena Teixeira
Lima. 2004735430

VANDA & COSGROVE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 06484/
20050406; inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 01/
20050406.

Certifico que Vanda Marisa Resende de Oliveira Valente e Michael
Gerald Cosgrove, ambos solteiros, maiores, constituíram a sociedade
em epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Vanda & Cosgrove, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua de José Martins Galego,
Vale de Éguas, freguesia de Almancil, concelho de Loulé, com ende-
reço postal na Caixa Postal 209.
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3 — Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser desloca-
da, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo
ainda criar sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de repre-
sentação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na compra e venda de imóveis para
revenda, construção civil, administração dos mesmos.

ARTIGO 3.º

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

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

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

ARTIGO 4.º

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

2 — Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e con-
tratos, é necessário a intervenção de dois gerentes.

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

4 — Ficam desde já nomeados gerentes ambos os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

1 — A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes
casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudicação

em juízo, falência ou cessão gratuita não autorizada;
c) Quando o sócio praticar actos que violem o pacto social ou as

obrigações sociais;
d) No caso de morte de sócio a quem não sucedam
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 terceiras sem o prévio con-

sentimento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia geral.
2 — Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no

balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas,
destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou terceiros.

3 — Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último ba-
lanço aprovado.

4 — Se por falecimento de um sócio a respectiva quota não for
amortizada no prazo de noventa dias, a contar da data do falecimen-
to, os herdeiros deverão designar, de entre eles, um representante
comum.

ARTIGO 8.º

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

Está conforme o original.

22 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Helena Teixeira
Lima. 2004735465

NENA CABELEIREIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 06485/
20050406; inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 23/
20050406.

Certifico que Maria Julieta da Luz Lúcio Rocha, casada com Ma-
nuel Teixeira Lourenço Rocha, em comunhão geral, e Maria Gael
Lúcio Rocha, divorciada, constituíram a sociedade em epígrafe que se
rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Nena Cabeleireiro, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua de Nossa Senhora de Fáti-
ma, 25, C, rés-do-chão, na cidade e concelho de Loulé, freguesia de
São Clemente.

3 — Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser desloca-
da, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e, serem
criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de represen-
tação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços de cabe-
leireiro e estética. Comércio de produtos de cabeleireiro e acessórios.

ARTIGO 3.º

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

2 — Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até cinco vezes o valor do capital social.

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

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, compete a sócios ou não
sócios, com ou sem remuneração conforme for deliberado em as-

sembleia geral.
2 — Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e con-

tratos, é suficiente a intervenção de um gerente.
3 — A remuneração da gerência poderá consistir, total ou parcial-

mente, em participação nos lucros da sociedade.
4 — Ficam desde já nomeadas gerentes ambas as sócias.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

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

Está conforme o original.

22 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Helena Teixeira
Lima. 2004716630

VILLA ESPAÇO — MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 06481/
20050404; inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 27/
20050404.

Certifico que Hilário Gonçalves dos Santos, divorciado, e Ermelin-
da Deolinda Machado dos Santos, divorciada, constituíram a socieda-
de em epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Villa Espaço — Mediação Imobiliá-
ria, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Avenida de Ceuta, Edifício Nova
Avenida, bloco A, 3.º, esquerdo, na cidade e freguesia de Quarteira,
concelho de Loulé.
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3 — Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser desloca-
da, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo
ainda criar sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de repre-
sentação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na mediação imobiliária. Adminis-
tração de imóveis por conta de outrem.

ARTIGO 3.º

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

2 — Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de equivalente ao valor do capital social.

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

ARTIGO 4.º

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

2 — Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e con-
tratos, é necessária a intervenção de dois gerentes.

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

4 — Ficam desde já nomeados gerentes ambos os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

1 — A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes
casos:

a) por acordo com o respectivo titular;
b) quando a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudicação

em juízo, falência ou cessão gratuita não autorizada;
c) quando o sócio praticar actos que violem o pacto social ou as

obrigações sociais;
d) no caso de morte de sócio a quem não sucedam herdeiros legi-

timários;
e) quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja sócio;
f) por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) por exoneração ou exclusão de um sócio; e
h) quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio con-

sentimento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia geral.
2 — Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no

balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas,
destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou terceiros.

3 — Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último ba-
lanço aprovado.

4 — Se por falecimento de um sócio a respectiva quota não for
amortizada no prazo de 90 dias, a contar da data do falecimento, os
herdeiros deverão designar, de entre eles, um representante comum.

ARTIGO 8.º

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

Está conforme o original.

22 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Helena Teixeira
Lima. 2006772651

J. S. M. L. — COMÉRCIO DE MATERIAIS
DE CONSTRUÇÃO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 06448/
20050304; inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 33/
20050304.

Certifico que José Santos Martins Laginha, casado com Maria Sou-
sa Cabrita, em comunhão geral, constituiu a sociedade em epígrafe
que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma J. S. M. L. — Comércio de Mate-
riais de Construção, Unipessoal L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Fonte do Conde, freguesia de
Boliqueime, concelho de Loulé.

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

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio e distribuição de equipa-
mentos e materiais de construção.

ARTIGO 3.º

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

2 — O sócio poderá efectuar prestações suplementares de capital
até vinte vezes o capital social.

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

ARTIGO 4.º

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

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

3 — Fica desde já nomeado gerente o sócio.

ARTIGO 5.º

O sócio único fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do objecto
social.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, nos termos per-
mitidos por lei, mesmo que o objecto desses agrupamentos comple-
mentares e ou empresas não coincida no todo ou em parte com aque-
le que a sociedade está exercendo.

Está conforme o original.

26 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Helena Teixeira
Lima. 2006761447

JOSÉ & JOÃO ALVES DA COSTA — CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 06447/
20050303; inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 02/
20050303.

Certifico que João Alves da Costa, casado com Mariana de Cam-
pos Luís, em comunhão de adquiridos, e José Alves da Costa, solteiro,
maior, constituíram a sociedade em epígrafe que se rege pelo seguinte
contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma José & João Alves da Costa —
Construções, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Urbanização A. Santos, lote
421, 2.º, J, na cidade e freguesia de Quarteira, concelho de Loulé.

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

ARTIGO 2.º

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

ARTIGO 3.º

1 — O capital social é de vinte e cinco mil euros, encontra-se in-
tegralmente subscrito e realizado em dinheiro e corresponde à soma
de duas quotas iguais, uma de cada sócio.
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2 — Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de trinta vezes o valor do capital social.

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

ARTIGO 4.º

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

2 — Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e con-
tratos, é suficiente a intervenção de um gerente.

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

4 — Ficam desde já nomeados gerentes ambos os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

1 — A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes
casos:

a) por acordo com o respectivo titular;
b) quando a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudicação

em juízo, falência ou cessão gratuita não autorizada;
c) quando o sócio praticar actos que violem o pacto social ou as

obrigações sociais;
d) no caso de morte de sócio a quem não sucedam herdeiros legi-

timários;
e) quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja sócio;
f) por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) por exoneração ou exclusão de um sócio; e
h) quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio con-

sentimento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia geral.
2 — Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no

balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas,
destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou terceiros.

3 — Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último ba-
lanço aprovado.

4 — Se por falecimento de um sócio a respectiva quota não for
amortizada no prazo de 90 dias, a contar da data do falecimento, os
herdeiros deverão designar, de entre eles, um representante comum.

ARTIGO 8.º

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

Está conforme o original.

26 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Helena Teixeira
Lima. 2004716681

MESTRE & MARUM — MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 06457/
20050315; inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 40/
20050315.

Certifico que Maria dos Anjos Amaro Mestre Marum e marido José
Alberto de Abreu Marum, casados em comunhão de adquiridos, cons-
tituíram a sociedade em epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Mestre & Marum — Mediação
Imobiliária, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Avenida de José Santos Farias,
Edifício Arcadas de Almancil, loja 4, Q, na vila e freguesia de Alman-
cil, concelho de Loulé.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na mediação imobiliária; adminis-
tração de imóveis por conta de outrem.

ARTIGO 3.º

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

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

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

ARTIGO 4.º

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

2 — Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e con-
tratos, é suficiente a intervenção de um gerente.

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

4 — Ficam desde já nomeados gerentes ambos os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

1 — A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes
casos:

a) por acordo com o respectivo titular;
b) quando a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudicação

em juízo, falência ou cessão gratuita não autorizada;
c) quando o sócio praticar actos que violem o pacto social ou as

obrigações sociais;
d) no caso de morte de sócio a quem não sucedam herdeiros legi-

timários;
e) quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja sócio;
f) por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) por exoneração ou exclusão de um sócio;
h) quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio con-

sentimento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia geral.
2 — Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no

balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas,
destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou terceiros.

3 — Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último ba-
lanço aprovado.

4 — Se por falecimento de um sócio a respectiva quota não for
amortizada no prazo de 90 dias, a contar da data do falecimento, os
herdeiros deverão designar, de entre eles, um representante comum.

ARTIGO 8.º

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

Está conforme o original.

26 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Helena Teixeira
Lima. 2006761072

ISAREST — RESTAURAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 06432/
20050223; inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 01/
20050223.

Certifico que Isabel Maria Alves Candeias d'Almeida, solteira, maior,
e Isabel Sofia Barbosa Sequeira Ribeiro da Cunha Oliveira, casada com
Bruno Alberto Jimenez da Cunha Oliveira, em comunhão de adquiri-
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dos, constituíram a sociedade em epígrafe que se rege pelo seguinte
contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma ISAREST — Restauração, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua da Alemanha, Edificio Mar-
-Bel Sol, 46, em Vilamoura, freguesia de Quarteira, concelho de Loulé.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na exploração de restaurantes,
snack-bares, café, pastelaria e geladaria. Exploração turística e hote-
leira.

ARTIGO 3.º

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

2 — Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de vinte vezes o valor do capital so-
cial.

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

ARTIGO 4.º

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

2 — Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e con-
tratos, é necessário a intervenção de dois gerentes.

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

4 — Ficam desde já nomeados gerentes ambos os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

1 — A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes
casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudicação

em juízo, falência ou cessão gratuita não autorizada;
c) Quando o sócio praticar actos que violem o pacto social ou as

obrigações sociais;
d) No caso de morte de sócio a quem não sucedam herdeiros legi-

timários;
e) Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja

sócio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio; e
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio con-

sentimento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia geral.
2 — Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no

balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas,
destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou terceiros.

3 — Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último ba-
lanço aprovado.

4 — Se por falecimento de um sócio a respectiva quota não for
amortizada no prazo de 90 dias, a contar da data do falecimento, os
herdeiros deverão designar, de entre eles, um representante comum.

ARTIGO 8.º

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

Está conforme o original.

26 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Helena Teixeira
Lima. 2006761110

A PIZZA LOCA — RESTAURAÇÃO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 06454/
20050315; inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 01/
20050315.

Certifico que Fernando Miguel Loschi Café, solteiro, maior, cons-
tituiu a sociedade em epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma La Pizza Loca — Restauração, Uni-
pessoal, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Vila Elena, lote 82, Le Club,
em Vilamoura, freguesia de Quarteira, concelho de Loulé.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a restauração, nomeadamente explo-
ração de restaurantes.

ARTIGO 3.º

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

2 — O sócio poderá efectuar à sociedade prestações suplementares
de capital até trinta vezes o capital social.

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

ARTIGO 4.º

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

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

3 — Fica desde já nomeado gerente o sócio.

ARTIGO 5.º

O sócio único fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do objecto
social.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, nos termos per-
mitidos por lei, mesmo que o objecto desses agrupamentos comple-
mentares e ou empresas não coincida no todo ou em parte com aque-
le que a sociedade está exercendo.

Está conforme o original.

26 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Helena Teixeira
Lima. 2004717777

ÁGUA RÁPIDA — 24 — SISTEMAS DE REGA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 06438/
20050225; inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 02/
20050225.

Certifico que Brian Wilfred Cárter, divorciado, constituiu a socie-
dade em epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Água Rápida — 24 — Sistemas de
Rega, Unipessoal, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede no Caminho do Lavaginho, Quin-
ta dos Sonhos, sítio de Vale de Éguas, freguesia de Almancil, conce-
lho de Loulé, com endereço postal no Apartado 3226.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a instalação de sistemas de rega, tra-
tamento e bombagem de água, comercialização de equipamento de
rega e captação de água.

ARTIGO 3.º

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

2 — O sócio poderá efectuar á sociedade prestações suplementares
de capital até duas vezes o capital social.
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3 — Depende de deliberação do sócio a celebração de contratos de
suprimentos.

ARTIGO 4.º

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

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

3 — Fica desde já nomeado gerente o sócio.

ARTIGO 5.º

O sócio único fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do objecto
social.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, nos termos per-
mitidos por lei, mesmo que o objecto desses agrupamentos comple-
mentares e ou empresas não coincida no topo ou em parte com aque-
le que a sociedade está exercendo.

Está conforme o original.

27 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Helena Teixeira
Lima. 2004716720

BARILLA — EXPLORAÇÃO DE BARES
E RESTAURANTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 06437/
20050225; inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 01/
20050225.

Certifico que Idalete de Fátima Gouveia de Barros Borba e marido
Jocy José de Borba Júnior, casados em comunhão de adquiridos, Re-
nata Cristina Vilela, solteira, maior, e Sandro Lopes de Olveira, sol-
teiro, maior, constituiram a sociedade em epígrafe que se rege pelo
seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma BARILLA — Exploração de Bares e
Restaurantes, L.da

ARTIGO 2.º

A sociedade tem a sua sede na Urbanização Quinta do Romão, Rua
de D. Dinis, Edifício Solar da Beira, lote EM 18, 6.º, C, na cidade e
freguesia de Quarteira, concelho de Loulé.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto a exploração de bares, restaurantes e
similares de hotelaria.

ARTIGO 4.º

A sociedade poderá participar como sócia de responsabilidade limi-
tada, em sociedades nacionais ou estrangeiras, com objecto igual ou
diferente do seu.

ARTIGO 5.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de cinco mil euros e corresponde à soma de quatro quotas iguais, uma
de cada um dos sócios.

ARTIGO 6.º

1 — A cessão total ou parcial de quotas é livre entre ascendentes
e descendentes, ou entre sócios, carecendo nos restantes casos do
consentimento da sociedade, a quem fica reservado o direito de pre-
ferência, em primeiro lugar, e aos sócios em segundo.

2 — No caso de transmissão de quota por morte, os contitulares
escolherão, de entre si, um, que passará a representá-los no seio da
sociedade.

3 — A sociedade fica autorizada a amortizar qualquer quota sem-
pre que:

a) For cedida sem que se cumpra o disposto no número um deste
artigo;

b) For penhorada;
c) Se verifique exoneração de algum sócio, devendo, neste caso, a

amortização da quota ter lugar nos 30 dias posteriores ao recebimen-
to da declaração de exoneração;

d) Se verifique a exclusão judicial de algum dos sócios, devendo,
neste caso, a amortização da quota ter lugar nos 30 dias posteriores
ao trânsito em julgado da respectiva sentença.

4 — O valor das quotas, nos casos referidos nas alíneas b) a d),
será determinado nos termos do artigo 1021.º do código civil, com
referência ao momento da deliberação.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá deliberar que os sócios deverão fazer presta-
ções suplementares, até ao limite de dez vezes o valor do capital social.

ARTIGO 8.º

Poderão ainda os sócios fazer os suprimentos que a sociedade ne-
cessite, nos termos e condições que ficarem definidos em assembleia
geral.

ARTIGO 9.º

1 — A gerência da sociedade será exercida pelos sócios Jocy José
de Borba Júnior e Sandro Lopes de Oliveira, que desde já ficam nomea-
dos gerentes.

2 — A sociedade obriga-se com as assinaturas conjuntas de dois
gerentes.

3 — À gerência cabem os mais amplos poderes para a condução
dos negócios sociais, ficando-lhe porém vedado responsabilizar a so-
ciedade em letras de favor, fianças, subfianças ou em quaisquer outros
actos estranhos ao objecto da sociedade.

4 — A gerência será remunerada, ou não, conforme for deliberado
em assembleia geral.

ARTIGO 10.º

1 — Cabe à gerência proceder à convocatória para as assembleias
gerais, o que deverá ser feito através de carta registada e com a ante-
cedência mínima de 20 dias.

2 — Sem prejuízo do disposto no número anterior, a assembleia
geral pode ser convocada a pedido de qualquer um dos sócios.

3 — É de carácter obrigatório a realização de uma assembleia geral
anual para aprovação de contas, que terá lugar nos três primeiros meses
de cada ano.

Está conforme o original.

27 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Helena Teixeira
Lima. 2006761013

CAREGIVING AT HOME — ACÇÃO SOCIAL DE APOIO
À TERCEIRA IDADE, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 06433/
20050222; inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 30/
20050222.

Certifico que David Edwin Chalk, divorciado, constituiu a socieda-
de em epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Caregiving at Home — Acção Social
de Apoio à Terceira Idade, Unipessoal, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Multiclínica do Algarve, sítio
de Benfarras, freguesia de Quarteira, concelho de Loulé.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em acção social de apoio à tercei-
ra idade. Acção social de apoio à infância. Outras actividades corre-
lacionadas e actividades tais como serviços de consultadoria, serviços
de adaptação doméstica do ambiente de uma habitação.

ARTIGO 3.º

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

2 — O sócio poderá efectuar prestações suplementares de capital
até duas vezes o capital social.

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

ARTIGO 4.º

1 — A gerência e a representação da sociedade, pertencem ao só-
cio único ou a não sócios, com ou sem remuneração, conforme aque-
le decidir.
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2 — Para obrigar a sociedade é suficiente a intervenção de um
gerente.

3 — Fica desde já nomeado gerente o sócio.

ARTIGO 5.º

O sócio único fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do objecto
social.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, nos termos per-
mitidos por lei, mesmo que o objecto desses agrupamentos comple-
mentares e ou empresas não coincida no todo ou em parte com aque-
le que a sociedade está exercendo.

Está conforme o original.

27 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Helena Teixeira
Lima. 2006760564

DIVER REP — SOCIEDADE DE REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 06430/
20050217; inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 36/
20050217.

Certifico que Herlânder Ribeiro da Silva, casado com Cristina Ma-
ria Pereira Marto, em comunhão de adquiridos, Nuno Miguel Duarte
Côdea Santos Reis, solteiro, maior, e Filipe Manuel Carreira Trovão,
casado com Manuela Maria Vala, em comunhão de adquiridos, cons-
tituíram a sociedade em epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Diver Rep — Sociedade de
Representações, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua de Camilo Castelo Branco,
bloco A, rés-do-chão, na cidade e concelho de Loulé, freguesia de São
Sebastião.

3 — Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser desloca-
da, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e, serem
criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de represen-
tação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na importação, exportação, co-
mercialização e representação de materiais de construção e afins,
equipamentos industriais de telecomunicações e de informática, mo-
biliário e artigos para o lar.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social é de cinco mil e um euros, encontra-se inte-
gralmente realizado em dinheiro e corresponde à soma de três quotas
iguais, uma de cada sócio.

2 — Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até cinquenta vezes o valor do capital social.

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

ARTIGO 4.º

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

2 — Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e con-
tratos, é necessária a intervenção de dois gerentes.

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

4 — Ficam desde já nomeados gerentes todos os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

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

Está conforme o original.

27 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Helena Teixeira
Lima. 2006760963

IBECOFRA — SOCIEDADE DE COFRAGEM,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 06450/
20050309; inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 31/
20050309.

Certifico que José Manuel Sequeira Miguel, casado com Paula Cris-
tina Afonso Café Sequeira Miguel, em comunhão de adquiridos, cons-
tituiu a sociedade em epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma IBECOFRA — Sociedade de Co-
fragem, Unipessoal, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua de Diogo Lobo Pereira, 6,
2.º, direito, na cidade e concelho de Loulé, freguesia de São Clemente.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto construção civil trabalhos em cofra-
gem.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de cinco mil euros, representado por uma quota de igual valor nomi-
nal, pertencente ao sócio único.

2 — O sócio poderá efectuar à sociedade prestações suplementares
de capital até cinco vezes o capital social.

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

ARTIGO 4.º

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

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

3 — Fica desde já nomeado gerente o sócio.

ARTIGO 5.º

O sócio único fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do objecto
social.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, nos termos per-
mitidos por lei, mesmo que o objecto desses agrupamentos comple-
mentares e ou empresas não coincida no todo ou em parte com aque-
le que a sociedade está exercendo.

Está conforme o original.

27 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Helena Teixeira
Lima. 2006761536

SVSMI II — SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 06451/
20050309; inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 32/
20050309.
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Certifico que Egbert Hein Bloemsma, casado com Neuleke Bloe-
msma, em separação de bens, constituiu a sociedade em epígrafe que
se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma SVSMI II — Sociedade de Media-
ção Imobiliária, Unipessoal, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Estrada de Vale de Éguas, 8,
freguesia de Almancil, concelho de Loulé.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto mediação imobiliária. Administração
de imóveis por conta de outrem.

ARTIGO 3.º

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

2 — O sócio poderá efectuar à sociedade prestações suplementares
de capital até dez vezes o capital social.

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

ARTIGO 4.º

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

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

3 — Fica desde já nomeado gerente o sócio.

ARTIGO 5.º

O sócio único fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do objecto
social.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, nos termos per-
mitidos por lei, mesmo que o objecto desses agrupamentos comple-
mentares e ou empresas não coincida no todo ou em parte com aque-
le que a sociedade está exercendo.

Está conforme o original.

27 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Helena Teixeira
Lima. 2004716703

BOLIHIGIENE — PRODUTOS HIGIENE, LIMPEZA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 06449/
20050308; inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 36/
20050308.

Certifico que, Ricardo Daniel Semedo Cavaco, solteiro, maior,
constituiu a sociedade em epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma BOLIHIGIENE — Produtos Higi-
ene, Limpeza, Unipessoal, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede no sítio das Benfarras, Quinta da
Ferradura, freguesia de Boliqueime, concelho de Loulé.

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

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a importação, representação, comér-
cio e distribuição de produtos de higiene, limpeza, embalagens e ali-
mentares.

ARTIGO 3.º

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

2 — O sócio poderá efectuar prestações suplementares de capital
até três vezes o capital social.

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

ARTIGO 4.º

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

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

3 — Fica desde já nomeado gerente o sócio.

ARTIGO 5.º

O sócio único fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do objecto
social.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, nos termos per-
mitidos por lei, mesmo que o objecto desses agrupamentos comple-
mentares e ou empresas não coincida no todo ou em parte com aque-
le que a sociedade está exercendo.

Está conforme o original.

27 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Helena Teixeira
Lima. 2006761676

SILVER FASHION — OURIVESARIA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 06442/
20050301; inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 50/
20050301.

Certifico que, Senhorinha Maria Silva Brás, divorciada, constituiu
a sociedade em epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Silver Fashion — Ourivesaria,
Unipessoal, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede no sítio do Figueiral, lote E, fre-
guesia de Almancil, concelho de Loulé.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio, importação, exportação
e representação de ourivesaria, joalharia, relógios, acessórios de moda.

ARTIGO 3.º

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

2 — A sócia poderá efectuar prestações suplementares de capital
até dez vezes o capital social.

3 — Depende de deliberação da sócia a celebração de contratos de
suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência e a representação da sociedade, pertencem à sócia
única ou a não sócios, com ou sem remuneração, conforme aquela
decidir.

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

3 — Fica desde já nomeada gerente a sócia.

ARTIGO 5.º

A sócia única fica autorizada a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do objecto
social.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, nos termos per-
mitidos por lei, mesmo que o objecto desses agrupamentos comple-
mentares e ou empresas não coincida no todo ou em parte com aque-
le que a sociedade está exercendo.

Está conforme o original.

27 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Helena Teixeira
Lima. 2006761366
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MORGADO DE SALIR — IMÓVEIS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 06464/
20050323; inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 01/
20050323.

Certifico que Paulo Jorge Messias Filipe Viegas casado com Joana
Pereira de Carvalho Afonso Dias, em separação de bens, constituiu a
sociedade em epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Morgado de Salir — Imóveis,
Unipessoal, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede em Pedreira, Morgado de Salir,
freguesia de Salir, concelho de Loulé.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a compra e venda de imóveis e re-
venda dos adquiridos para esse fim. Loteamentos e construção civil.
Administração de bens, exploração turística e turismo rural.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente subscrito e realizado em dinheiro é
de € 5000, representado por uma quota de igual valor nominal, per-
tencente ao sócio único.

ARTIGO 4.º

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

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

ARTIGO 5.º

O sócio único fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do objecto
social.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, nos termos per-
mitidos por lei, mesmo que o objecto desses agrupamentos comple-
mentares e ou empresas não coincida no todo ou em parte com aque-
le que a sociedade está exercendo.

Está conforme o original.

22 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Helena Teixeira
Lima. 2006772201

GOLDURB — URBANISMO E CONSTRUÇÃO,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 06440/
20050301; inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 48/
20050301.

Certifico que, Diane Golding casado com Douglas Frederic Wyne
Dolding, em separação de bens, constituiu a sociedade em epígrafe
que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma GOLDURB — Urbanismo e Cons-
trução, Unipessoal, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Praça de Francisco Sá Carnei-
ro, 7, na vila e freguesia de Almancil, concelho de Loulé.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a construção civil, loteamentos e
urbanizações. Compra e venda de bens imóveis e revenda dos adqui-
ridos para esse fim. Gestão e administração de bens móveis e imó-
veis. Urbanização e projectos de campos de golf, empreendimentos
desportivos, de lazer e de equipamentos sociais para a 3a idade.

ARTIGO 3.º

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

2 — À sócia poderá efectuar à sociedade prestações suplementares
de capital até dez vezes o valor do capital social.

3 — Depende de deliberação da sócia a celebração de contratos de
suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência e a representação da sociedade, pertencem à sócia
única ou a não sócios, com ou sem remuneração conforme aquela
decidir.

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

3 — Fica desde já nomeada gerente a sócia.

ARTIGO 5.º

A sócia única fica autorizada a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do objecto
social.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, nos termos per-
mitidos por lei, mesmo que o objecto desses agrupamentos comple-
mentares e ou empresas não coincida no todo ou em parte com aque-
le que a sociedade está exercendo.

Está conforme o original.

22 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Helena Teixeira
Lima. 2004735422

GUERREIRO & NEVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 06478/
20050401; inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 49/
20050401.

Certifico que, João Manuel Rita Guerreiro casado com Célia Maria
Mealha Guerreiro, em comunhão de adquiridos, e Maria Emília Dias
das Neves Amaro, casada com Celestino Bento de Oliveira Amaro,
em comunhão de adquiridos, constituíram a sociedade em epígrafe que
se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Guerreiro & Neves, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua de Nossa Senhora de Fáti-
ma, 171, rés-do-chão, na cidade e concelho de Loulé, freguesia de
São Clemente.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em mercearia e comércio de frutas
e legumes.

ARTIGO 3.º

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

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

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

ARTIGO 4.º

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

2 — Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e con-
tratos, é necessária a intervenção de dois gerentes.

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

4 — Ficam desde já nomeados gerentes ambos os sócios.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.
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ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

1 — A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes
casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudicação

em juízo, falência ou cessão gratuita não autorizada;
c) Quando o sócio praticar actos que violem o pacto social ou as

obrigações sociais;
d) No caso de morte de sócio a quem não sucedam herdeiros legi-

timários;
e) Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja

sócio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) por exoneração ou exclusão de um sócio;
h) quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio con-

sentimento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia geral.
2 — Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no

balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas,
destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou terceiros.

3 — Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último ba-
lanço aprovado.

4 — Se por falecimento de um sócio a respectiva quota não for
amortizada no prazo de 90 dias, a contar da data do falecimento, os
herdeiros deverão designar, de entre eles, um representante comum.

ARTIGO 8.º

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

Está conforme o original.

21 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Helena Teixeira
Lima. 2006772562

CLÍNICA VETERINÁRIA DO TORREJÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 06474/
20050331; inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 29/
20050331.

Certifico que, Cláudia Alexandra de Almeida Santos, solteira, maior,
e Carlos Filipe de Almeida Santos e Alves da Costa casado com Ana
Rosa Pires da Costa Cardoso, em comunhão de adquiridos, constituí-
ram a sociedade em epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Clínica Veterinária do Torrejão, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede no sítio do Torrejão, Areeiro,
freguesia de São Clemente, concelho de Loulé.

3 — Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser desloca-
da, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e, serem
criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de represen-
tação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em clínica veterinária.

ARTIGO 3.º

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

2 — Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até oito vezes o capital social.

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

ARTIGO 4.º

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

2 — Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e con-
tratos, é necessária a intervenção de dois gerentes.

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

4 — Ficam desde já nomeados gerentes os dois sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

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

Está conforme o original.

21 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Helena Teixeira
Lima. 2004716657

GOUFER, SERVIÇOS HOTELEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 03731/
961213; identificação de pessoa colectiva n.º 503802271; inscri-
ção n.º 03; número e data da apresentação: 33/20050216.

Certifico que foi reforçado o capital de € 4987,97 para € 29 487,97
e alterados os artigos 5.º e 19.º do contrato da sociedade em epígrafe
o qual ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 5.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado, é de vinte e
nove mil quatrocentos e oitenta e sete euros e noventa e sete cênti-
mos e corresponde à soma de duas quotas:

Uma, no valor nominal de vinte e dois mil cento e quinze euros e
noventa e oito cêntimos, pertencente ao sócio José Joaquim de Aze-
vedo Fernandes e, outra, no valor nominal de sete mil trezentos e
setenta e um euros e noventa e nove cêntimos, pertencente à sócia
Maria do Céu Carmo Gouveia Fernandes.

ARTIGO 19.º

Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de capi-
tal, até ao montante global de cinco vezes o valor do capital social.

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

24 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 2006988328

ALDEIA DAS FERRARIAS — EMPREENDIMENTOS
TURÍSTICOS DO ALGARVE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 03482/
951218; identificação de pessoa colectiva n.º 501772529; inscri-
ção n.º 19; número e data da apresentação: 01/20020920.

Certifico que o capital foi aumentado de € 24 939,90 para
€ 25 000 e alterado o artigo 3.º do contrato da sociedade em epígra-
fe, o qual ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de € 25 000 e corresponde à soma de duas quotas, uma no valor no-
minal de dezassete mil e quinhentos euros, pertencente à sócia Atlân-
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tic House Limited e outra, no valor nominal de sete mil e quinhentos
euros, pertencente à sócia Iberian Development Corporation Limi-
ted.

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

11 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Helena Teixeira
Lima. 2006988220

ASSISTEGOMES — INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 06471/
20050330; inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 01/
20050330.

Certifico que João Nuno Lopes Tavares Gomes, divorciado, cons-
tituiu a sociedade em epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma ASSISTEGOMES — Instalações
Eléctricas, Unipessoal, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede no sítio do Pereiro, Vale Judeu,
freguesia de São Sebastião, concelho de Loulé.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto instalações elétricas e de equipamen-
tos elétricos, electrónicos e informáticos, canalizações, apoio à cons-
trução civil, ferro e serralharias, carpintarias e pinturas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de € 5000, representado por uma quota de igual valor nominal,
pertencente ao sócio único.

ARTIGO 4.º

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

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

ARTIGO 5.º

O sócio único fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do objecto
social.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá partipar em agrupamentos complementares de
empresas e no capital social de outras sociedades, nos termos permi-
tidos por lei, mesmo que o objecto desses agrupamentos complemen-
tares e ou empresas não coincida no todo ou em parte com aquele
que a sociedade está exercendo.

Está conforme o original.

22 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Helena Teixeira
Lima. 2006772473

PALMAJARDINS — MANUTENÇÃO DE PISCINAS
E ESPAÇOS VERDES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 06475/
20050331; inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 30/
20050331.

Certifico que Pedro Miguel da Palma Antunes, casado com Maria
da Glória Duarte Marques Antunes, em comunhão de adquiridos, cons-
tituiu a sociedade em epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma PALMAJARDINS — Manutenção
de Piscinas e Espaços Verdes, Unipessoal, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede no Bairro da Checul, lote 33, ci-
dade e freguesia de Quarteira, concelho de Loulé.

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

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a manutenção e construção de jardins
e outros espaços verdes. Manutenção de piscinas. Importação, ex-
portação, comércio e representação de produtos de jardinagem, adu-
bos, pesticidas, flores e plantas. Exploração agrícola. Aluguer de
máquinas industriais e agrícolas.

ARTIGO 3.º

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

2 — O sócio poderá efectuar prestações suplementares de capital
até 10 vezes o capital social.

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

ARTIGO 4.º

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

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

3 — Fica desde já nomeado gerente o sócio.

ARTIGO 5.º

O sócio único fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do objecto
social.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, nos termos per-
mitidos por lei, mesmo que o objecto desses agrupamentos comple-
mentares e em empresas não coincida no todo ou em parte com aquele
que a sociedade está exercendo.

Está conforme o original.

22 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Helena Teixeira
Lima. 2006772570

CLUBE DO BIBE — INFANTÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 06469/
20050329; inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 01/
20050329.

Certifico que Carlos Ricardo Napoleão dos Santos Inocêncio e
mulher, Helena Cristina Cangalhinho Banha, casados em separação
de bens, e Nuno Miguel Cangalhinho Banha e mulher, Ana Filipa Dias
Marques, casados em comunhão de adquiridos, constituíram a socie-
dade em epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Clube do Bibe — Infantário, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Urbanização da Fonte Santa,
lote 83, 1, freguesia de Quarteira, concelho de Loulé.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na exploração de creches, infantá-
rios, jardins-de-infância e actividades de tempos livres.

ARTIGO 3.º

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

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

3 — Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.
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ARTIGO 4.º

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

2 — Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e con-
tratos, é necessária a intervenção de dois gerentes.

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

4 — Ficam desde já nomeados gerentes todos os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

1 — A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes
casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudicação

em juízo, falência ou cessão gratuita não autorizada;
c) Quando o sócio praticar actos que violem o pacto social ou as

obrigações sociais;
d) No caso de morte de sócio a quem não sucedam herdeiros legi-

timários;
e) Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja

sócio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio;
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio con-

sentimento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia geral.
2 — Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no

balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas,
destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou terceiros.

3 — Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último ba-
lanço aprovado.

4 — Se por falecimento de um sócio a respectiva quota não for
amortizada no prazo de 90 dias, a contar da data do falecimento, os
herdeiros deverão designar, de entre eles, um representante comum.

ARTIGO 8.º

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

Está conforme o original.

22 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Helena Teixeira
Lima. 2006772309

VILA DO BISPO

BURGAU CLUB — ACTIVIDADES TURÍSTICAS, L.DA

Sede: Estrada da Luz, Burgau, freguesia de Budens, concelho
de Vila do Bispo

Capital social: € 9975,96

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Bispo. Matrícula
n.º 00163/980302; inscrição n.º 05; número e data da apresenta-
ção: 02/20050217.

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

Apresentação n.º 02/20050217.
Alteração parcial do contrato. Ficando o artigo 5.º com a seguinte

redacção:
ARTIGO 5.º

1 — Gerência — é exercida pelos gerentes Amílcar Manuel de Le-
mos Peixoto Jorge, casado, Quinta da Bela Vista, lote 102, Luz, La-
gos; Jorge Manuel Sobral Coelho, casado, Rua da Ponte Nova, 9, piso 1,
escritório E-1, Cacém, Sintra; Nuno Miguel da Cruz Dinis Jorge, ca-

sado, Quinta da Bela, lote 89, Luz, Lagos, e João Gonçalves Viegas
Jacinto, casado, Rua de Vasco da Gama, 5, Lagos.

Forma de obrigar: com a intervenção conjunta de dois gerentes,
sendo sempre obrigatória a intervenção do gerente João Gonçalves
Viegas Jacinto.

2 — (Mantém-se.)

Está conforme o original.

22 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Célia Maria Gonçalves
Rosado. 2004343249

GUARDA
CELORICO DA BEIRA

QUEIJARIA ARTESANAL DOS PRADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Celorico da Beira. Matrícula
n.º 00288; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 01/
03052005.

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

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 31 de Dezembro de 2004.

Está conforme.

3 de Maio de 2005. — A Conservadora, Maria Manuela Esteves
da Silva Abrantes. 2007717158

TRADICONSTROI, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Celorico da Beira. Matrícula
n.º 00152; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 01/
29042005.

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

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 9 de Junho de 1997.

Está conforme.

29 de Abril de 2005. — A Conservadora, Maria Manuela Esteves
da Silva Abrantes. 2007717140

GOUVEIA

EMÍLIA GONÇALVES BRITES & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gouveia. Matrícula n.º 00232/
870323; identificação de pessoa colectiva n.º 501801731; inscri-
ção n.º 06; número e data da apresentação: 02/050427.

Certifico que a sociedade em epígrafe foi dissolvida e liquidada, tendo
as suas contas sido aprovadas em 4 de Abril de 2005.

Está conforme o original.

27 de Abril de 2005. — A Conservadora, Maria Luísa Custódio
Lopes Pais. 2004670266

DELISMAR — INDÚSTRIA DE MADEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gouveia. Matrícula n.º  00525/
020731; identificação de pessoa colectiva n.º 506159574;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 01 e inscrição n.º 02; números e
data das apresentações: 06 e 07/050427.

Certifico que Phillis Marie Machado Pais cessou funções de geren-
te por renúncia, de 19 de Janeiro de 2005.

Certifico ainda que em relação à sociedade em epígrafe foi alterado
o contrato no que concerne ao artigo 4.º que passa a ter a seguinte
redacção:

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo do sócio Dean Martinho
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Pais, que, desde já, fica nomeado gerente, bastando a assinatura deste
para obrigar a sociedade em qualquer acto ou contrato, bem como
para a plena representação da mesma em juízo ou fora dele.

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

27 de Abril de 2005. — A Conservadora, Maria Luísa Custódio
Lopes Pais. 2004670185

SEIA

LARANJO & LARANJO — ACTIVIDADES TURÍSTICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Seia. Matrícula n.º 00645/
990323; identificação de pessoa colectiva n.º 504487469.

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

Pelo averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 — Apresentação n.º 02/
050331.

Cessação das funções de gerente de Maria Celeste Cardoso Silvério
Laranjo, por renúncia em 25 de Fevereiro de 2005.

Está conforme o original.

20 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria do Céu da Silva
Pinto. 2005606715

VÍTOR M. CUNHA — SISTEMAS DE ALUMÍNIO
E FERRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Seia. Matrícula n.º 01001/
040813; identificação de pessoa colectiva n.º 504587919.

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

Pelo averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 — Apresentação n.º 01/
050419.

Cessação das funções de gerente de Vítor Manuel Ribeiro da Cu-
nha, por renúncia em 29 de Abril de 2001.

Está conforme o original.

28 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria do Céu da Silva
Pinto. 2005606766

ANTÓNIO DE ALMEIDA PINTO & IRMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Seia. Matrícula n.º 00206/
860822; identificação de pessoa colectiva n.º 501705406.

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

Pela inscrição n.º 5 — Apresentação n.º 01/050329.
Aumento do capital e alteração parcial do contrato.
Artigo alterado: 3.º
Montante do reforço: € 55 000, em dinheiro.
Subscritores: José de Almeida Pinto, com € 50 000, António de

Almeida Pinto, com € 5000.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de sessenta mil euros e corresponde à soma de duas quotas, sendo uma
de cinquenta e dois mil e quinhentos euros, pertencente ao sócio José
de Almeida Pinto; e outra de sete mil e quinhentos euros, pertencen-
te ao sócio António de Almeida Pinto.

Foi depositado na pasta respectiva o contrato social na sua redac-
ção actualizada.

Está conforme o original.

20 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria do Céu da Silva
Pinto. 2005606626

LEIRIA
BOMBARRAL

ROTAV — PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO
DE PRODUTOS HORTOFRUTÍCOLAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Bombarral. Matrícula n.º 313/
910813; identificação de pessoa colectiva n.º 502604174;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 6; números e
data das apresentações: 1 e 2/20050415.

Certifico que por cartas dirigidas à sociedade em epígrafe e por es-
critura de 6 de Abril de 2005, lavrada a fl. 58 do livro n.º 124-D do
Cartório Notarial do Cadaval, foram feitos os seguintes registos:

Cessação das funções de gerentes de Armando Marques Tavares e
Maria Célia Correia Rodrigues Tavares, por renúncia em 16 de Mar-
ço de 2005, e foi alterado parcialmente o pacto da sociedade quanto
ao artigo 5.º, que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 5.º

1 — A gerência da sociedade e a sua representação em juízo e fora
dele, activa e passivamente, fica a cargo de dois gerentes, que pode-
rão fazer parte ou não da sociedade, com ou sem remuneração con-
forma for deliberado em assembleia geral.

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

Depositado na pasta respectiva o texto actualizado.

Está conforme.

29 de Abril de 2005. — A Conservadora, Madalena Maria de
Oliveira e Silva Rodrigues Garcia Grade. 2004261994

LEIRIA

DUARTE, ÉVORA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 2549/
880426; identificação de pessoa colectiva n.º 501969357; número
e data da apresentação: D-1841/101204.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao
ano de exercício de 2003.

Está conforme.

3 de Maio de 2005. — A Ajudante, Graça Maria Cardoso Carreira.
2007306379

LOFT XXI — SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 4652/
941007; identificação de pessoa colectiva n.º 502059834; número
e data da apresentação: D-1772/20041116.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao
ano de exercício de 2003.

Está conforme.

28 de Abril de 2005. — A Ajudante, Paula Maria Sousa da Silva
Alves. 2007300575

O FAVORITO — CHURRASQUEIRA SNACK-BAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 4520/
940704; identificação de pessoa colectiva n.º 503232637; número
e data da apresentação: D-4520/940704.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao
ano de exercício de 2003.

Está conforme.

27 de Abril de 2005. — A Ajudante, Maria Goreti Leal de Oliveira
Moniz. 2005223751
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EUREKA PLAST — COMÉRCIO DE MATÉRIAS
PLÁSTICAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 4335/
931124; identificação de pessoa colectiva n.º 503107182; número
e data da apresentação: D-1771/20041116.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao
ano de exercício de 2003.

Está conforme.

28 de Abril de 2005. — A Ajudante, Paula Maria Sousa da Silva
Alves. 2007300567

JOSÉ MATEUS VARATOJO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 677/
681018; identificação de pessoa colectiva n.º 500549907; número
e data da apresentação: D-1723/20041025.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao
ano de exercício de 2003.

Está conforme.

27 de Abril de 2005. — A Ajudante, Gracinda Neves Francisco.
2007309319

ESTABELECIMENTOS ELECTRO-ÁGUAS
REAL PIRES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 2297/
870225; identificação de pessoa colectiva n.º 501787135; número
e data da apresentação: D-1699/191004.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao
ano de exercício de 2003.

Está conforme.

27 de Abril de 2005. — A Escriturária Superior, Josefina da
Conceição Lima Leal Mesquita. 2005223590

VERDE LIMÃO — PRONTO A VESTIR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 5554/
970609; identificação de pessoa colectiva n.º 503899526; número
e data da apresentação: D-1747/20041028.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao
ano de exercício de 2003.

Está conforme.

27 de Abril de 2005. — A Ajudante, Paula Maria Sousa da Silva
Alves. 2007309688

LEIRIENSE — HOLDING, S. G. P. S., S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 3444/
910201; identificação de pessoa colectiva n.º 502490829; número
e data da apresentação: D-1719/20041021.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao
ano de exercício de 2003.

27 de Abril de 2005. — A Ajudante, Gracinda Neves Francisco.
2005223956

V. V. — RESINAS E DERIVADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 8981/
030822; identificação de pessoa colectiva n.º 506658180; número
e data da apresentação: D-1745/28102004.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao
ano de exercício de 2003.

Está conforme.

27 de Abril de 2005. — A Escriturária Superior, Josefina da
Conceição Lima Leal Mesquita. 2007309661

POUSAMÓVEL — INDÚSTRIA DE CARPINTARIA
E MARCENARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 3128/
900322; identificação de pessoa colectiva n.º 502314370; número
e data da apresentação: D-1740/281004.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao
ano de exercício de 2003.

Está conforme.

27 de Abril de 2005. — A Escriturária Superior, Josefina da
Conceição Lima Leal Mesquita. 2007309610

CLÍNICA DENTÁRIA DE SANTANA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 2772/
890123; identificação de pessoa colectiva n.º 502098686; número
e data da apresentação: D-1738/28102004.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao
ano de exercício de 2003.

Está conforme.

27 de Abril de 2005. — A Escriturária Superior, Josefina da
Conceição Lima Leal Mesquita. 2007309599

SUINIGRUPO — RAÇÕES PARA ANIMAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 4669/
950111; identificação de pessoa colectiva n.º 503336963; número
e data da apresentação: D-1701/201004.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao
ano de exercício de 2003.

Está conforme.

26 de Abril de 2005. — A Escriturária Superior, Josefina da
Conceição Lima Leal Mesquita. 2005223620

COLPINUS — MADEIRAS E DERIVADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 4916/
951010; identificação de pessoa colectiva n.º 503508454; número
e data da apresentação: D-1703/20102004.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao
ano de exercício de 2003.

Está conforme.

27 de Abril de 2005. — A Ajudante, Maria Goreti Leal de Oliveira
Moniz. 2005223646

MANUEL ANTÓNIO DE JESUS RIBEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 1669/
820722; identificação de pessoa colectiva n.º 501299394; número
e data da apresentação: D-1764/20041109.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao
ano de exercício de 2003.

Está conforme.

27 de Abril de 2005. — A Ajudante, Paula Maria Sousa da Silva
Alves. 2007300273
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EQUILENA — EQUIPAMENTOS ELÉCTRICOS
DO LENA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 2985/
891020; identificação de pessoa colectiva n.º 502235497; número
e data da apresentação: D-1748/20041028.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao
ano de exercício de 2003.

Está conforme.

28 de Abril de 2005. — A Ajudante, Gracinda Neves Francisco.
2007309645

ARGIGUS — COMÉRCIO DE ARGILAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 5179/
960704; identificação de pessoa colectiva n.º 503682870; número
e data da apresentação: D-1752/20041029.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao
exercício de 2003.

28 de Abril de 2005. — A Ajudante, Gracinda Neves Francisco.
2007309874

SALIHORTA — SOCIEDADE AGRÍCOLA DO LIS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 4409/
940303; identificação de pessoa colectiva n.º 503163457; número
e data da apresentação: D-1751/20041029.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao
exercício de 2003.

28 de Abril de 2005. — A Ajudante, Gracinda Neves Francisco.
2007309858

ÁLVARO DA SILVA PEREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 5200/
960719; identificação de pessoa colectiva n.º 503693120; número
e data da apresentação: D-1819/20041202.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os. documen-
tos da prestação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao
ano de exercício de 2003.

Está conforme.

2 de Maio de 2005. — A Ajudante, Paula Maria Sousa da Silva
Alves. 2007301571

LAURENTINO PATRÍCIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 2155/
860613; identificação de pessoa colectiva n.º 501679880; número
e data da apresentação: D-1750/20041029.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao
exercício de 2003.

28 de Abril de 2005. — A Ajudante, Gracinda Neves Francisco.
2007309840

MAABOOR — PINTURA E DECORAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 8143/
020131; identificação de pessoa colectiva n.º 505946599; número
e data da apresentação: D-1749/20041029.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao
exercício de 2003.

28 de Abril de 2005. — A Ajudante, Gracinda Neves Francisco.
2007309831

BAQUELITE LIZ, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º  185/
460429; identificação de pessoa colectiva n.º 500040990; número
e data da apresentação: D-1724/20041025.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao
exercício de 2003.

27 de Abril de 2005. — A Ajudante, Gracinda Neves Francisco.
2007309327

LOJA DA LUZ — COMÉRCIO DE MATERIAL
ELÉCTRICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º  5766/
971223; identificação de pessoa colectiva n.º 504027263; número
e data da apresentação: D-1720/20041021.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao
exercício de 2003.

27 de Abril de 2005. — A Ajudante, Gracinda Neves Francisco.
2005224006

AMBIENTE — RECUPERAÇÃO DE MATERIAIS
PLÁSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 3138/
900327; identificação de pessoa colectiva n.º 502316403; número
e data da apresentação: D-1815/20041202.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de Contas da sociedade em epígrafe referentes ao
ano de exercício de 2003.

Conferida, está conforme.

29 de Abril de 2005. — A Ajudante, Paula Maria Sousa da Silva
Alves. 2007301520

MARCANTE — MÁRMORES E CANTARIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 578/
670425; identificação de pessoa colectiva n.º 500182086; número
e data da apresentação: D-1795/22112004.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao
exercício de 2003.

29 de Abril de 2005. — A Ajudante, Maria Goreti Leal de Oliveira
Moniz. 2007301024

VIBRICK — SOCIEDADE DE REVESTIMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 6322/
990311 ; identificação de pessoa colectiva n.º 504503227; núme-
ro e data da apresentação: D-22112004.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao
exercício de 2003.

29 de Abril de 2005. — A Ajudante, Maria Goreti Leal de Oliveira
Moniz. 2005232254
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MOTA & GRÁCIO — PRONTO A VESTIR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 6321/
990311; identificação de pessoa colectiva n.º 504313231; número
e data da apresentação: D-1743/281004.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao
exercício de 2003.

28 de Abril de 2005. — A Escriturária Superior, Josefina da
Conceição Lima Leal Mesquita. 2007309637

EURODUCHES — INDÚSTRIA DE PARADUCHES
DE ALUMÍNIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial das Caldas da Rainha. Matrícula
n.º 8376/020523; identificação de pessoa colectiva n.º 506119998;
número e data da apresentação: D-1840/101204.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao
ano de exercício de 2003.

Conferida, está conforme.

3 de Maio de 2005. — A Ajudante, Graça Maria Cardoso Carreira.
2007306360

PNEUREDONDO — COMÉRCIO E REPARAÇÃO
DE PNEUMÁTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 8084/
020117; identificação de pessoa colectiva n.º 505907984; número
e data da apresentação: D-1843/101204.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao
ano de exercício de 2003.

Conferida, está conforme.

3 de Maio de 2005. — A Ajudante, Graça Maria Cardoso Carreira.
2007301750

BOVITOCHA — CRIAÇÃO DE ANIMAIS, SOCIEDADE
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 7363/
010322; identificação de pessoa colectiva n.º 505316170; número
e data da apresentação: D-1844/10122004.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao
exercício de 2003.

3 de Maio de 2005. — A Ajudante, Maria Goreti Leal de Oliveira
Moniz. 2007306697

ROTIVANEL — EQUIPAMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 2637/
880817; identificação de pessoa colectiva n.º 502021691; número
e data da apresentação: D-1848/13122004.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao
exercício de 2003.

3 de Maio de 2005. — A Ajudante, Maria Goreti Leal de Oliveira
Moniz. 2000398502

CLÍNICA DENTÁRIA DE JOÃO ABREU,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 8379/
020523; identificação de pessoa colectiva n.º 505925931; número
e data da apresentação: D-1845/10122004.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao
exercício de 2003.

3 de Maio de 2005. — A Ajudante, Maria Goreti Leal de Oliveira
Moniz. 2007314142

PORTANÍVEL — COMÉRCIO DE PORTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 9034/
031015; identificação de pessoa colectiva n.º 506729990; número
e data da apresentação: D-1847/10122004.

Certifico que foram depositados na Pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao
exercício de 2003.

3 de Maio de 2005. — A Ajudante, Maria Goreti Leal de Oliveira
Moniz. 2007314169

DOMARC — PINTURA DE CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 8840/
030421; identificação de pessoa colectiva n.º 506532666; número
e data da apresentação: D-1822/02122004.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao
exercício de 2003.

2 de Maio de 2005. — A Ajudante, Maria Goreti Leal de Oliveira
Moniz. 2000398510

LUZ DE FÁTIMA — COMÉRCIO DE CANDEEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 8790/
030313; identificação de pessoa colectiva n.º 506493938; número
e data da apresentação: D-1824/02122004.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao
exercício de 2003.

2 de Maio de 2005. — A Ajudante, Maria Goreti Leal de Oliveira
Moniz. 2000398537

SÉRGIO GASPAR, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 8893/
030530 ; identificação de pessoa colectiva n.º 506600319; núme-
ro e data da apresentação: D-1823/02122004.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao
exercício de 2003.

2 de Maio de 2005. — A Ajudante, Maria Goreti Leal de Oliveira
Moniz. 2000474152

TECTO-MODERNO — ISOLAMENTOS TÉRMICOS
E ACÚSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 7583/
010618; identificação de pessoa colectiva n.º 505474310; número
e data da apresentação: D-1820/02122004.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao
exercício de 2003.

2 de Maio de 2005. — A Ajudante, Maria Goreti Leal de Oliveira
Moniz. 2007301580

DIONÍSIO & SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 5649/
970911; identificação de pessoa colectiva n.º 503956171; número
e data da apresentação: D-1825/03122004.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao
exercício de 2003.

2 de Maio de 2005. — A Ajudante, Maria Goreti Leal de Oliveira
Moniz. 2007301741

RIFRACOR — CORANTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 8439/
020628; identificação de pessoa colectiva n.º 506061531; número
e data da apresentação: D-1829/06122004.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao
exercício de 2003.

2 de Maio de 2005. — A Ajudante, Maria Goreti Leal de Oliveira
Moniz. 2007301881

ROFALCOR — CORANTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 3122/
900319; identificação de pessoa colectiva n.º 502311622; número
e data da apresentação: D-1828/06122004.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao
exercício de 2003.

2 de Maio de 2005. — A Ajudante, Maria Goreti Leal de Oliveira
Moniz. 2007301873

VALE DO LENA — SOCIEDADE COMERCIAL
PROMOTORA DE VENDAS E REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 1567/
811209; identificação de pessoa colectiva n.º 500294941; número
e data da apresentação: D-1827/03122004.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao
exercício de 2003.

2 de Maio de 2005. — A Ajudante, Maria Goreti Leal de Oliveira
Moniz. 2007301857

DIVIMARC — DISTRIBUIÇÃO DE VINHO DE MARCA
E PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 3565/
910605; identificação de pessoa colectiva n.º 502566370; número
e data da apresentação: D-1826/03122004.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao
exercício de 2003.

2 de Maio de 2005. — A Ajudante, Maria Goreti Leal de Oliveira
Moniz. 2007301849

FERNANDO & RODRIGUES — IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 6132/
980914; identificação de pessoa colectiva n.º 504258591; número
e data da apresentação: D-1834/10122004.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao
exercício de 2003.

2 de Maio de 2005. — A Ajudante, Maria Goreti Leal de Oliveira
Moniz. 2002788901

DINA S. GOMES — UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 9068/
031113; identificação de pessoa colectiva n.º 506748723; número
e data da apresentação: D-1775/20041117.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao
exercício de 2003.

29 de Abril de 2005. — A Ajudante, Gracinda Neves Francisco.
2007300680

ARLINDO & JORGE RIBEIRO — CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 7666/
010717; identificação de pessoa colectiva n.º 505587041; número
e data da apresentação: D-1792/22112004.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao
exercício de 2003.

29 de Abril de 2005. — A Ajudante, Maria Goreti Leal de Oliveira
Moniz. 2007301008

PEQUENOS VÍCIOS — COMÉRCIO DE ACESSÓRIOS
DE MODA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 9076/
031117; identificação de pessoa colectiva n.º 506776492; número
e data da apresentação: D-1839/101204.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao
exercício de 2003.

Conferida, está conforme.

3 de Maio de 2005. — A Ajudante, Graça Maria Cardoso Carreira.
2007306352

PAPELARIA LETRAS E GATAFUNHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 8362/
020517; identificação de pessoa colectiva n.º 506141101; número
e data da apresentação: D-1836/101204.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao
exercício de 2003.

Conferida, está conforme.

3 de Maio de 2005. — A Ajudante, Graça Maria Cardoso Carreira.
2007301768

ESCOLA DE CONDUÇÃO DE MONTE REDONDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 6580/
990803; identificação de pessoa colectiva n.º 504509624; número
e data da apresentação: D-1842/101204.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao
exercício de 2003.

Conferida, está conforme.

3 de Maio de 2005. — A Ajudante, Graça Maria Cardoso Carreira.
2007306387

MONLIZ — PRODUTOS ALIMENTARES MONDEGO
E LIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 2841/
890418; identificação de pessoa colectiva n.º 500963304; número
e data da apresentação: D-1835/101204.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao
exercício de 2003.

Conferida, está conforme.

2 de Maio de 2005. — A Ajudante, Graça Maria Cardoso Carreira.
2007314134
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FISCONSER — SERVIÇOS DE APOIO À GESTÃO
DE EMPRESAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 7765/
010823; identificação de pessoa colectiva n.º 505622661; número
e data da apresentação: D-1837/101204.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao
exercício de 2003.

Conferida, está conforme.

2 de Maio de 2005. — A Ajudante, Graça Maria Cardoso Carreira.
2007306336

NEVES & TERLOUW — MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 7735/
010813; identificação de pessoa colectiva n.º 505660245; número
e data da apresentação: D-1838/10122004.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao
exercício de 2003.

Conferida, está conforme.

2 de Maio de 2005. — A Ajudante, Graça Maria Cardoso Carreira.
2007306344

METALOMECÂNICA — ACÁCIO OLIVEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 5741/
971127; identificação de pessoa colectiva n.º 504014021; número
e data da apresentação: D-1777/20041117.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao
exercício de 2003.

Conferida, está conforme.

28 de Abril de 2005. — A Ajudante, Paula Maria Sousa da Silva
Alves. 2007300702

NOVO PÃO — SOCIEDADE PANIFICADORA DA PONTE
DE CAVALEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 884/
730801; identificação de pessoa colectiva n.º 500204136; número
e data da apresentação: D-1690/20051018.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao
exercício de 2003.

26 de Abril de 2005. — A Ajudante, Maria Goreti Leal de Oliveira
Moniz. 2002789304

RAL — REIS, AUTO MECÂNICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 4059/
921214; identificação de pessoa colectiva n.º 502883545; número
e data da apresentação: D-1694/20041018.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao
exercício de 2003.

26 de Abril de 2005. — A Ajudante, Maria Goreti Leal de Oliveira
Moniz. 2007309130

JÚLIO DE SOUSA MONTEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 657/
680822; identificação de pessoa colectiva n.º 500549052; número
e data da apresentação: D-1691/20041018.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao
exercício de 2003.

26 de Abril de 2005. — A Ajudante, Maria Goreti Leal de Oliveira
Moniz. 2007309106

ESCOLA DE CONDUÇÃO DA MACEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 6193/
981105; identificação de pessoa colectiva n.º 504268996; número
e data da apresentação: D-1693/20041015.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao
exercício de 2003.

26 de Abril de 2005. — A Ajudante, Maria Goreti Leal de Oliveira
Moniz. 2007309122

MASIGA — MATERIAIS, CONSTRUÇÃO
E MADEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 1941/
840727; identificação de pessoa colectiva n.º 501487638; número
e data da apresentação: D-1632/20040922.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao
exercício de 2003.

26 de Abril de 2005. — A Ajudante, Maria Goreti Leal de Oliveira
Moniz. 2007303787

RESTAURANTE BEMTAVISO, ACTIVIDADES
HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 4354/
931215; identificação de pessoa colectiva n.º 503145548; número
e data da apresentação: D-1689/20041018.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao
exercício de 2003.

26 de Abril de 2005. — A Ajudante, Maria Goreti Leal de Oliveira
Moniz. 2002737339

DFC — SOCIEDADE TINTAS DE SOLOS
E ISOLAMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 5302/
961029; identificação de pessoa colectiva n.º 503749338; número
e data da apresentação: D-1688/20041018.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao
exercício de 2003.

26 de Abril de 2005. — A Ajudante, Maria Goreti Leal de Oliveira
Moniz. 2007309092

FRANPIN PORTUGAL — COMÉRCIO DE PRODUTOS
INDUSTRIAIS E SERVIÇOS DE MERCHANDISING,

UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 8396/
020606; identificação de pessoa colectiva n.º 505961121; número
e data da apresentação: D-1762/20041109.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao
exercício de 2002.

28 de Abril de 2005. — A Ajudante, Gracinda Neves Francisco.
2007300257
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CARLOS ESPERANÇO, TRANSPORTES NACIONAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 5700/
971023; identificação de pessoa colectiva n.º 503978990; número
e data da apresentação: D-1786/19112004.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao
exercício de 2003.

29 de Abril de 2005. — A Ajudante, Maria Goreti Leal de Oliveira
Moniz. 2007300842

IMOBILIÁRIA RODA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 2104/
860127; identificação de pessoa colectiva n.º 501606785; número
e data da apresentação: D-1763/20041109.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao
exercício de 2003.

27 de Abril de 2005. — A Ajudante, Gracinda Neves Francisco.
2007300265

ARMINDA CABELEIREIROS, SOCIEDADE
COMERCIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 4070/
930106; identificação de pessoa colectiva n.º 502911883; número
e data da apresentação: D-1692/20041018.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao
exercício de 2003.

26 de Abril de 2005. — A Ajudante, Maria Goreti Leal de Oliveira
Moniz. 2007309114

SERQUITEC — REPRESENTAÇÕES QUÍMICAS,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 8222/
020301; identificação de pessoa colectiva n.º 506033201; número
e data da apresentação: D-1708/20041020.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao
exercício de 2003.

2 de Maio de 2005. — A Ajudante, Maria Goreti Leal de Oliveira
Moniz. 2005223816

STEPHANE, RAPOSO E LOPES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 5416/
970219; identificação de pessoa colectiva n.º 503817988; número
e data da apresentação: D-1207/20041020.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao
exercício de 2003.

2 de Maio de 2005. — A Ajudante, Maria Goreti Leal de Oliveira
Moniz. 2005223760

NÉLSON & LEONEL — REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO
AUTOMÓVEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 8427/
020621; identificação de pessoa colectiva n.º 506198200; número
e data da apresentação: D-1833/09122004.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao
exercício de 2003.

2 de Maio de 2005. — A Ajudante, Maria Goreti Leal de Oliveira
Moniz. 2007314070

AUTO ANDRINOS — COMÉRCIO E REPARAÇÃO
DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 7754/
010820; identificação de pessoa colectiva n.º 505551500; número
e data da apresentação: D-1832/09122004.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao
exercício de 2003.

2 de Maio de 2005. — A Ajudante, Maria Goreti Leal de Oliveira
Moniz. 2007314061

FABRIESTRUTURA — REVESTIMENTOS E MONTAGEM
DE ESTRUTURAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 6871/
20000324; identificação de pessoa colectiva n.º 504897110; nú-
mero e data da apresentação: D-1831/07122004.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao
exercício de 2003.

3 de Maio de 2005. — A Ajudante, Maria Goreti Leal de Oliveira
Moniz. 2007301938

HENRIQUE FILIPE BRITES MARQUES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 8622/
021113; identificação de pessoa colectiva n.º 506353010; número
e data da apresentação: D-1830/07122004.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao
exercício de 2003.

3 de Maio de 2005. — A Ajudante, Maria Goreti Leal de Oliveira
Moniz. 2007301920

PARRACHEIRO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 691/
800313; identificação de pessoa colectiva n.º 500549060; número
e data da apresentação: D-1654/20040929.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao
exercício de 2003.

22 de Abril de 2005. — A Ajudante, Graça Maria Cardoso Carreira.
2007308088

DUARTE & RAIMUNDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 4547/
940811; identificação de pessoa colectiva n.º 503251046; número
e data da apresentação: D-1782/20041118.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao
exercício de 2003.

29 de Abril de 2005. — A Ajudante, Gracinda Neves Francisco.
2007300753
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MARIA ANGELINA PEDROSA & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 1830/
830713; identificação de pessoa colectiva n.º 501405704; número
e data da apresentação: D-1739/28102004.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao
exercício de 2003.

Conferida, está conforme.

27 de Abril de 2005. — A Escriturária Superior, Josefina da
Conceição Lima Leal Mesquita. 2007309602

D. C. N. — PUBLICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 5058/
960306; identificação de pessoa colectiva n.º 503598739; número
e data da apresentação: D-1653/20040928.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao
exercício de 2003.

Conferida, está conforme.

22 de Abril de 2005. — A Ajudante, Graça Maria Cardoso Carreira.
2007308070

LISCORTES — ESTRUTURAS METÁLICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 1167/
771110; identificação de pessoa colectiva n.º 500698260; número
e data da apresentação: D-1744/28102004.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao
exercício de 2003.

Conferida, está conforme.

28 de Abril de 2005. — A Escriturária Superior, Josefina da
Conceição Lima Leal Mesquita. 2007309653

RUIVO & RODA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 1577/
820112; identificação de pessoa colectiva n.º 501231340; número
e data da apresentação: D-1746/20041028.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao
exercício de 2003.

Conferida, está conforme.

27 de Abril de 2005. — A Ajudante, Paula Maria Sousa da Silva
Alves. 2007309670

LOURENÇO & GOMES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 4998/
960111; identificação de pessoa colectiva n.º 503563706; número
e data da apresentação: D-1776/20041117.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao
exercício de 2003.

29 de Abril de 2005. — A Ajudante, Gracinda Neves Francisco.
2007300699

LISBOA
AMADORA

BELFRIO — SOCIEDADE INSTALADORA DE FRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 4400;
identificação de pessoa colectiva n.º 501308512; data do depósito:
29062004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2003.

29 de Abril de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Cristina Jacob. 2008623289

TETRAIMO — INVESTIMENTOS, CONSTRUÇÕES
E URBANIZAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 11 837;
identificação de pessoa colectiva n.º 504909789; data do depósito:
29062004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2003.

29 de Abril de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Cristina Jacob. 2006132121

AMÉRICO P.  F. TEIXEIRA — CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 11 969;
identificação de pessoa colectiva n.º 504924362; data do depósito:
30062004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2003.

29 de Abril de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Cristina Jacob. 2008546365

CLICCASA — SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 11 480;
identificação de pessoa colectiva n.º 504616110; data do depósito:
30062004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2003.

29 de Abril de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Cristina Jacob. 2008634051

IDEALSOLO — REVESTIMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 10 046;
identificação de pessoa colectiva n.º 503743119; data do depósito:
30062004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2003.

29 de Abril de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Cristina Jacob. 2003716238

LIDERLABE — REAGENTES E EQUIPAMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 6664;
identificação de pessoa colectiva n.º 502318643; data do depósito:
30062004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2003.

29 de Abril de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Cristina Jacob. 2002561192
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LUSOCALIBRADOS — AÇOS, ÓLEOS E DERIVADOS
DE ARAME, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 9593;
identificação de pessoa colectiva n.º 503534013; data do depósito:
29062004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2003.

29 de Abril de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Cristina Jacob. 2008603695

MANUEL PERES JÚNIOR & FILHOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 4252;
identificação de pessoa colectiva n.º 500180180; data do depósito:
29062004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2003.

29 de Abril de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Cristina Jacob. 2008603784

HMS CLIMA — AR CONDICIONADO
E VENTILAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 13 484;
identificação de pessoa colectiva n.º 506274470; data do depósito:
28062004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2003.

29 de Abril de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Cristina Jacob. 2008615669

BRANDOAR — AR CONDICIONADO E EQUIPAMENTO
HOTELEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 9126;
identificação de pessoa colectiva n.º 503257664; data do depósito:
28062004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2003.

29 de Abril de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Cristina Jacob. 2008615650

HECTACOM PORTUGAL — IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO
DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 9160;
identificação de pessoa colectiva n.º 503361054; data do depósito:
28062004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2003.

29 de Abril de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Cristina Jacob. 2008603610

RAPEL — REPRESENTAÇÕES E ARTIGOS
PARA ESCRITÓRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 9215;
identificação de pessoa colectiva n.º 501883894; data do depósito:
29062004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2003.

29 de Abril de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Cristina Jacob. 2005629073

AUTO TÁXIS ALFERES, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 12 522;
identificação de pessoa colectiva n.º 505480549; data do depósito:
29062004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2003.

29 de Abril de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Cristina Jacob. 2004611278

MARCELLE BOUHON, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 1298;
identificação de pessoa colectiva n.º 500182205; data do depósito:
29062004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2003.

29 de Abril de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Cristina Jacob. 2008622665

AUTO TÁXIS F.  TAVARES DE ALMEIDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 1790;
identificação de pessoa colectiva n.º 500038082; data do depósito:
29062004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2003.

29 de Abril de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Cristina Jacob. 2008623726

CLÍNICA NOSSA SENHORA DO Ó, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 13 266;
identificação de pessoa colectiva n.º 505725614; data do depósito:
30062004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2003.

28 de Abril de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Cristina Jacob. 2003184333

VALSTEAM ADCA ENGINEERING, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 7071;
identificação de pessoa colectiva n.º 502487364; data do depósito:
30062004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2003.

28 de Abril de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Cristina Jacob. 2008540944

ÍCARO — IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 11 097;
identificação de pessoa colectiva n.º 504292609; data do depósito:
30062004.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2003.

28 de Abril de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Cristina Jacob. 2008619460

MERO ACASO, SISTEMAS INFORMÁTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 11 696;
identificação de pessoa colectiva n.º 504815253; data do depósito:
30062004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2003.

28 de Abril de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Cristina Jacob. 2002561222

S. G. C. IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 7668;
identificação de pessoa colectiva n.º 502758090; data do depósito:
30062004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2003.

28 de Abril de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Cristina Jacob. 2008412709

MARQUES & SOARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 6299;
identificação de pessoa colectiva n.º 502139242; data do depósito:
28062004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2003.

28 de Abril de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Cristina Jacob. 2005817147

SANTOS, SOUSA & SILVEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 11 838;
identificação de pessoa colectiva n.º 504528475; data do depósito:
28062004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2003.

28 de Abril de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Cristina Jacob. 2008615405

AFONSO OLIVEIRA & FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 6559;
identificação de pessoa colectiva n.º 501454730; data do depósito:
30062004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2003.

28 de Abril de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Cristina Jacob. 2008525953

CIMBAR — COMPANHIA DISTRIBUIDORA
E IMPORTADORA DE BEBIDAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 5418;
identificação de pessoa colectiva n.º 500312435; data do depósito:
30062004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2003.

28 de Abril de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Cristina Jacob. 2008622797

NANCOR — LABORATÓRIO COMERCIAL E INDUSTRIAL
DE FOTOGRAFIA , L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 3956;
identificação de pessoa colectiva n.º 501058427; data do depósito:
30062004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2003.

28 de Abril de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Cristina Jacob. 2008526054

SOUSA & PEREZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 14 283;
identificação de pessoa colectiva n.º 502685298; data do depósito:
30062004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2003.

28 de Abril de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Cristina Jacob. 2008565092

ESTRELA DO BOSQUE — SNACK BAR,
PASTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 13 126;
identificação de pessoa colectiva n.º 505999994; data do depósito:
29062004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2003.

28 de Abril de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Cristina Jacob. 2008603717

DOCEPAPOILA — ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 13 826;
identificação de pessoa colectiva n.º 506602036; data do depósito:
30062004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2003.

28 de Abril de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Cristina Jacob. 2008612120

ZÉSLUZ — SOCIEDADE INSTALAÇÕES
ELÉCTRICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 10 353;
identificação de pessoa colectiva n.º 503904392; data do depósito:
30062004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2003.

28 de Abril de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Cristina Jacob. 2002471258
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ALVES & REGUEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 202;
identificação de pessoa colectiva n.º 500525242; data do depósito:
30062004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2003.

28 de Abril de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Cristina Jacob. 2004326620

JOÃO CARDEAL — FABRICO DE ESTOFOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 6899;
identificação de pessoa colectiva n.º 502912305; data do depósito:
30062004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2003.

28 de Abril de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Cristina Jacob. 2008526089

CONSENSO — SISTEMAS DE SEGURANÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 10 322;
identificação de pessoa colectiva n.º 503894516; data do depósito:
30062004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2003.

28 de Abril de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Cristina Jacob. 2008525961

INTIMACOR — COMÉRCIO DE MODA
E CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 11 558;
identificação de pessoa colectiva n.º 504605437; data do depósito:
30062004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2003.

28 de Abril de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Cristina Jacob. 2008623521

GAGO NUNES, COMÉRCIO E INDÚSTRIA
AUTOMÓVEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 8817;
identificação de pessoa colectiva n.º 503238562; data do depósito:
30062004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2003.

28 de Abril de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Cristina Jacob. 2006577590

VÍTOR, LEITE & MARTINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 6237;
identificação de pessoa colectiva n.º 502115491; data do depósito:
30062004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2003.

29 de Abril de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Cristina Jacob. 2003184317

BRANCO DA PALMA — SOCIEDADE
DE UROLOGIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 11 566;
identificação de pessoa colectiva n.º 504449184; data do depósito:
29062004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2003.

29 de Abril de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Cristina Jacob. 2008623300

CAD — DESENHO E COPIA DE ARQUITECTURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 6807;
identificação de pessoa colectiva n.º 502370017; data do depósito:
29062004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2003.

29 de Abril de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Cristina Jacob. 2008621316

SGC TELECOM, SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 12 888;
identificação de pessoa colectiva n.º 505024314; data do depósito:
29062004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2003.

29 de Abril de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Cristina Jacob. 2008412660

PARTICIPAÇÕES GRÁFICAS, SGPS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 11 209;
identificação de pessoa colectiva n.º 504496522; data do depósito:
29062004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2003.

29 de Abril de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Cristina Jacob. 2008603679

JOG — INDUSTRIAS TÊXTEIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 716;
identificação de pessoa colectiva n.º 500105731; data do depósito:
29062004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2003.

29 de Abril de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Cristina Jacob. 2008623513

VITÓCARGO — TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 12 355;
identificação de pessoa colectiva n.º 505165201; data do depósito:
29062004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2003.

29 de Abril de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Cristina Jacob. 2008612287
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REPARBET — REPARAÇÃO DE ESTRUTURAS
DE BETÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 13 950;
identificação de pessoa colectiva n.º 506659615; data do depósito:
29062004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2003.

29 de Abril de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Cristina Jacob. 2008623602

PANDREA COMÉRCIO DE VESTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 10 880;
identificação de pessoa colectiva n.º 504186183; data do depósito:
29062004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2003.

29 de Abril de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Cristina Jacob. 2004611421

J. ÁGUAS — REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 10 598;
identificação de pessoa colectiva n.º 504005766; data do depósito:
29062004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2003.

29 de Abril de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Cristina Jacob. 2008623610

O TORO — SOCIEDADE COMERCIAL E INDUSTRIAL
DE MADEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 10 419;
identificação de pessoa colectiva n.º 503931136; data do depósito:
29062004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2003.

29 de Abril de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Cristina Jacob. 2008623661

FARCOL — PROTECÇÃO INDUSTRIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 6413;
identificação de pessoa colectiva n.º 502209283; data do depósito:
29062004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2003.

29 de Abril de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Cristina Jacob. 2008622690

BITRONIX — TECNOLOGIAS DE INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 11 693;
identificação de pessoa colectiva n.º 504802518; data do depósito:
29062004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2003.

29 de Abril de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Cristina Jacob. 2004779497

GARAGEM DOS MOINHOS — REPARAÇÃO
DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 11 417;
identificação de pessoa colectiva n.º 504374745; data do depósito:
29062004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2003.

29 de Abril de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Cristina Jacob. 2008614212

DIVERTIMENTOS ZÉLITO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 5007;
identificação de pessoa colectiva n.º 501519220; data do depósito:
29062004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2003.

29 de Abril de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Cristina Jacob. 2008623734

ALICE & FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 9556;
identificação de pessoa colectiva n.º 503520586; data do depósito:
29062004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2003.

29 de Abril de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Cristina Jacob. 2004895756

M. T. DIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 13 825;
identificação de pessoa colectiva n.º 506545920; data do depósito:
29062004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2003.

29 de Abril de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Cristina Jacob. 2006478370

O PROFECTA, ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 10 912;
identificação de pessoa colectiva n.º 504186450; data do depósito:
29062004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2003.

29 de Abril de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Cristina Jacob. 2008613933

FARMÁCIA SÃO DAMIÃO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 11 557;
identificação de pessoa colectiva n.º 504590987; data do depósito:
29062004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2003.

29 de Abril de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Cristina Jacob. 2005860832
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TRANFIRA — TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 13 623;
identificação de pessoa colectiva n.º 506445666; data do depósito:
29062004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2003.

29 de Abril de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Cristina Jacob. 2008477070

COMPANHIA DE ADMINISTRAÇÕES E URBANIZAÇÕES
DO ALGARVE — AURA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 11 738;
identificação de pessoa colectiva n.º 504869159; data do depósito:
30062004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2003.

29 de Abril de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Cristina Jacob. 2008412695

CIPRIANO & VITÓRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 11 738;
identificação de pessoa colectiva n.º 504869159; data do depósito:
30062004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2003.

29 de Abril de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Cristina Jacob. 2005976563

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES J. L. RODRIGUES
& IRMÃOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 1647;
data do depósito: 28062004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes às prestações de
contas referentes aos exercícios de 2001 e 2002.

27 de Abril de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Cristina Jacob. 2005829404

LEXAFOTO — COMÉRCIO DE FOTOGRAFIA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 13 599;
identificação de pessoa colectiva n.º 506368939; data do depósito:
30062004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2003.

29 de Abril de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Cristina Jacob. 2008546381

UBATUBA — IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 11 441;
identificação de pessoa colectiva n.º 504516043; data do depósito:
14062004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2003.

2 de Maio de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Cristina Jacob. 2008635651

FALUR — FALAGUEIRA — URBANIZAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 8159;
identificação de pessoa colectiva n.º 502957549; data do depósito:
28062004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2003.

2 de Maio de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Cristina Jacob. 2005533971

MOLDURAS FUNCHEIRA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 12 026;
identificação de pessoa colectiva n.º 505124467; data do depósito:
30062004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2003.

2 de Maio de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Cristina Jacob. 2004819405

ABBOTTFARMA — PROMOÇÃO DE PRODUTOS
FARMACÊUTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 11 166;
identificação de pessoa colectiva n.º 504773887; data do depósito:
27042005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2003.

2 de Maio de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Cristina Jacob. 2008532739

ROCHE FARMACÊUTICA QUÍMICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 6444;
identificação de pessoa colectiva n.º 500233810; data do depósito:
27042005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2003.

2 de Maio de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Cristina Jacob. 2008192237

CRISOPTICA — OCULISTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 4591;
identificação de pessoa colectiva n.º 501381570; data do depósito:
27042005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2003.

2 de Maio de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Cristina Jacob. 2008192229

VISAMA — REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 5453;
identificação de pessoa colectiva n.º 501752919; data do depósito:
26042005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2003.

2 de Maio de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Cristina Jacob. 2003309764
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HANIL — DECORAÇÕES E VESTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 5860;
identificação de pessoa colectiva n.º 501940804; data do depósito:
26042005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2003.

2 de Maio de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Cristina Jacob. 2006438786

T W  —  FARMA SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 13 960;
identificação de pessoa colectiva n.º 506575659; data do depósito:
27042005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2003.

2 de Maio de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Cristina Jacob. 2000273610

ESTILO VISÃO — COMÉRCIO DE MATERIAL
ÓPTICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 13 678;
identificação de pessoa colectiva n.º 506487075; data do depósito:
26042005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2003.

2 de Maio de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Cristina Jacob. 2004452854

MAMADU FUTA BARI — SOCIEDADE
DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 12 592;
identificação de pessoa colectiva n.º 505530317; data do depósito:
26042005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2003.

2 de Maio de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Cristina Jacob. 2005847305

VÍTOR M. A. SANTOS — TERRAPLANAGENS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 11 615;
identificação de pessoa colectiva n.º 502936614; data do depósito:
29062004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2003.

2 de Maio de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Cristina Jacob. 2008612171

SETESIL — COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MÁQUINAS
E EQUIPAMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 6728;
identificação de pessoa colectiva n.º 500246742; data do depósito:
29062004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2003.

2 de Maio de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Cristina Jacob. 2006442775

AQUECIND — COMERCIALIZAÇÃO DE COMPONENTES
E EQUIPAMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 6412;
identificação de pessoa colectiva n.º 502210575; data do depósito:
30062004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2003.

28 de Abril de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Cristina Jacob. 2006452401

KOUNDARA — SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 13 073;
identificação de pessoa colectiva n.º 505825660; data do depósito:
30062004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2003.

28 de Abril de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Cristina Jacob. 2006469525

LABO DOIS — LABORATÓRIO DE FOTOGRAFIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 8226;
identificação de pessoa colectiva n.º 501687009; data do depósito:
28062004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2003.

28 de Abril de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Cristina Jacob. 2003729160

LISBOA — 2.A SECÇÃO

NOVO LEBLON — SOCIEDADE DE EXPLORAÇÃO
HOTELEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 433/890301; identificação de pessoa colectiva n.º 502117117;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 18 e inscrição n.º 34; números e
data das apresentações: 40 e 41/20050419.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação de funções do gerente Franklin Barbosa de Araújo, por

ter renunciado em 17 de Fevereiro de 2005.
Nomeação de gerentes João Manuel Faria Mateus e Agostinho

Pereira Afonso Tavares, por deliberação de 17 de Fevereiro de 2005.

Está conforme o original.

28 de Abril de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Maria
Figueiredo. 2010563794

LGF — GESTÃO, SISTEMAS E ARMAZENAGEM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 4824/940620; identificação de pessoa colectiva n.º 503222194;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 01 e inscrição n.º 07; números e
data das apresentações: 10 e 11/20050415.
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Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação de funções dos gerentes José Pedro Ramalho Fernandes e

Pedro Manuel Macareno Ferreira, por terem renunciado em 5 de Ja-
neiro de 1996.

Reforço de capital e alteração do contrato quanto aos artigos 6.º,
11.º e 13.º e eliminado o artigo 18.º

Reforço: 2743,99 euros, em dinheiro, subscrito pelos sócios na
proporção das quotas.

Capital: 4987,98 euros.
Sócios e quotas:
Luís Guilherme Milheiras Rosado Pereira da Cunha — 1995,19 eu-

ros.
Cristina Ramalho Fernandes — 1995,19 euros.
Luís Garcia Pereira da Cunha — 498,80 euros.
António José Geraldo Fernandes — 498,80 euros.
Gerência: exercida por dois gerentes.
Forma de obrigar: pela assinatura de dois gerentes.
Teor dos artigos alterados:

ARTIGO 6.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos demais
valores constantes da escrituração, é de um milhão de escudos e cor-
responde à soma das seguintes quotas: uma de quatrocentos mil escu-
dos do sócio Luís Guilherme Milheiras Rosado Pereira da Cunha, uma
de quatrocentos mil escudos da sócia Cristina Ramalho Fernandes, uma
de cem mil escudos do sócio Luís Garcia Pereira da Cunha e uma de
cem mil escudos do sócio António José Geraldo Fernandes.

ARTIGO 11.º

A gerência pertencerá a dois gerentes designados em assembleia
geral, mesmo estranhos à sociedade, que exercerão as suas funções
com ou sem remuneração conforme for deliberado pelos sócios.

ARTIGO 13.º

A sociedade obriga-se pela assinatura conjunta de dois gerentes.

O texto completo e actualizado ficou depositado na pasta respec-
tiva.

Está conforme o original.

28 de Abril de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Maria
Figueiredo. 2010562062

NUFIL — SOCIEDADE COMERCIAL E INDUSTRIAL
DE CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 60 288/19841116; identificação de pessoa colectiva
n.º 501511610; inscrições n.os 20 e 21; números e data das apre-
sentações: 49 e 50/20050202.

Certifico que foi registado o seguinte:
Alteração do contrato quanto aos artigos 4.º e 7.º
Gerentes designados: os sócios e os não sócios Maria Isabel de Sousa

Graça Valério Sereno e Ana Filipa de Losada Marcelino.
Redenominação do capital e alteração do contrato quanto ao arti-

go 4.º
Teor dos artigos alterados:

ARTIGO 4.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro, e nos demais
bens e valores constantes da respectiva escrituração é de sete mil
quatrocentos e oitenta e um euros e noventa e seis cêntimos e cor-
responde à soma das quotas dos sócios que são: uma de três mil sete-
centos e quarenta euros e noventa e oito cêntimos de Carlos Manuel
Marques Sereno e uma de três mil setecentos e quarenta euros e no-
venta e oito cêntimos de Clotilde da Conceição Marcelino.

ARTIGO 7.º

1 — A gerência, com ou sem remuneração, conforme for delibera-
do em assembleia geral, compete aos sócios Carlos Manuel Marques
Sereno e Clotilde da Conceição Marcelino e aos não sócios Maria
Isabel de Sousa Graça Valério Sereno e Ana Filipa de Losada Marce-
lino, que, desde já, ficam nomeados gerentes.

2 — Para que a sociedade fique validamente obrigada em todos os
seus actos e contratos são necessárias as assinaturas, em conjunto,
dos gerentes Carlos Manuel Marques Sereno e Clotilde da Conceição

Marcelino ou com a assinatura do gerente Carlos Manuel Marques
Sereno em conjunto com a gerente Ana Filipa de Losada Marcelino
ou ainda da assinatura da gerente Clotilde da Conceição Marcelino
com a de Maria Isabel de Sousa Graça Valério Sereno.

3 — Em caso de empreendimentos de grande porte toda a coorde-
nação do empreendimento poderá ser atribuída, por deliberação da
gerência, a um dos gerentes que ficará com autorização de gerir o
empreendimento como centro autónomo de custos, sem prejuízo de
os pagamentos se fazerem sempre por cheques assinados pelos dois
gerentes, com excepção do fundo de maneio atribuído ao empreendi-
mento, o qual poderá ser movimentado através de conta autónoma
pelo gerente coordenador do empreendimento.

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

Está conforme o original.

21 de Março de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Filomena da
Costa Silva Loureiro. 2007491656

J. B. FERNANDES IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 67 532/880105; identificação de pessoa colectiva
n.º 501921192; inscrições n.os 23 e 24; número e data da apresen-
tação: 22/20050421.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2004 e registado o
seguinte:

Nomeação do conselho de administração, fiscal e do suplente, para
o triénio de 2005-2007, por deliberação de 30 de Março de 2005.

Conselho de administração: presidente — João Baptista Canas Fer-
nandes; José Adriano Faria Fernandes e José Inácio Canas Fernandes.

Fiscal único — J. Lemos Pereira e R. Lemos Pereira, SROC; suplen-
te — Hélio José Hilário Guerreiro, ROC.

Está conforme o original.

2 de Maio de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Maria
Figueiredo. 2005647179

FRUTRIFER — INDÚSTRIAS FERROVIÁRIAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 4105/930723; identificação de pessoa colectiva n.º 503038113;
inscrições n.os 22 e 23; número e data da apresentação: 32/
20050421.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2004 e registado o
seguinte:

Nomeação do conselho de administração e do conselho fiscal, para
o triénio de 2005-2007, por deliberação de 15 de Março de 2005.

Conselho de administração: presidente — Klaus Dieter Schwartz;
administrador-delegado — Joaquim Gil Dias Amaro; vogais — Guy
André Michel Delorme, Jean Marie Max Albert Toubeau e Adelino
José Rodrigues Soares de Mello.

Conselho fiscal: presidente — Adelino Lima Natário; BDO & As-
sociados, SROC, e Bernard René Joseph Weber; suplente — Barroso,
Dias, Caseirão & Associados, SROC.

Está conforme o original.

2 de Maio de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Maria
Figueiredo. 2011353394

I. Q. M. — INDÚSTRIAS QUÍMICAS
DA MARTIGANÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 11 516/19270201; identificação de pessoa colectiva
n.º 500149992; número e data da inscrição: 38/050418.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

29 de Abril de 2005. — A Primeira-Ajudante, Filomena Josefa da
Silva Rosa. 2005630594
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HARII — SOCIEDADE PARA O DESENVOLVIMENTO
DE TIMOR LOROSAE, SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 10 243/000612; identificação de pessoa colectiva
n.º 504850676; número e data da inscrição: 14/050413.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

Mais certifico que o parecer da revisão se traduz numa opinião sem
reservas, com ênfase. A empresa encontra-se na situação prevista no
artigo 35.º do Código das Sociedades Comerciais.

Está conforme o original.

29 de Abril de 2005. — A Primeira-Ajudante, Filomena Josefa da
Silva Rosa. 2005630420

LIBERTY SEGUROS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 9329/230118; identificação de pessoa colectiva n.º 500068658;
número e data da inscrição: 39/050420.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

Mais certifico que o parecer da revisão se traduz numa opinião sem
reservas.

Está conforme o original.

28 de Abril de 2005. — A Primeira-Ajudante, Filomena Josefa da
Silva Rosa. 2010562232

IDALINA DA CONCEIÇÃO FERREIRA SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 7248/970708; identificação de pessoa colectiva n.º 503916153;
número e data da inscrição: 11/050414.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

29 de Abril de 2005. — A Primeira-Ajudante, Filomena Josefa da
Silva Rosa. 2005647144

LISCEFI — COMÉRCIO E FORMAÇÃO
INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 6683/961108; identificação de pessoa colectiva n.º 503219126;
número e data da inscrição: 13/050413.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

29 de Abril de 2005. — A Primeira-Ajudante, Filomena Josefa da
Silva Rosa. 2005630454

J. J. CABRITA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 6516/960813; identificação de pessoa colectiva n.º 503703290;
número e data da inscrição: 09/050420.

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

Está conforme o original.

29 de Abril de 2005. — A Primeira-Ajudante, Filomena Josefa da
Silva Rosa. 2010562208

HIDRO-ELÉCTRICA DA MESA DO GALO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 6277/950419; identificação de pessoa colectiva n.º 503629928;
número e data da inscrição: 19/050415.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

29 de Abril de 2005. — A Primeira-Ajudante, Filomena Josefa da
Silva Rosa. 2009315707

IMPACTO 2000 — GABINETE DE ENGENHARIA
E PLANEAMENTO INDUSTRIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 5438/950320; identificação de pessoa colectiva n.º 501563296;
número e data da inscrição: 42/050419.

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

Está conforme o original.

29 de Abril de 2005. — A Primeira-Ajudante, Filomena Josefa da
Silva Rosa. 2011334284

NOVA HIDRÓNICA — SISTEMAS TÉRMICOS
E HIDROSANITÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 5340/950215; identificação de pessoa colectiva n.º 503363286;
número e data da inscrição: 18/050426.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

29 de Abril de 2005. — A Primeira-Ajudante, Filomena Josefa da
Silva Rosa. 2010584333

FERNANDO PACHECO & C.A,  L .DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 4964/940826; identificação de pessoa colectiva n.º 500465509;
número e data da inscrição: 20/050418.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

29 de Abril de 2005. — A Primeira-Ajudante, Filomena Josefa da
Silva Rosa. 2006022644

FABITRADE — IMPORT/EXPORT,  L .DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 3614/921230; identificação de pessoa colectiva n.º 502904453;
número e data da inscrição: 06/050315.

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

Está conforme o original.

29 de Abril de 2005. — A Primeira-Ajudante, Filomena Josefa da
Silva Rosa. 2008538184

NATIVA — COMÉRCIO INTERNACIONAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 3042/920504; identificação de pessoa colectiva n.º 502758660;
número e data da inscrição: 05/050413.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

29 de Abril de 2005. — A Primeira-Ajudante, Filomena Josefa da
Silva Rosa. 2005630578

INTERPRESS — SOCIEDADE DISTRIBUIDORA
DE JORNAIS E REVISTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 2931/830209; identificação de pessoa colectiva n.º 500097020;
número e data da inscrição: 28/050418.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes às prestações de contas dos anos de 2002, 2003 e 2004.

Está conforme o original.

29 de Abril de 2005. — A Primeira-Ajudante, Filomena Josefa da
Silva Rosa. 2005630772

FALCÃO EXPRESSO — SERVIÇOS DE ESTAFETAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 2908/920306; identificação de pessoa colectiva n.º 502718617;
número e data da inscrição: 10/050420.

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

Está conforme o original.

29 de Abril de 2005. — A Primeira-Ajudante, Filomena Josefa da
Silva Rosa. 2008428230

J. C. SIMÕES FERNANDES — CLÍNICA MÉDICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 2810/920124; identificação de pessoa colectiva n.º 502691743;
número e data da inscrição: 10/050421.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

29 de Abril de 2005. — A Primeira-Ajudante, Filomena Josefa da
Silva Rosa. 2010562283

FLORISTA DA CHARNECA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 1531/900406; identificação de pessoa colectiva n.º 502347635;
número e data da inscrição: 13/050421.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

29 de Abril de 2005. — A Primeira-Ajudante, Filomena Josefa da
Silva Rosa. 2005630640

NATIVA — TECNOLOGIAS EM ÁREAS VERDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 678/890622; identificação de pessoa colectiva n.º 502177624;
número e data da inscrição: 09/050413.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

29 de Abril de 2005. — A Primeira-Ajudante, Filomena Josefa da
Silva Rosa. 2005630586

LIVRARIA ARTES E LETRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 493/890330; identificação de pessoa colectiva n.º 502131152;
número e data da inscrição: 13/050406.

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

Está conforme o original.

29 de Abril de 2005. — A Primeira-Ajudante, Filomena Josefa da
Silva Rosa. 2002571112

JUDITE DE SOUSA & LEITÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 58 289/830722; identificação de pessoa colectiva
n.º 501390944; número e data da inscrição: 26/050420.

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

Está conforme o original.

28 de Abril de 2005. — A Primeira-Ajudante, Filomena Josefa da
Silva Rosa. 2002401080

LBC — SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 55 975/810518; identificação de pessoa colectiva
n.º 501177175; número e data da inscrição: 04/050421.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas dos anos de 2000, 2001, 2002 e
2003.

Está conforme o original.

28 de Abril de 2005. — A Primeira-Ajudante, Filomena Josefa da
Silva Rosa. 2009407270

JOSÉ ANTÓNIO FERNANDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 55 148/800704; identificação de pessoa colectiva
n.º 500970289; número e data da inscrição: 11/050421.

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

Está conforme o original.

28 de Abril de 2005. — A Primeira-Ajudante, Filomena Josefa da
Silva Rosa. 2008428257

GABINETE CARLOS RAMOS — PLANEAMENTO
E ARQUITECTURA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 46 467/740206; identificação de pessoa colectiva
n.º 500355789; número e data da inscrição: 24/050426.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

Mais certifico que o parecer da revisão se traduz numa opinião sem
reservas.

Está conforme o original.

28 de Abril de 2005. — A Primeira-Ajudante, Filomena Josefa da
Silva Rosa. 2010584023

FIGUEIREDO & ALBUQUERQUE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 26 817/580301; identificação de pessoa colectiva
n.º 500565627; número e data da inscrição: 08/050422.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

28 de Abril de 2005. — A Primeira-Ajudante, Filomena Josefa da
Silva Rosa. 2011353491

KPMG SHARED SERVICES — SERVIÇOS PARTILHADOS
DE CONSULTORIA E GESTÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 14 850/20050120; número e data da inscrição: 18/050421.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

Mais certifico que o parecer da revisão se traduz numa opinião sem
reservas.

Está conforme o original.

28 de Abril de 2005. — A Primeira-Ajudante, Filomena Josefa da
Silva Rosa. 2011353408

HOPALIS — HOSPITAL PARTICULAR DE LISBOA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 36 946/660720; identificação de pessoa colectiva
n.º 500135088; inscrição n.º 48; número e data da apresentação:
19/20050420.

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

te, para o quadriénio de 2004-2007, por deliberação de 30 de Abril de
2004.

Conselho de administração: presidente — Fernando José Costa e
Sousa; vice-presidente — José João Silva Ribeiro da Costa Morais;
vogais — Paulo Fernando Rodrigues Costa e Sousa, Miguel Pedro Sil-
va Ribeiro da Costa Morais e Joana Rita Silva Ribeiro Costa Morais
Villas Boas.

Fiscal único — Barroso Dias, Caseirão e Associados, SROC.
Suplente — Fonseca, Barros & Associados, SROC.

Está conforme o original.

28 de Abril de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Maria
Figueiredo. 2005647101

LISBOA — 4.A SECÇÃO

CHARIVARI, PRODUÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 7293; identificação de pessoa colectiva n.º 504193180; data da
entrada: 040611.

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

Está conforme o original.

21 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Almerinda Xambre
da Costa Carreto. 2009341422

M. V. DA FONSECA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 3567; identificação de pessoa colectiva n.º 500513910; data da
entrada: 040609.

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

Está conforme o original.

21 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Almerinda Xambre
da Costa Carreto. 2006548450

M. NUNES SALVADOR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 42 703; identificação de pessoa colectiva n.º 500173249; data
da entrada: 040611.

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

Está conforme o original.

21 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Almerinda Xambre
da Costa Carreto. 2006569678

CONFORME CONTABILIDADE MECANIZADA,
FISCALIDADE E ORGANIZAÇÃO DE EMPRESAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 48 998; identificação de pessoa colectiva n.º 500437106; data
da entrada: 040611.

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

Está conforme o original.

21 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Almerinda Xambre
da Costa Carreto. 2005421626

MULTIGER SOCIEDADE DE COMPRA VENDA
E ADMINISTRAÇÃO DE PROPRIEDADES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 458; identificação de pessoa colectiva n.º 502120495; data da
entrada: 040611.

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

Está conforme o original.

21 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Almerinda Xambre
da Costa Carreto. 2009341384

COMPANHIA DE INVESTIMENTOS HOTELEIROS
D. CARLOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 36 804; identificação de pessoa colectiva n.º 500068038; data
da entrada: 040611.

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

Está conforme o original.

21 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Almerinda Xambre
da Costa Carreto. 2003196706

PLC PLANEAMENTO E CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 5738; identificação de pessoa colectiva n.º 503766020; data da
entrada: 040611.

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

Está conforme o original.

21 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Almerinda Xambre
da Costa Carreto. 2006549340

COMINT COMÉRCIO INTERNACIONAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 989; identificação de pessoa colectiva n.º 502227877; data da
entrada: 040611.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2003.

Está conforme o original.

21 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Almerinda Xambre
da Costa Carreto. 2006549332

QUICK-FLASH INVESTIMENTOS DESPORTIVOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 10 425; identificação de pessoa colectiva n.º 505662027; data
da entrada: 040611.

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

Está conforme o original.

21 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Almerinda Xambre
da Costa Carreto. 2006549324

MELO & CORREIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 42 153; identificação de pessoa colectiva n.º 500189730; data
da entrada: 040611.

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

Está conforme o original.

21 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Almerinda Xambre
da Costa Carreto. 2004264039

CASELTEX SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 53 854; identificação de pessoa colectiva n.º 500758395; data
da entrada: 040611.

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

Está conforme o original.

21 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Almerinda Xambre
da Costa Carreto. 2004264020

CREAT ADVISERS CONSULTORIA E GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 12 180; identificação de pessoa colectiva n.º 506356736; data
da entrada: 040611.

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

Está conforme o original.

21 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Almerinda Xambre
da Costa Carreto. 2004265990

PENALVA DOCE — INDÚSTRIA DE RESTAURAÇÃO
E HOTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 1468; identificação de pessoa colectiva n.º 502809779; data da
entrada: 040607.

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

Está conforme o original.

20 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Almerinda Xambre
da Costa Carreto. 2005947903

CLGJ CLÍNICA LASER GUERRA JUNQUEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 7165; identificação de pessoa colectiva n.º 504165519; data da
entrada: 040607.

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

Está conforme o original.

20 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Almerinda Xambre
da Costa Carreto. 2006568795

MAZDA MOTOR DE PORTUGAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 8623; identificação de pessoa colectiva n.º 503418854; data da
entrada: 040607.

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

Está conforme o original.

20 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Almerinda Xambre
da Costa Carreto. 2005628832

PUBLICÁTIO CONSULTORES DE COMUNICAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 6243; identificação de pessoa colectiva n.º 503907219; data da
entrada: 040607.

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

Está conforme o original.

20 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Almerinda Xambre
da Costa Carreto. 2005948004

PAULO, MARTINS & CARVALHO SOCIEDADE
DE CONSTRUÇÕES E IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 5920; identificação de pessoa colectiva n.º 503814121; data da
entrada: 040608.

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

Está conforme o original.

20 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Almerinda Xambre
da Costa Carreto. 2006556436

PANLEXPLO — SGPS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 4388; identificação de pessoa colectiva n.º 503431354; data da
entrada: 040608.

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

Está conforme o original.

20 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Almerinda Xambre
da Costa Carreto. 2006556444

CAGEL — CONTABILIDADE E APOIO A GESTÃO
DE EMPRESAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 62 016; identificação de pessoa colectiva n.º 501592067; data
da entrada: 040608.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2003.

Está conforme o original.

20 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Almerinda Xambre
da Costa Carreto. 2006557211

CISED — TERRITÓRIO, CONSULTORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 12 025; identificação de pessoa colectiva n.º 506450724; data
da entrada: 040608.

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

Está conforme o original.

20 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Almerinda Xambre
da Costa Carreto. 2005073563

CISED — CONSULTORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 2028; identificação de pessoa colectiva n.º 502856289; data da
entrada: 040608.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas dos anos de 2001, 2002 e 2003.

Está conforme o original.

20 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Almerinda Xambre
da Costa Carreto. 2005073571

MALAS MONTEIROS & JORGE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 40 934; identificação de pessoa colectiva n.º 500175942; data
da entrada: 040611.

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

Está conforme o original.

21 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Almerinda Xambre
da Costa Carreto. 2009341392

MALAS DO RATO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 13 003; identificação de pessoa colectiva n.º 500478058; data
da entrada: 040611.

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

Está conforme o original.

21 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Almerinda Xambre
da Costa Carreto. 2009341406

MONTEIRO E ESTEVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 35 297; identificação de pessoa colectiva n.º 500196168; data
da entrada: 040611.

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

Está conforme o original.

21 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Almerinda Xambre
da Costa Carreto. 2009341414

LOURINHÃ

FREEPLACE — SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lourinhã. Matrícula n.º 01463;
identificação de pessoa colectiva n.º P 507275560; inscrição n.º 01;
número e data da apresentação: 01/20050412.

Certifico que Joana Cristina da Costa Ferreira Marques, casada com
Mário Fernando Leitão Marques, na comunhão de adquiridos, resi-
dente na Rua da Portela, 9, 2.º, G, Lourinhã, e Nuno Jorge Rema
Príncipe Anacleto, solteiro, maior, residente na Rua de Casais da
Relvinha, 19, Reguengo Grande, constituíram a sociedade com a de-
nominação em epígrafe, cujo contrato se rege nos termos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Freeplace — Sociedade de Media-
ção Imobiliária, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua da Portela, 9, 2.º, G, fre-
guesia e concelho da Lourinhã.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em mediação imobiliária.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social é de dez mil euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas, uma do
valor nominal de seis mil e seiscentos euros pertencente ao sócio Nuno
Jorge Rema Príncipe Anacleto e outra no valor nominal de três mil
e quatrocentos euros pertencente à sócia Joana Cristina da Costa
Ferreira Marques.

2 — Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de vinte mil euros.

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

ARTIGO 4.º

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

2 — Para vincular a sociedade, é necessária a intervenção de dois
gerentes.

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

4 — Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

1 — A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes
casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudicação

em juízo, falência ou cessão gratuita não autorizada;
c) Quando o sócio praticar actos que violem o contrato social ou

as obrigações sociais;
d) No caso de morte de sócio a quem não sucedam herdeiros legi-

timários;
e) Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja

sócio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio; e
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio con-

sentimento da sociedade, prestado por deliberação tomada por maio-
ria, em assembleia geral.
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2 — Os sócios podem deliberar que a amortizada figure no balanço
e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas, destinadas
a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou terceiros.

3 — Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último ba-
lanço aprovado.

4 — Se por falecimento de um sócio a respectiva quota não for
amortizada no prazo de 90 dias, a contar da data do falecimento, os
herdeiros deverão designar, de entre eles, um representante comum.

ARTIGO 8.º

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

Está conforme o original.

20 de Abril de 2005. — A Primeira-Ajudante, Iva Margarida Mota
Rodrigues. 2007663600

FARMÁCIA PACHECO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lourinhã. Matrícula n.º 01462;
identificação de pessoa colectiva n.º P 507231520; inscrição n.º 01;
número e data da apresentação: 05/20050408.

Certifico que, Rogério Augusto da Costa Campos Pacheco, casado
com Maria Manuela Hortas Silva Pacheco, na separação, residente
na Rua de Teresa Jesus Pereira, 34, 1.º, Torres Vedras, constituiu a
sociedade com a denominação em epígrafe, cujo contrato se rege nos
termos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Farmácia Pacheco, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Avenida da Liberdade, 77, rés-
-do-chão, freguesia de Ribamar, concelho da Lourinha.

3 — Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser desloca-
da, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e serem
criadas e encerradas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais
de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em exploração de farmácia.

ARTIGO 3.º

O capital social é de cinquenta mil euros, encontra-se integralmen-
te realizado em dinheiro e corresponde a uma quota de igual valor
nominal titulada pelo sócio.

ARTIGO 4.º

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

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

ARTIGO 5.º

 O sócio único fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do objecto
social.

ARTIGO 6.º

 A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, mesmo com
objecto diferente do seu.

Disposição transitória

1 — Fica desde já nomeado gerente o sócio.
2 — A gerência fica, desde já, autorizada a levantar a totalidade do

capital social depositado, a fim de custear as despesas de constituição
e registo da sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede
social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis, imóveis ou direi-
tos, mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a actos prati-
cados pela gerência, nesse período, logo que definitivamente matricu-
lada.

Está conforme o original.

20 de Abril de 2005. — A Primeira-Ajudante, Iva Margarida Mota
Rodrigues. 2007663597

ODIVELAS

CENTRO CLÍNICO DE DIAGNÓSTICO DOUTORA
NAFEEZA JUMA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 09113;
identificação de pessoa colectiva n.º 502709480; inscrição n.º 01;
número e data da apresentação: 01/19920110.

Certifico que, por escritura de 19 de Novembro de 1991, exarada
de fls. 6.º v.º a 8 v.º do livro n.º 147-D do 11.º Cartório Notarial de
Lisboa, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo se-
guinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a denominação Centro Clínico de Diag-
nóstico Doutora Nafeeza Juma, L.da, e tem a sua sede na Rua do Dr.
Jaime Cortesão, lote C-24, rés-do-chão, direito, Quinta de Santo An-
tónio das Areias, freguesia de Póvoa de Santo Adrião, concelho de
Loures.

2 — A gerência poderá deslocar a sede social dentro do concelho
de Loures ou para concelho limítrofe, bem como criar ou encerrar
estabelecimentos, sucursais, filiais, agências, delegações ou qualquer
outra forma de representação no País ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objectivo a exploração de laboratório de aná-
lises clínicas, policlínica, centro médico e exames auxiliares de diag-
nóstico.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de um
milhão de escudos e está dividido em duas quotas, sendo uma de no-
vecentos e oitenta mil escudos pertencente à sócia Nafeeza Amin
Vali Juma e uma de vinte mil escudos pertencente ao sócio Mehebo-
bali Esmail Popat.

ARTIGO 4.º

Os sócios poderão deliberar, por acordo unânime e todos, que lhes
sejam exigidas prestações suplementares até ao montante global de
dez milhões de escudos.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá adquirir participações como sócia de responsa-
bilidade limitada, em sociedades com objecto igual ou diferente do seu,
em sociedades reguladas por leis especiais e em agrupamentos com-
plementares de empresas.

ARTIGO 6.º

1 — A administração e representação da sociedade fica afecta à
sócia Nafeeza Amin Vali Juma, desde já designada gerente, remunera-
da ou não conforme for deliberado em assembleia geral.

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

3 — Em ampliação dos seus poderes normais, a gerência poderá:
a) Comprar e vender quaisquer bens móveis, designadamente veí-

culos automóveis;
b) Dar e tomar de arrendamento quaisquer locais;
c) Celebrar contratos de locação.

ARTIGO 7.º

1 — A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes
casos:

a) Por acordo com o seu titular;
b) Penhora, arresto ou qualquer outra forma da quota;
c) Quando o respectivo titular deixar de comparecer ou de se fazer

representar nas assembleias gerais por mais de três anos consecutivos;
2 — A quota amortizada poderá figurar no balanço como tal, bem

como poderão posteriormente, por deliberação dos sócios, uma vez
de quota amortizada, serem criadas uma ou mais quotas, destinadas a
ser alienadas a um ou a alguns dos sócios ou a terceiros.

Está conforme o original.

14 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria de
Oliveira Rosa. 2007283638

QUINAZ & QUINAZ — MONTAGENS E ISOLAMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 11 900;
identificação de pessoa colectiva n.º P 973042362; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 28/19950405.
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Certifico que, por escritura de 5 de Dezembro de 1994, exarada de
fl. 21-v a fl. 22-v, do livro n.º 153-I, do 21.º Cartório Notarial de
Lisboa, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo se-
guinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a denominação de Quinaz & Quinaz — Mon-
tagens e Isolamentos, L.da, e terá a sua sede social na Rua da Solida-
riedade, Vivenda Casal das Macieiras, Ramada, freguesia de Ramada,
concelho de Loures.

2.º

O objecto social consiste em montagens e isolamentos térmicos e
acústicos, impermeabilizações e construção civil.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e já entrado
na caixa social é de quatrocentos mil escudos, divido em duas quotas
de duzentos mil escudos cada uma, pertencendo uma a cada um dos
sócios.

4.º

A alienação das quotas é livre entre os sócios mas a estranhos
depende do consentimento da sociedade, tendo o outro sócio prefe-
rência na alienação.

§ único. A sociedade poderá amortizar a quota do sócio que seja
objecto de penhora, arresto ou arrematação judicial.

5.º

A gerência da sociedade e a sua representação em juízo e fora dele,
compete a ambos os sócios, os quais ficam desde já nomeados geren-
tes, obrigando-se a sociedade com a assinatura conjunta de dois ge-
rentes.

Está conforme o original.

21 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria de
Oliveira Rosa Varela. 2011372771

PAPELARIA TABACARIA ESPIGA DOURADA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 19 165;
identificação de pessoa colectiva n.º 507270401; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 01/20050405.

Certifico que, por escritura de 4 de Março de 2005, exarada de fl.
4 a fl. 5-v, do livro n.º 211-A, do Cartório Notarial de Odivelas, foi
constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contra-
to:

1.º

1 — A sociedade adopta a denominação Papelaria Tabacaria Espi-
ga Dourada, L.da, e tem a sua sede na Rua do Major Caldas Xavier,
20, galerias, freguesia e concelho de Odivelas.

2 — A gerência poderá deslocar a sede para outro local dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como abrir ou
encerrar filiais, sucursais ou quaisquer outras formas de representação,
no País ou no estrangeiro.

2.º

1 — A sociedade tem por objecto o comércio a retalho de artigos,
jornais, revistas e tabacaria.

2 — A sociedade pode adquirir participações noutras sociedades, em
sociedades reguladas por leis especiais e associar-se em agrupamentos
complementares de empresas.

3.º

1 — O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
cinco mil euros, e corresponde à soma de duas quotas iguais de dois
mil e quinhentos euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios
Pedro Alexandre Lopes de Matos e Carla Mariza Vieira da Costa e
Matos.

2 — Poderá ser exigida aos sócios a realização de prestações suple-
mentares de capital, até ao montante equivalente ao dobro do capital
social e na proporção das suas quotas, nas condições a deliberar em
assembleia geral.

4.º

1 — A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme vier
a ser deliberado em assembleia geral, pertence a sócios ou a não sócios.

2 — Para que a sociedade se considere validamente obrigada é su-
ficiente a intervenção de um gerente.

3 — Os sócios Pedro Alexandre Lopes de Matos e Carla Mariza
Vieira da Costa e Matos, são desde já nomeados gerentes.

5.º

A divisão e cessão de quotas a estranhos depende do consentimen-
to prévio da sociedade, gozando esta, em primeiro lugar, e os sócios
não cedentes, em segundo lugar, do direito de preferência.

6.º

1 — A sociedade poderá amortizar qualquer quota, nos seguintes
casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto, inclusão em

massa falida, ou de qualquer outro modo de apreensão judicial, se não
for de imediato desonerada;

c) Por partilha subsequente a divórcio ou separação judicial de bens,
na parte que não seja adjudicada ao seu titular;

d) Por infracção do sócio em outorgar a escritura de cessão de quota,
depois dos sócios ou a sociedade terem declarado pretender exercer o
direito de preferência, previsto no artigo 5.º

2 — A contrapartida da amortização, salvo no caso de acordo com
o titular, em que valerá o princípio da vontade das partes, e no caso
da apreensão judicial, em que se aplicará o regime legal, será igual ao
valor que para a quota resultar do último balanço aprovado.

Está conforme o original.

5 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria de
Oliveira Rosa Varela. 2011365473

NOVA CONSTRUÇÕES AMADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 19 161;
identificação de pessoa colectiva n.º 507267729; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 01/20050329.

Certifico que, por escritura de 4 de Março de 2005, exarada de fl.
33 a fl. 34 do livro n.º 508-D, do 11.º Cartório Notarial de Lisboa,
foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte
contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Nova Construções Amados, L.da,
e tem a sua sede na Rua das Flores, lote 19, 1675-011, freguesia da
Pontinha, concelho de Odivelas.

2 — Por decisão da gerência, a sede poderá ser deslocada dentro do
mesmo concelho ou para qualquer 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 so-
ciedades com o objecto diverso do seu e integrar agrupamentos com-
plementares de empresas, constituir associações em participação e
consórcios.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a prestação de serviços de construção
civil, subempreitadas e construção de edifícios para venda.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social é de cinquenta mil euros, integralmente rea-
lizado em dinheiro, correspondendo à soma de duas quotas:

a) Uma no valor nominal de quarenta e sete mil e quinhentos eu-
ros do sócio Alcides Amado;

b) Outra no valor nominal de dois mil e quinhentos euros do sócio
Cláudio Filipe Rocha Amado.

2 — A sociedade poderá exigir prestações suplementares de capital
aos sócios de maioridade, até ao montante de vinte e cinco mil euros,
nos termos que vierem a ser deliberados em assembleia geral.

3 — Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que
esta carecer, mediante prévia deliberação tomada em assembleia ge-
ral.

ARTIGO 4.º

1 — A administração da sociedade e sua representação, em juízo e
fora dele, ficam a cargo dos gerentes, que podem ser ou não sócios,
conforme vier a ser deliberado em assembleia geral.

2 — Compete aos sócios em assembleia geral fixar o número de
gerentes, ficando desde já nomeado gerente o sócio Alcides Amado.

3 — A gerência será ou não remunerada, conforme for deliberado
pelos sócios.



DIÁRIO DA REPÚBLICA — III SÉRIEN.º 133 — 13 de Julho de 2005 15 124-(83)

4 — A sociedade obriga-se com a intervenção de um gerente.
5 — É vedado aos gerentes a prestação de garantias reais ou pes-

soais a dívidas de outras entidades, salvo se existir interesse próprio
da sociedade garante, ou se tratar de sociedade em relação de domínio
ou de grupo.

ARTIGO 5.º

1 — A cessão total ou parcial de quotas a não sócios depende sem-
pre do consentimento prévio da sociedade.

2 — Nas cessões onerosas gozam de direito de preferência a soci-
edade em primeiro lugar e os sócios não cedentes em segundo, gozam
de direito de preferência.

ARTIGO 6.º

1 — A sociedade reserva-se ao direito de adquirir ou amortizar a
quota de qualquer sócio nos seguintes casos:

a) Com consentimento do seu titular;
b) Ocorrendo penhora, arrolamento ou arresto, ou quando, por

qualquer motivo, se deva proceder à arrematação ou adjudicação judi-
cial da quota;

c) Se ocorrer o falecimento do seu titular;
d) Por falência do seu titular, interdição ou inabilitação do sócio;
e) Por exclusão do seu titular;
f) A quota for cedida sem o consentimento da sociedade, sendo

este devido;
g) Em caso de partilha da quota, por divórcio ou separação de bens,

se esta não for adjudicada ao respectivo titular.
2 — Se a lei não dispuser imperativamente de modo diverso, nos

casos previstos nas alíneas b), c), d) e g) do número anterior, a
amortização será efectuada pelo valor que para a quota amortizada
resultar do balanço especial organizado para o efeito, e nos caos pre-
vistos nas alíneas e) e f) do mesmo número, a contrapartida da amor-
tização será igual ao valor nominal da quota.

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

ARTIGO 7.º

Os lucros resultantes de cada exercício, depois de deduzidas as per-
centagens legalmente fixadas, terão o destino que vier a ser delibera-
do em assembleia geral, obedecendo a sua distribuição pelos sócios
proporcionalidade da sua participação no capital social.

ARTIGO 8.º

1 — A convocação das assembleias gerais será efectuada por carta
registada com aviso de recepção, dirigidas aos sócios com a antece-
dência mínima de 20 dias.

2 — A representação voluntária dos sócios, nas assembleias-gerais,
pode ser conferida a quem estes entenderem.

ARTIGO 9.º

Os casos omissos serão resolvidos pela assembleia geral, de acordo
com a legislação em vigor e o Código das Sociedades Comerciais.

Está conforme o original.

30 de Março de 2005. — A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria
de Oliveira Rosa Varela. 2011365163

AMBRÓSIO, GARCIA & HENRIQUE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 2778;
identificação de pessoa colectiva n.º 500706913; averbamentos
n.os 1 e 2 à inscrição n.º 29 e inscrição n.º 34; números e data das
apresentações: 06, 07, 08 e 10/20050411.

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

1 — Cessação de funções de gerente de Luís Manuel Domingos
Almeida Ferreira e Rui Alberto Lopes da Silva Godinho Marques, por
renúncia em 10 de Junho de 2004.

3 — Por deliberação de 3 de Junho de 2004, foi nomeado gerente
Pedro Alexandre das Neves, casado, residente na Rua de António
Nobre, 8, 1.º-A, Monte Abraão, Sintra e António Pereira Sanlez.

Está conforme o original.

13 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria de
Oliveira Rosa Varela. 2005833347

ANEXO FISCAL, CONTABILIDADE E FISCALIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 19 174;
identificação de pessoa colectiva n.º 507293959; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 08/20050408.

Certifico que, por escritura de 7 de Abril de 2005, exarada de fl.
132 a fl. 134, do livro n.º 414, do Cartório Notarial do Centro de
Formalidades das Empresas de Lisboa I, foi constituída a sociedade
em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Anexo Fiscal, Contabilidade e
Fiscalidade, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Avenida da Liberdade, 34, 1.º,
direito, Jardins da Radial, freguesia da Ramada, concelho de Odivelas.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em contabilidade, fiscalidade, apoio
administrativo e consultoria na área fiscal.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social é de cinco mil duzentos e cinquenta euros,
encontra-se integralmente realizado em dinheiro e corresponde à soma
de três quotas iguais do valor nominal de mil setecentos e cinquenta
euros cada uma e uma de cada sócio.

2 — Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de cinquenta mil euros.

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

ARTIGO 4.º

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

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

1 — A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes
casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudicação

em juízo, falência ou cessão gratuita não autorizada;
c) Quando o sócio praticar actos que violem o pacto social ou as

obrigações sociais;
d) No caso de morte de sócio a quem não sucedam herdeiros legi-

timários;
e) Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja

sócio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio;
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio con-

sentimento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia geral.
2 — Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no

balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas,
destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou terceiros.

3 — Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último ba-
lanço aprovado.

4 — Se por falecimento de um sócio a respectiva quota não for
amortizada no prazo de 90 dias, a contar da data do falecimento, os
herdeiros deverão designar, de entre eles, um representante comum.
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ARTIGO 8.º

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

Está conforme o original.

13 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria de
Oliveira Rosa Varela. 2011372305

OS JORGES DOS FRANGOS — CHURRASQUEIRA
E CERVEJARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 18 689;
identificação de pessoa colectiva n.º 506689298; averbamento n.º 1
à inscrição n.º 1; inscrição n.º 3; números e data das apresentações:
01 e 02/20050408.

Certifico que, por escritura de 11 de Janeiro de 2005, exarada de
fl. 37 a fl. 39, do livro n.º 107-M, do 22.º Cartório Notarial de Lis-
boa, foram alterados os artigos 3.º e 6.º do contrato, que passam a ter
a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros e corresponde à soma de duas quotas iguais dos valores
nominais de dois mil e quinhentos euros, pertencentes uma a cada um
dos sócios Jorge Manuel Abreu Santos e Almerinda Maria Marques
Soares Santos.

6.º

1 — A gerência da sociedade, bem como a sua representação em
juízo e fora dele, activa e passivamente, fica a cargo de um gerente.

2 — A sociedade fica obrigada em todos os actos e contratos, in-
cluindo os que se mostrarem necessários ou convenientes à prossecu-
ção do objecto social, com a assinatura de um gerente.

2 — Cessação de funções de gerente de Fernando Jorge Gomes Vi-
eira Lopes, por renúncia em 19 de Janeiro de 2005.

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

Está conforme o original.

11 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria de
Oliveira Rosa Varela. 2011365678

COLACAIXA — ACABAMENTOS GRÁFICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 17 890;
identificação de pessoa colectiva n.º 505906309; inscrição n.º 02;
número e data da apresentação: 08/20050407.

Certifico que, por escritura de 6 de Abril de 2005, exarada de fl.
168 a fl. 168-v, do livro n.º 168, do Cartório Notarial do Centro de
Formalidades de Empresas Lisboa II, foi alterado o artigo 2.º, do
contrato que passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em actividade de dobragem, cola-
gem, cosedura e as operações relacionados com a encadernação como
bronzeamento, douramento e orladura de livros. Encadernação e aca-
bamentos gráficos. Compra e venda de produtos de higiene, confor-
to, perfumes, vinhos e automóveis.

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

Está conforme o original.

12 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria de
Oliveira Rosa Varela. 2011372089

MARTINTAURUS — CONTABILIDADE E EVENTOS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 19 171;
identificação de pessoa colectiva n.º 507305868; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 14/20050406.

Certifico que, por escritura de 4 de Abril de 2005, exarada de fl. 51
a fl. 52, do livro n.º 414, do Cartório Notarial do Centro de Forma-
lidades das Empresas de Lisboa I, foi constituída a sociedade cm epí-
grafe que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma MARTINTAURUS — Contabili-
dade e Eventos, Unipessoal, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua de Palmira Bastos, 6, 2.º,
esquerdo, freguesia da Póvoa de Santo Adrião, concelho de Odivelas.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços de conta-
bilidade, publicidade e marketing. Consultoria para os negócios e a
gestão. Produção, promoção e realização de eventos, espectáculos e
eventos tauromáquicos. Administração e gestão de condomínios.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de cinco mil euros, representado por uma quota de igual valor nomi-
nal, pertencente ao sócio único.

ARTIGO 4.º

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

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

ARTIGO 5.º

O sócio único fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do objecto
social.

ARTIGO 6.º

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

Disposição transitória

1 — Fica desde já nomeado gerente o sócio.
2 — A gerência fica, desde já, autorizada a levantar a totalidade do

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

Está conforme o original.

12 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria de
Oliveira Rosa Varela. 2011372054

ODONTEXPRESS — SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 19 167;
identificação de pessoa colectiva n.º 507269268; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 05/20050405.

Certifico que, por escritura de 4 de Abril de 2005, exarada de fl. 21
a fl. 22-A, do livro n.º 168, do Cartório Notarial do Centro de For-
malidades das Empresas de Lisboa II, foi constituída a sociedade em
epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma ODONTEXPRESS — Serviços
Odontológicos, Unipessoal, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua de Gil Eanes, 19, cave
esquerda, freguesia e concelho de Odivelas.

3 — Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser desloca-
da, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.
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ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto prestações de serviços odontológicos,
compra e venda de produtos odontológicos, importação e exporta-
ção de produtos odontológicos.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de cinco mil euros, representado por uma quota de igual valor nomi-
nal, pertencente ao sócio único.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência e a representação da sociedade, pertencem ao só-
cio único ou a não sócios, a qual poderá não ser remunerada confor-
me aquele decidir.

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

3 — Fica desde já nomeado gerente o sócio.

ARTIGO 5.º

O sócio único fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do objecto
social.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, nos termos per-
mitidos por lei, mesmo que o objecto desses agrupamentos comple-
mentares e ou empresas não coincida no todo ou em parte com aque-
le que a sociedade está exercendo.

Está conforme o original.

8 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria de
Oliveira Rosa Varela. 2011365910

ANJOMIRA, ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 19 162;
identificação de pessoa colectiva n.º 507297580; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 13/20050329.

Certifico que, por escritura de 28 de Março de 2005, exarada de fl.
90 a fl. 91-v, do livro n.º 413, do Cartório Notarial do Centro de
Formalidades das Empresas de Lisboa I, foi constituída a sociedade
em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma ANJOMIRA, Actividades Hote-
leiras, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua de Augusto Manuel Alves
da Veiga, 1, 4.º, direito, freguesia da Ramada, concelho de Odivelas.

3 — Por simples deliberação da gerência pode a sede ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo a
mesma criar ou encerrar sucursais, filiais, agências ou outras formas
locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em restauração, pastelaria, cafeta-
ria, gelataria, snack-bar e bar.

ARTIGO 3.º

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

2 — Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de cinco mil euros.

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

ARTIGO 4.º

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

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

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

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo 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 consentimento da sociedade.

ARTIGO 8.º

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

Está conforme o original.

1 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria de
Oliveira Rosa Varela. 2011364574

FREIXINHO & DINIZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 3316;
identificação de pessoa colectiva n.º 500931410; averbamento n.º 1
à inscrição n.º 16; inscrição n.º 19; números e data das apresenta-
ções: 09, 10 e 11/20050406.

Certifico que, por escritura de 25 de Janeiro de 2005, exarada de
fl. 144 a fl. 145, do livro n.º 274-F, do Cartório Notarial de Alen-
quer, foram efectuados os seguintes actos de registo e alterados os
artigos 3.º e 5.º, do contrato social, que passou a ter a seguinte redac-
ção:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de cinco
mil euros, que corresponde a soma de duas quota de igual valor de dois
mil e quinhentos euros, cada, pertencentes uma à sócia Rosa Maria
Barros da Costa Morgado e outra ao sócio António Henrique Gomes
Morgado.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade e a sua representação em juízo e fora dele,
activa ou passivamente, podendo ser, ou não, remunerada conforme
for deliberado em assembleia geral pertence a ambos os sócios, Rosa
Maria Barros da Costa Morgado e ao sócio António Henrique Gomes
Morgado, que ficam desde já nomeados gerentes, sendo necessária
somente a assinatura de um sócio gerente para obrigar a sociedade em
todos os actos e contratos.

§ único. Nenhum gerente poderá obrigar a sociedade em fianças,
abonações, letras de favor, ou em quaisquer outros actos ou contratos
estranhos aos negócios sociais.

2 — Cessação de funções de gerente de Luís Francisco Inácio e Dilar
Maria dos Santos Barradas Francisco Inácio, por renúncia em 2 de
Fevereiro de 2005.

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

Está conforme o original.

7 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria de
Oliveira Rosa Varela. 2011365570

UMPOROM ARTES GRÁFICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 14 907;
identificação de pessoa colectiva n.º 500370842; inscrição n.º 7;
número e data da apresentação: 01/20050401.

Certifico que, por escritura de 28 de Março de 2005, exarada de fl.
145 a fl. 145-v, do livro n.º 363-J, do 27.º Cartório Notarial de Lis-
boa, foi efectuado o seguinte acto de registo:

Facto: dissolução e encerramento da liquidação.
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Data da aprovação das contas: 31 de Dezembro de 2004.

Está conforme o original.

4 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria de
Oliveira Rosa Varela. 2011365325

REMAR — ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 17 835;
identificação de pessoa colectiva n.º 505986744.

Certifico que, foram depositados os documentos de prestações de
contas relativos aos anos de 2002 e 2003, da sociedade em epígrafe.

14 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria de
Oliveira Rosa Varela. 2011372364

ODETE SANTOS — COMÉRCIO DE BIJUTARIA,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 18 235;
identificação de pessoa colectiva n.º 506032566.

Certifico que, foram depositados os documentos de prestação de
conta relativo ao ano de 2003, da sociedade em epígrafe.

7 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria de
Oliveira Rosa Varela. 2005730831

PFE — SISTEMAS DE ENVELOPAGEM (PORTUGAL),
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 15 725;
identificação de pessoa colectiva n.º 503407437.

Certifico que, foram depositados os documentos de prestação de
conta relativo ao ano de 2004, da sociedade em epígrafe.

15 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria de
Oliveira Rosa Varela. 2011372437

RICARDO DE SOUSA E QUENTAL
CONTABILIDADE, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 16 640;
identificação de pessoa colectiva n.º 504939718.

Certifico que, foram depositados os documentos de prestação de
conta relativo ao ano de 2003, da sociedade em epígrafe.

7 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria de
Oliveira Rosa Varela. 2011365619

GRAU 22 — EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 12 847;
identificação de pessoa colectiva n.º 503643718.

Certifico que, foram depositados os documentos de prestações de
contas relativos aos anos de 2002 e 2003, da sociedade em epígrafe.

6 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria de
Oliveira Rosa Varela. 2011365538

ODIVELGEST, GESTÃO DE EQUIPAMENTOS, E. M.

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 00001;
identificação de pessoa colectiva n.º 505028301.

Certifico que, foram depositados os documentos de prestação de
contas relativo ao ano de 2004, da sociedade em epígrafe.

6 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria de
Oliveira Rosa Varela. 2011365350

 AMBRÓSIO, GARCIA & HENRIQUE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 02778;
identificação de pessoa colectiva n.º 500706913.

Certifico que, foram depositados os documentos de prestação de
contas relativo ao ano de 2003, da sociedade em epígrafe.

5 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria de
Oliveira Rosa Varela. 2006465023

TÁXIS PEDRA FIRME, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 17 037;
identificação de pessoa colectiva n.º 505260662; averbamento n.º 1
à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 02/20050329.

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

1 — cessação de funções de gerente de Teodoro António Pires
Pinto, por renuncia em 25 de Março de 2005.

Está conforme o original.

30 de Março de 2005. — A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria
de Oliveira Rosa Varela. 2006453912

HORIZONTE — SALÃO DE CABELEIREIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 05692;
identificação de pessoa colectiva n.º 501679332; averbamento n.º 1
à inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 05/20050331.

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

Cessação de funções de gerente de João Carlos Rodrigues da Silva,
por renuncia em 2 de Dezembro de 2004.

Está conforme o original.

1 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria de
Oliveira Rosa Varela. 2007527065

TALES — ESTABELECIMENTOS DE ENSINO
PARTICULAR, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 01207;
identificação de pessoa colectiva n.º 500278628; inscrição n.º 7;
número e data da apresentação: 02/20050331.

Certifico que, por escritura de 24 de Março de 2005, exarada de fl.
23 a fl. 24, do livro n.º 1-A, do Cartório Notarial de Marta Chalaça,
foi alterado o artigo 24.º do contrato, que passa a ter a seguinte re-
dacção:

ARTIGO 24.º

A sociedade fica obrigada com a assinatura conjunta dos dois admi-
nistradores Doutor Nuno Miguel Martins Faria e Doutor Pedro Gui-
lherme Martins Faria ou de mandatário no âmbito dos poderes cons-
tantes do instrumento de representação.

§ único. Em assuntos de mero expediente bastará a assinatura de
um dos membros do conselho de administração.

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

Está conforme o original.

1 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria de
Oliveira Rosa Varela. 2011365317

 PIÃO MÁGICO, INFANTÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 15 016;
identificação de pessoa colectiva n.º 504356518; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 02/20050330.

Certifico que, por escritura de 9 de Fevereiro de 2005, exarada de
fl. 90 a fl. 90-v, do livro n.º 92-B, do Cartório Notarial de Alverca
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do Ribatejo, foi alterado o artigo 3.º do contrato, que passa a ter a
seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O objecto social consiste em: berçário, creche, jardim-de-infância
e centro de actividades e tempos livres.

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

Está conforme o original.

1 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria de
Oliveira Rosa Varela. 2011365015

CANDIBEIRA — FÁBRICA DE CANDEEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 19 163;
identificação de pessoa colectiva n.º 503899798; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 01/20050330.

Certifico que, por escritura de 9 de Julho de 2001, exarada de fl.
40 a fl. 40-v, do livro n.º 1182-C, do 14.º Cartório Notarial de Lis-
boa, foi alterado o artigo 1.º do contrato, que passa a ter a seguinte
redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma CANDIBEIRA — Fábrica de Candeei-
ros, L.da, tem a sua sede na Rua do Capitão Renato Batista, lote 476,
Casal da Silveira, na freguesia de Famões, concelho de Odivelas.

§ único. A gerência poderá deslocar livremente a sede social den-
tro do concelho de Lisboa, ou para concelho limítrofes e, bem assim,
criar sucursais, agências, delegações ou outras formas legais de repre-
sentação no território nacional ou no estrangeiro.

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

Está conforme o original.

1 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria de
Oliveira Rosa Varela. 2005749451

ADELAIDE E RUI, L.DA

 (que anteriormente se designava EDUARDO & JOANA, L.DA)

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 08909;
identificação de pessoa colectiva n.º 502634332; averbamento n.º 1
à inscrição n.º 1; inscrição n.º 6; números e data das apresentações:
09, 10 e 11/20050329.

Certifico que, por escritura de 24 de Março de 2005, exarada de fl.
128 a fl. 129-v, do livro n.º 211-A, do Cartório Notarial de Odivelas,
foram alterados os artigos 1.º, 2.º, 3.º e 4.º do contrato, que passa a
ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1— A sociedade adopta a firma Adelaide e Rui, L.da, e tem a sua
sede na Rua do Doutor Egas Moniz, 8-B, freguesia e concelho de Odi-
velas, sendo a sua duração por tempo indeterminado.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio e prestação de serviços
ópticos, oftalmológicos e similares.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros, e corresponde à soma de duas quotas iguais de dois mil e
quinhentos euros, cada, pertencentes uma a cada um dos sócios Rui
Manuel Esteves da Silva e Adelaide Maria Salvado Bastos.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, bem -como a sua representação incumbe
a ambos os sócios que desde já são nomeados gerentes, com ou sem
remuneração conforme for deliberado em assembleia-geral, sendo
bastante a assinatura de um dos gerentes para obrigara a sociedade em
todos os seus actos e contratos.

2 — Cessação de funções de gerente de José Eduardo Bonito Bar-
reiras e de Joana Maria Vinagre Curvelo, por renúncia em 1 de Abril
de 2005.

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

Está conforme o original.

30 de Março de 2005. — A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria
de Oliveira Rosa Varela. 2011365082

BRANCO & BRANCO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 1928;
identificação de pessoa colectiva n.º 500047251; averbamento n.º 1
à inscrição n.º 25; número e data da apresentação: 01/2005412.

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

1 — Cessação de funções de Administrador de Maria Aline Duarte
Lopes Batista Branco, por renúncia em 16 de Abril de 2005.

3 — Facto: nomeação de administrador, de Patrícia de Almeida
Amaral Branco, solteira, maior, residente na Quinta dos Lombos, Rua
das Rosas, lote 16, 3.º, direito, Carcavelos, Cascais.

Data da deliberação: 11 de Abril de 2005.

Está conforme o original.

13 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria de
Oliveira Rosa Varela. 2011365899

 SEBER RENT — ALUGUER DE AUTOMÓVEIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 15 373;
identificação de pessoa colectiva n.º 504629522; inscrição n.º 8;
número e data da apresentação: 04/20050324.

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

Facto: nomeação de órgãos sociais.
Conselho de administração: presidente — José Júlio de Macedo,

casado, residente na Rua de Pêro de Alenquer, 12, Lisboa; administra-
dores delegados — Maria do Carmo de Sousa Neto Mendes Macedo,
casada, residente na Rua de Pêro de Alenquer, 12, Lisboa; e Ana Fi-
lipa Mendes de Macedo, solteira, maior, residente ena Rua de Pêro de
Alenquer, 12, Lisboa; fiscal único: efectivo — Rosa Lopes, Gonçal-
ves Mendes & Associado, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas,
representada por José de Jesus Gonçalves Mendes, casado, revisor
oficial de contas; suplente — Carlos António Rosa Lopes, casado,
revisor oficial de contas.

Prazo: triénio de 2005-2007.
Data da deliberação: 8 de Março de 2005.

2 — Mais certifica que foram depositados os documentos de pres-
tação de contas relativo ao ano de 2004.

Está conforme o original.

28 de Março de 2005. — A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria
de Oliveira Rosa Varela. 2011365040

DAJAM — TRANSPORTES DE CARGA GERAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 18 998;
identificação de pessoa colectiva n.º 501428739; averbamento n.º 1
à inscrição n.º 17; inscrição n.º 19; números e data das apresenta-
ções: 06 e 07/20050328.

Certifico que, por escritura de 21 de Dezembro de 2004, exarada
de fl. 148 a fl. 149, do livro n.º 333-F, do 23.º Cartório Notarial de
Lisboa, foram alterados os artigos 3.º e 5.º do contrato, que passam a
ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinquenta
e dois mil trezentos e setenta e quatro euros e corresponde à soma de
duas quotas iguais do valor nominal de vinte e seis mil cento e oiten-
ta e sete euros cada, ambas pertencentes ao sócio Fernando Manuel
Vaz Gonçalves.
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ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade, fica a cargo do sócio Fernando Manuel
Vaz Gonçalves. A sociedade vincula-se pela intervenção de um geren-
te.

2 — Cessação de funções de gerente de João Paulo da Silva Barbo-
sa, por renúncia em 29 de Dezembro de 2004.

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

Está conforme o original.

29 de Março de 2005. — A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria
de Oliveira Rosa Varela. 2011365155

ALEGORIA — ARQUITECTURA E URBANISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 15 605;
identificação de pessoa colectiva n.º 503295760; inscrição n.º 5;
número e data da apresentação: 05/20050328.

Certifico que foram efectuados os seguintes actos de registo:
1 — Facto: dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 31 de Dezembro de 2004.

Está conforme o original.

29 de Março de 2005. — A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria
da Oliveira Rosa Varela. 2011365139

AMÉLIA & FERNANDES — ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 12 507;
identificação de pessoa colectiva n.º 503537942; inscrição n.º 4;
número e data da apresentação: 03/20050328.

Certifico que foram efectuados os seguintes actos de registo:
1 — Facto: dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 28 de Fevereiro de 2005.

Está conforme o original.

29 de Março de 2005. — A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria
da Oliveira Rosa Varela. 2011365120

TALHO E CHARCUTARIA OS TRÊS CORTADORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 18 273;
identificação de pessoa colectiva n.º 506340260; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 02/20050322.

Certifico que por escritura de 21 de Março de 2005, exarada de
fl. 104 a fl. 105 do livro n.º 2-A do Cartório Notarial de Maria Filo-
mena Valente Ferreira Marto, foi aumentado o capital de 6000 euros
para 8000 euros, mediante aumento de 2000 euros e alterado o arti-
go 3.º do contrato social que passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de oito mil
euros, e corresponde à soma de quatro quotas no valor de dois mil
euros, uma de cada sócio.

2 — Gerente nomeado: Pedro Miguel Simões Amaro, solteiro, mai-
or, Avenida do General Barnabé António Ferreira, 113, Negrais, Al-
margem do Bispo.

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

Está conforme o original.

24 de Março de 2005. — A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria
de Oliveira Rosa Varela. 2003253270

BATALHA & SIMÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 10 263;
identificação de pessoa colectiva n.º 501301780; averbamento n.º 1
à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 02/20050328.

Certifico que foi efectuado o seguinte actos de registo:
1 — Cessação de funções de gerente de Albertina Maria Simões

Jacinto, divorciada, por renúncia em 8 de Novembro de 2002.

Está conforme o original.

29 de Março de 2005. — A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria
de Oliveira Rosa Varela. 2011365112

ELECTRO-LUSO ALEGRIA — ACESSÓRIOS
AUTOMÓVEIS (PÓVOA), L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 14 712;
identificação de pessoa colectiva n.º 504147943; inscrição n.º 4;
número e data da apresentação: 01/20050328.

Certifico que por escritura de 29 de Dezembro de 2004, exarada de
fl. 16 a fl. 18 do livro n.º 436-O do 9.º Cartório Notarial de Lisboa,
foi aumento o capital de 5000 euros para 45 000 euros, mediante
aumento de 40 000 euros e alterado o artigo 3.º do contrato social
que passa a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado é de quarenta e cinco mil
euros e corresponde à soma de seis quotas: uma do valor nominal de
vinte e dois mil e quinhentos euros pertencente ao sócio António
Abrantes Pires, três de igual valor nominal de cinco mil seiscentos e
vinte e cinco euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios,
Jorge Alexandre Martins Abrantes Pires, Cristina Maria Martins
Abrantes Pires e Filomena Maria Martins Abrantes Pires; e duas nos
valores nominais de seiscentos e vinte e cinco euros e cinco mil eu-
ros pertencentes ao sócio Rui Miguel Martins Abrantes Pires.

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

Está conforme o original.

29 de Março de 2005. — A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria
de Oliveira Rosa Varela. 2011365090

EFIL — ESPECIALIDADES FARMACÊUTICAS
INTERNACIONAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 10 680;
identificação de pessoa colectiva n.º 500535523; inscrição n.º 20;
número e data da apresentação: 03/20050324.

Certifico que foram efectuados os seguintes actos de registos:
Facto: nomeação de órgãos sociais.
Conselho de administração: presidente — José Júlio de Macedo,

casado, Rua de Pêro de Alenquer, 12, Lisboa.
Administradores-delegados — Maria do Carmo de Sousa Neto Men-

des Macedo, casada, Rua de Pêro de Alenquer, 12, Lisboa, e Ana Fi-
lipa Mendes de Macedo, solteira, maior, Rua de Pêro de Alenquer,
12, Lisboa.

Conselho fiscal: presidente — Rosa Lopes, Gonçalves Mendes &
Associado, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, representada
por José de Jesus Gonçalves Mendes, casado, revisor oficial de con-
tas; vogais — Mário João Barata Torais, solteiro, maior, Rua de João
Lopes Caldeira, 2, 3.º, direito, Entroncamento; e Carla Maria Bonito
da Silva Carvalho, solteira, maior, Rua do Engenheiro Mário Costa,
18, 2.º, direito, Entroncamento; suplente — João Manuel Rosa Lo-
pes, casado, revisor oficial de contas.

Prazo: triénio de 2005-2007.
Data da deliberação: 8 de Março de 2005.

2 — Mais certifica que foram depositados os documentos de pres-
tação de contas relativo ao ano de 2004.

Está conforme o original.

28 de Março de 2005. — A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria
de Oliveira Rosa Varela. 2011365058

TABACARIA ABRANTES — PAPELARIA
E TABACOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 18 963;
identificação de pessoa colectiva n.º 507094174; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 01/20040924.
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Certifico que por escritura de 15 de Setembro de 2004, exarada de
fl. 85 a fl. 85 v.º do livro n.º 81-J do 7.º Cartório Notarial de Lisboa,
foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte
contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Tabacaria Abrantes — Papelaria
e Tabacos, L.da, e tem a sua sede na Rua de Santo André, 9, loja 21,
freguesia da Pontinha, concelho de Odivelas.

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.

3 — A gerência poderá deslocar livremente a sede social dentro do
mesmo concelho ou para concelhos limítrofes e criar sucursais, agên-
cias, delegações ou outras formas locais de representação, no territó-
rio nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio de papelaria, jornais, li-
vros, selos, tabacos, brindes, prendas, material escolar e artigos simi-
lares.

ARTIGO 3.º

O capital social realizado em dinheiro e nos demais bens que cons-
tituem o activo da sociedade é de cinco mil euros e está dividido em
duas quotas, com o valor nominal de dois mil e quinhentos euros,
cada, uma pertencente à sócia Maria Júlia Pereira Abrantes Ferreira
Pedroso e outra pertencente ao sócio Emanuel Abrantes Pedroso.

ARTIGO 4.º

Por deliberação da assembleia geral, podem ser exigidas aos sócios
prestações suplementares, no montante global de dez vezes o valor
do capital social.

ARTIGO 5.º

1 — A sociedade poderá exigir dos sócios os suprimentos de que
carecer para o seu desenvolvimento.

2 — O montante dos suprimentos, que não poderá exceder dez vezes
o capital social, os juros que os mesmos vencerão, o prazo para o seu
reembolso e as demais condições desses suprimentos serão fixados em
assembleia geral.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas, rio todo ou em parte, é livre entre sócios,
dependendo a cessão a estranhos do prévio consentimento da socie-
dade, a quem fica reservado o direito de preferência.

ARTIGO 7.º

1 — É permitida a amortização de quotas quando haja acordo en-
tre a sociedade e os proprietários da quota.

2 — Mesmo sem acordo do seu proprietário a amortização será
obrigatória:

a) Se, a quota tiver sido adquirida com violação do regime fixado
no artigo 6.º;

b) Quando a quota houver sido objecto de arrolamento, penhora
ou arresto, ou quando por qualquer motivo deva preceder-se à sua
arrematação ou adjudicação judicial, ou seja, de qualquer forma envol-
vida em processo judicial e o sócio não obtiver, por meio de caução,
o levantamento daquelas providências dentro dos 30 dias seguintes ao
seu decretamento;

c) Em caso de falecimento do sócio titular;
d) Caso qualquer sócio não entregue à sociedade, no prazo: que para

tal lhe for fixado pela assembleia geral, as prestações suplementares
de capital ou os suprimentos que a sociedade lhe exigir nos termos do
disposto nos artigos 6.º e 7.º destes estatutos;

e) Quando qualquer sócio desenvolva por si ou por interposta pes-
soa qualquer actividade concorrente com a exercida pela sociedade
sem que para tal tenha obtido o consentimento escrito desta;

f) Em caso de interdição, falência ou insolvência do sócio titular.
3 — Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure como

tal no balanço ou que seja reduzido o capital, ou que sejam criadas
uma ou várias quotas, destinadas a serem alienadas a um ou alguns
sócios ou a terceiros.

ARTIGO 8.º

1 — A amortização considera-se feita mediante o depósito à or-
dem da autoridade judicial que tiver proferido a decisão ou ordenado
a diligência, ou mediante comunicação ao titular da quota amortiza-
da, de que o valor da amortização fica à sua disposição nos cofres da
sociedade.

2 — O valor da quota em caso de amortização nos termos previs-
tos no n.º 2 do artigo 5.º é o que resultar do último balanço aprovado
à data da decisão de amortização.

ARTIGO 9.º

1 — A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme
for deliberado, será exercida pelos gerentes a designar em assembleia
geral, ficando, desde já, nomeada gerente a sócia Maria Júlia Pereira
Abrantes Ferreira Pedroso.

2 — A sociedade fica obrigada com a intervenção de um gerente.

ARTIGO 10.º

A sociedade será dissolvida nos termos e casos previstos na lei,
cabendo à assembleia geral eleger os liquidatários e determinar o modo
de efectuar a liquidação.

ARTIGO 11.º

Os lucros apurados em cada exercício terão o destino que for deli-
berado em assembleia geral.

Está conforme o original.

27 de Setembro de 2004. — A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria
de Oliveira Rosa Varela. 2007692066

FERNANDO PINTO & FILIPE — SOCIEDADE
DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 19 069;
identificação de pessoa colectiva n.º 503862703.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
conta relativo ao ano de 2003 da sociedade em epígrafe.

18 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria de
Oliveira Rosa Varela. 2008602435

ODIVELFLOR — FLORISTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 17 014;
identificação de pessoa colectiva n.º 505076276.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
conta relativo ao ano de 2004 da sociedade em epígrafe.

18 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria de
Oliveira Rosa Varela. 2011372488

LAURENTINO GASPAR — MEDIADOR DE SEGUROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 13 819;
identificação de pessoa colectiva n.º 503920123.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
conta relativo ao ano de 2003 da sociedade em epígrafe.

18 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria de
Oliveira Rosa Varela. 2008538257

CLEANONE — SERVIÇOS DE LIMPEZA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 19 160;
identificação de pessoa colectiva n.º 507247124; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 05/20050324.

Certifico que por escritura de 23 de Março de 2005, exarada de
fl. 46 a fl. 47 do livro n.º 413 do Cartório Notarial do Centro de
Formalidades das Empresas de Lisboa I, foi constituída a sociedade
em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma CLEANONE — Serviços de Lim-
peza, Unipessoal, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua de Alfredo Keil, 6, loja B,
freguesia e concelho de Odivelas.

3 — Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser desloca-
da, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.
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ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na actividade de limpeza de todo o
tipo de edifícios e transportes; actividade de desinfecção e extermi-
nação de animais nocivos.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de cinco mil euros, representado por uma quota de igual valor nomi-
nal, pertencente à sócia única.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência e a representação da sociedade, pertence a sócia
única ou a não sócios, com ou sem remuneração, conforme a sócia
deliberar.

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

ARTIGO 5.º

A sócia única fica autorizada a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, desde que tais negócios sirvam a prossecução do objecto
social.

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

30 de Março de 2005. — A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria
de Oliveira Rosa Varela. 2011364582

ALMEIDA & ASSOCIADOS — ESTUDOS E PROMOÇÃO
DE INVESTIMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 19 158;
identificação de pessoa colectiva n.º 507211430; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 03/20050322.

Certifico que por escritura de 7 de Janeiro de 2005, exarada de
fl. 62 a fl. 64 do livro n.º 403 do Cartório Notarial do Centro de For-
malidades das Empresas de Lisboa I, foi constituída a sociedade em
epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Almeida & Associados — Estudos
e Promoção de Investimentos, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua da Marquesa d’Alorna, 6,
rés-do-chão, D, em Bons Dias, freguesia da Ramada, concelho de
Odivelas.

3 — Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser desloca-
da, dentro do mesmo concelho ou concelho limítrofe, podendo a
mesma criar ou encerrar sucursais, filiais, agências ou outras formas
locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços de con-
sultoria a agenciamento no âmbito de investimento extremo.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social é de cinco mil euros, encontra-se integral-
mente realizado em dinheiro e corresponde à soma de três quotas:
uma do valor nominal de três mil e quinhentos euros pertencente ao
sócio Geraldo da Cruz Almeida, uma do valor nominal de quinhentos
euros pertencente à sócia Janette Lima Évora, e outra no valor no-
minal de mil euros pertencente à sócia Maria Rita Ferreira Moniz.

2 — Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de cinco mil euros.

3 — Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade compete aos gerentes, a nomear em
assembleia geral, com ou sem remuneração conforme aí for delibera-
do.

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

1 — A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes
casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudicação

em juízo, falência ou cessão gratuita não autorizada;
c) Quando o sócio praticar actos que violem o pacto social ou as

obrigações sociais;
d) No caso de morte de sócio a quem não sucedam herdeiros legi-

timários;
e) Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja

sócio;
f) Por interdição ou inabilitação de qual um sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio;
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiro sem o prévio con-

sentimento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia geral.
2 — Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no

balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas,
destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou terceiro.

3 — Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último ba-
lanço aprovado.

4 — se por falecimento de um sócio a respectiva quota não for
amortizada no prazo de 90 dias, a contar da data do falecimento, os
herdeiros deverão designar, de entre eles, um representante comum.

ARTIGO 8.º

Aos lucros anualmente apurados, depois de deduzida a percentagem
para a reserva legal, será dado o destino que vier a ser deliberado em
assembleia geral.

Está conforme o original.

28 de Março de 2005. — A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria
de Oliveira Rosa Varela. 2011364612

CASA DE REPOUSO AMOR DE JESUS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 19 157;
identificação de pessoa colectiva n.º 507280814; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 19/20050321.

Certifico que por escritura de 21 de Março de 2005, exarada de
fl. 26 a fl. 27 v.º do livro n.º 167 do Cartório Notarial do Centro de
Formalidades das Empresas de Lisboa II, foi constituída a sociedade
em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Casa de Repouso Amor de Jesus, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua do Espírito Santo, 21-B,
freguesia e concelho de Odivelas.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em casa de repouso.

ARTIGO 3.º

O capital social de é de cinco mil euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas: uma do
valor nominal de quatro mil e novecentos euros pertencente à sócia
Ilda Maria de Brito Neves e outra do valor nominal de cem euros
pertencente à sócia Michele Martinho Neves Murta.
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ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade compete aos gerentes, a nomear em
assembleia geral, com ou sem remuneração conforme aí for deliberado.

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

3 — Fica desde já nomeada gerente a sócia Ilda Maria de Brito
Neves.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

28 de Março de 2005. — A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria
de Oliveira Rosa Varela. 2011364620

MÁRIO MANUEL FERREIRA & ANABELA FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 15 757;
identificação de pessoa colectiva n.º 504522248; averbamento n.º 3
à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e data das apresenta-
ções: 03 e 04/20050405.

Certifico que por escritura de 6 de Janeiro de 2005, exarada de
fl. 40 a fl. 41 v.º do livro n.º 570-F do 2.º Cartório Notarial de Sin-
tra, foram alterados os artigos 3.º e 4.º do contrato que passam a ter
a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros e corresponde à soma de duas quotas do valor nominal de
dois mil e quinhentos euros, ambas tituladas em nome da sócia Ana-
bela Lopes Ferreira do Carmo Loureiro.

ARTIGO 4.º

1 — a gerência da sociedade incumbe a sócios ou a não sócios elei-
tos em assembleia geral.

2 — a gerência não será remunerada se tal foi deliberado em as-
sembleia geral.

3 — Fica desde já designada gerente a sócia Anabela Lopes Ferrei-
ra do Carmo Loureiro e a não sócia Lucília Maria dos Reis Martins
Ferreira, já identificada.

4 — Para obrigar a sociedade é necessária a intervenção de dois
gerentes.

2 — Cessação de funções de gerente de Mário Manuel Lopes Fer-
reira, por renúncia em 14 de Janeiro de 2005.

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

Está conforme o original.

6 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria de
Oliveira Rosa Varela. 2005801747

SINTRA

CIVAMAG — PROMOÇÕES IMOBILIÁRIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 22 203/
050307; identificação de pessoa colectiva n.º 507047443; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 24/0503007.

Certifico que entre CINTRA — Urbanizações, Turismo e Constru-
ções, S. A., e ECOSHINE — Investimentos Imobiliários, L.da, foi cons-
tituída a sociedade comercial em epígrafe, que se rege pelo contrato
seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de CIVAMAG — Promoções
Imobiliárias, L.da

ARTIGO 2.º

1 — A sede social é na Rua de José Dias Coelho, 12, 16.º, Tapada
das Mercês, freguesia de Algueirão-Mem Martins, concelho de Sintra.

2 — A gerência poderá deslocar a sede social dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe e abrir filiais, sucursais, agênci-
as, delegações ou outras formas locais de representação onde enten-
der.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objectivo as actividades de promoção imobi-
liária, compra, e venda de imóveis, e revenda dos adquiridos para esse
fim.

ARTIGO 4.º

A sociedade pode participar no capital de outras sociedades, seja
qual for a sua natureza, tipo e objecto, ainda que reguladas por leis
especiais, em agrupamento complementares de empresas e em agru-
pamentos europeus de interesse económico.

ARTIGO 5.º

O capital social, inteiramente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros, correspondente à soma de duas quotas: uma do valor nomi-
nal de dois mil setecentos e cinquenta euros, da sócia CINTRA —
Urbanizações, Turismo e Construções, S. A., e outra do valor nomi-
nal de dois mil duzentos e cinquenta euros, da sócia
ECOSHINE — Investimentos Imobiliários, L.da

ARTIGO 6.º

Os sócios podem celebrar com a sociedade contratos de suprimen-
tos nos ter-mos e condições que previamente sejam deliberados em
assembleia geral, devendo a respectiva deliberação ser tomada por
maioria de três quartos dos votos correspondentes ao capital social.

ARTIGO 7.º

1 — A sociedade poderá amortizar quotas nos seguintes casos:
a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Por dissolução ou falecimento do sócio titular;
c) Por falência, insolvência ou interdição do respectivo sócio, ju-

dicialmente decretada;
d) Por efectiva penhora, arresto, arrolamento ou providência cau-

telar que tenha por objecto qualquer quota ou desde que, por qualquer
forma, a quota fique sujeita a depósito ou administração judiciais.

2 — No caso previsto na alínea b) do número anterior, e tratan-
do-se de pessoa singular, não ocorrendo a amortização da quota, os
herdeiros do sócio falecido nomearão um de entre eles para os repre-
sentar na sociedade enquanto a quota se mantiver indivisa.

3 — O preço da amortização corresponderá nos casos das alíneas b)
a d) do corpo deste artigo, e salvo acordo em contrário, ao valor
determinado por um balanço especial elaborado para o efeito, e o
pagamento será efectuado em duas prestações trimestrais, vencendo-
-se a primeira no acto da amortização.

ARTIGO 8.º

1 — Ficam designados gerentes da sociedade, em representação da
sócia CINTRA — Urbanizações, Turismo e Construções, S. A., Ma-
ria de Fátima Ventura Santana Vicente Antunes e João Paulo Ventura
Santana Vicente Antunes e em representação da ECOSHINE — In-
vestimentos Imobiliários, L.da, Manuel João Pinheiro Ramos de Ma-
galhães e Manuel Eduardo Simões de Almeida Ramos de Magalhães.

2 — Na nomeação de gerentes cada sócio que seja pessoa colectiva
tem a prerrogativa de designar duas pessoas singulares para exercer o
cargo.

3 — A gerência será ou não remunerada conforme for deliberado
em assembleia geral, podendo a remuneração consistir total ou parci-
almente, em participação nos lucros da sociedade.

4 — A sociedade fica validamente vinculada em todos os seus ac-
tos e contratos com as assinaturas de dois gerentes, sendo obrigatori-
amente uma de um representante da CINTRA — Urbanizações, Tu-
rismo e Construções, S. A., e outra de um representante da
ECOSHINE — Investimentos Imobiliários, L.da

ARTIGO 9.º

1 — É livre de cessão de quotas entre os sócios, ainda que parcela-
da ou parcial, ficando desde já autorizada a divisão para o efeito.

2 — Nos demais casos, a cessão carece de prévio consentimento
da sociedade, e, sendo onerosa, esta e os restantes sócios, por esta
ordem, gozam direito de preferência.

3 — Para efeitos do disposto no número anterior, a intenção da
cessão deverá ser comunicada à sociedade e aos sócios por carta re-
gistada com indicação do cessionário, preço e demais condições da
cessão.

4 — O direito de preferência deverá ser exercido no prazo de 30 dias
a contar da recepção da comunicação prevista no número anterior.
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ARTIGO 10.º

A convocação das assembleias-gerais, deve ser feita por meio de
carta registada expedida para cada sócio com a antecedência mínima
de 15 dias, a não ser que a lei exija outras formalidades ou estabeleça
prazo mais longo.

ARTIGO 11.º

A sociedade dissolve-se somente nos casos e nos termos previstos
na lei, sendo nomeados, desde já, liquidatários Maria de Fátima Ven-
tura Santana Vicente Antunes e Manuel João Pinheiro Ramos de
Magalhães, os quais terão as atribuições e todos .os poderes especiais
previstos na lei.

10 de Março de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Lapas Ferreira. 2011393167

VILA FRANCA DE XIRA

PASTELARIA PATYANNE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícu-
la n.º 06739/050301; identificação de pessoa colectiva
n.º 507255100; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 05/
050301.

Certifico que, entre Amélia Maria Pereira Ferreira de Oliveira e
Luís Pedro Maçarico de Oliveira, foi constituída a sociedade em epí-
grafe, que se rege pelos artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Pastelaria Patyanne, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua de Alberto Ângelo da Sil-
va, lote 14, traseira, 21, freguesia de Castanheira do Ribatejo, conce-
lho de Vila Franca de Xira.

3 — Por simples deliberação da gerência pode a sede ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo a
mesma criar ou encerrar sucursais, filiais, agências ou outras formas
locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no fabrico de produtos de pastela-
ria e padaria. Actividades hoteleiras designadamente pastelaria e ca-
fetaria.

ARTIGO 3.º

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

2 — Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de cinquenta mil euros.

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

ARTIGO 4.º

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

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

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

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo 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 consentimento da sociedade.

ARTIGO 8.º

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

Disposição transitória

1 — Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.
2 — A gerência fica, desde já, autorizada a levantar a totalidade do

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

Está conforme o original.

7 de Março de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Helena Selas
Gonçalves Bento. 2006933264

PORTALEGRE
AVIS

SOCIEDADE AGRÍCOLA ABREU CALADO,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Edifício sede da Fundação Abreu Calado, 7480 Benavila,
Avis

Conservatória do Registo Comercial de Avis. Matrícula n.º 103; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 504554263; inscrição n.º 2; nú-
mero e data da apresentação: 05/20050429.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
dissolução e encerramento da liquidação.

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

2 de Maio de 2005. — O Ajudante, em substituição legal do
Conservador, Simão Rebocho Velez. 2008344460

J. N. BALÃO — COMPRA E VENDA DE GADO E PELES,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua do 1.º de Maio, 88, 7480-225 Benavila, Avis

Conservatória do Registo Comercial de Avis. Matrícula n.º 189; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 02/20050428.

Certifico que José Neves Balão, casado com Isolinda Maria Perei-
ra, comunhão geral, residente na Rua do 1.º de Maio, 88, freguesia de
Benavila, concelho de Avis, foi constituída uma Sociedade Unipesso-
al por quotas, com a denominação em epígrafe, da qual é o único
sócio, que se regerá pelo constante nos artigos seguintes:

1.º

1 — A sociedade adopta a firma J. N. Balão — Compra e Venda de
Gado e Peles, Unipessoal, L.da

2 — A sociedade tem sede na Rua do 1.º de Maio, 88, freguesia de
Benavila, concelho de Avis.

2.º

A sociedade tem por objecto a compra e venda de gado. Compra e
venda de peles, lãs e gorduras.

3.º

A sociedade poderá vir a adquirir participações em sociedades com
objecto social igual ou diferente do por ela exercido ou em sociedades
reguladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de
empresas.

4.º

1 — O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
cinco mil euros e encontra-se representado por uma quota de igual
valor nominal na titularidade do sócio único José Neves Balão.

2 — O sócio poderá fazer à sociedade prestações suplementares de
capital, até ao montante de cinquenta mil euros.
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5.º

1 — A gerência da sociedade fica a cargo do sócio único José Ne-
ves Balão, desde já nomeado gerente.

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

3 — A sociedade poderá constituir mandatários, mediante as res-
pectivas procurações.

4 — Por falecimento ou interdição do seu sócio, a sociedade con-
tinuará com os seus herdeiros.

5 — Ficam autorizados os negócios jurídicos entre o sócio e a pró-
pria sociedade que sirvam a prossecução do objecto social, nos ter-
mos do disposto no Código das Sociedades Comerciais.

Está conforme o original.

29 de Abril de 2005. — O Ajudante, em substituição legal do
Conservador, Simão Rebocho Velez. 2008344452

PORTALEGRE

ANFIMAR ARTIGOS PARA DECORAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portalegre. Matrícula n.º 574;
identificação de pessoa colectiva n.º 502639849; averbamento n.º 1
à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 02/130405.

Certifico com, referência à sociedade em epígrafe, que:
António da Silva Barreto Ceia, cessou funções de gerente, por re-

núncia.
Data: 26 de Março de 2005.

Conferida. Está conforme.

22 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Almerinda Fernanda
do Carmo Ribeiro Almeida. 2008808610

PORTO
GONDOMAR

VAUNER TRADING, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 26 152/810615; identificação de pessoa colectiva
n.º 501181016; inscrição n.º 16; número e data da apresentação:
5/050427.

Certifico que o capital social da sociedade em epígrafe foi alterado
de € 3 349 639,36 para € 5 000 000, tendo sido alterado o n.º 1 do
artigo 5.º, que ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 5.º

1 — O capital social é de cinco milhões de euros, encontra-se to-
talmente realizado e está representado por quinhentos milhões de
acções, do valor nominal de um cêntimo cada.

2 — (Mantém-se.)
3 — (Mantém-se.)
4 — (Mantém-se.)
5 — (Mantém-se.)

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

Está conforme.

27 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2008271200

A. MONTEIRO & A. COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 9258/
980112; identificação de pessoa colectiva n.º 504067818; número
e data da apresentação: PC-1/050427.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas, da sociedade em epígrafe, do
ano 2004.

27 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria Rodrigues.
2008611574

HABIGAS — INSTALAÇÃO DE GÁS E REPARAÇÕES
DE APARELHOS DE QUEIMA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 45 485/890410; identificação de pessoa colectiva
n.º 502140461; inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 7/
050427.

Certifico que por escritura de 18 de Abril de 2005, lavrada no
Cartório Notarial de Gondomar, o capital social, da sociedade em
epígrafe, foi alterado de € 5000 para € 30 000 tendo sido alterados
o corpo do artigo 1.º e artigos 2.º, 3.º e 5.º, que ficaram com a seguin-
te redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma HABIGAS — Instalações de Gás e Re-
parações de Aparelhos de Queima, L.da, com sede na Rua do Montal-
to, 139, da freguesia de Fânzeres, concelho de Gondomar.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto actividades de instalação de redes de
canalização (agua, gás e esgotos) e suas ligações as redes gerais de
distribuição, de redes sob pressão de luta contra incêndios e de insta-
lação de aparelhos sanitários fixos. Montagem de sistemas de aqueci-
mento, ventilação, refrigeração ou climatização em edifícios. CAE
45330 actividades secundária: reparação e conservação de aparelhos
de queima.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado é de trinta mil euros e está
dividido em três quotas, duas de valor nominal de onze mil e quinhen-
tos euros cada, que pertence uma a cada um dos sócios Lourenço
Fernando de Moura Pinho e Isménia Nazaré de Sousa Pinto e Pinho,
e outra quota de sete mil euros, que pertence ao sócio Miguel Louren-
ço de Sousa Moura.

ARTIGO 5.º

1 — A gerência da sociedade será exercida nas condições que fo-
rem fixadas em assembleia geral por todos os sócios Lourenço Fer-
nando de Moura Pinho, Isménia Nazaré de Sousa Pinto e Pinho e
Miguel Lourenço de Sousa Moura, que desde já ficam nomeados ge-
rentes.

2 — A sociedade vincula-se pela intervenção de um gerente.

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

Está conforme.

27 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2008265927

GONDENERGI — COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS
PARA CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 56 499/20031111; identificação de pessoa colectiva
n.º 506736890; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 1/050428.

Certifico que foi alterada a sede social, da sociedade em epígrafe,
cujo extracto da inscrição é a seguinte:

Sede: Rua do Professor Bismark, 194, São Cosme, Gondomar.

Está conforme.

28 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2008267903

PREDIAL PEREIRA & FILHO — SOCIEDADE
DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 45 522/890412; identificação de pessoa colectiva
n.º 502141085; inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 3/
050428.
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Certifico que foram alterados o artigo 5.º, da sociedade em epígra-
fe, que ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 5.º

A sociedade fica vinculada em todos os seus actos e contratos com
intervenção de um gerente.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada foi de-
positado na pasta respectiva.

Está conforme.

28 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2008271293

TRAPOS E MARCADAS — REPRESENTAÇÃO
DE VESTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 10 954/990205; identificação de pessoa colectiva
n.º 504539213; número e data da apresentação: 2/050428.

Certifico que foi efectuada a dissolução e encerramento da liquida-
ção, da sociedade em epígrafe, cujo extracto da inscrição é a seguinte:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 20 de Dezembro de 2002.

Está conforme.

28 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2008271285

NATURANGE — COMÉRCIO DE PRODUTOS
DE PARA FARMÁCIA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 13 770/001031; identificação de pessoa colectiva
n.º 505172348;  número e data da apresentação: PC-1/050429.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas, da sociedade em epígrafe, do
ano 2004.

29 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2009470656

MANUEL JOAQUIM PEREIRA DA SILVA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 56 219/030115; identificação de pessoa colectiva
n.º 506413357; número e data da apresentação: PC-2/050429.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas, da sociedade em epígrafe, do
ano 2004.

29 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2003484388

SERAFIM PEREIRA FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 289/
910103; identificação de pessoa colectiva n.º 502471433; número
e data da apresentação: PC-3/050429.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas, da sociedade em epígrafe, do
ano 2004.

29 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2003484396

DIVIGAMA — FABRICAÇÃO DE MONTAGEM
DE ESTRUTURAS METÁLICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 12 568/000210; identificação de pessoa colectiva
n.º 504763539; número e data da apresentação: PC-4/050429.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas, da sociedade em epígrafe, do
ano 2004.

29 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2003484400

LUSOVIRTUAL — CRIAÇÃO DE PORTAIS TEMÁTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 13 508/000831; identificação de pessoa colectiva
n.º 505100720; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 1/
050429.

Certifico que foi efectuada a dissolução e encerramento da liquida-
ção, da sociedade em epígrafe, cujo extracto da inscrição é a seguinte:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 3 de Fevereiro de 2005.

Está conforme.

29 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2008271323

NUNO LEONEL CASTRO SAMPAIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 55 581/0141018; identificação de pessoa colectiva
n.º 505776227; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 2/050429.

Certifico que foi alterada a sede social, da sociedade em epígrafe,
cujo extracto da inscrição é a seguinte:

Sede: Rua de Quinta da Missilva, 128, Baguim do Monte, Gondo-
mar.

Está conforme.

2 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2008271340

J. SANTOS & M. BARBOSA OURIVESARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 56 953/050429; identificação de pessoa colectiva
n.º 503763640; inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 3/
050229.

Certifico que foi alterada a sede social, da sociedade em epígrafe,
cujo extracto da inscrição é a seguinte:

Sede: Rua do Pinheiro Manso, 198, São Cosme, Gondomar.

Está conforme.

2 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2008271358

MÓVEIS DE ALFREDO GANDRA & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 21 617/760119; identificação de pessoa colectiva
n.º 500388008; inscrição n.º 10; número e data da apresentação:
6/050429.

Certifico que foi efectuada a dissolução e encerramento da liquida-
ção, da sociedade em epígrafe, cujo extracto da inscrição é a seguinte:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 11 de Junho de 2001.

Está conforme.

2 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2008264548

V2C — SOLUÇÕES INFORMÁTICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 382/
910124; identificação de pessoa colectiva n.º 502486244; inscri-
ção n.º 8; número e data da apresentação: 1/050502.
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Certifico que foi efectuada o registo de encerramento da liquida-
ção, da sociedade em epígrafe, cujo extracto da inscrição é a seguinte:

Encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 10 de Janeiro de 2002.

Está conforme.

2 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2008271366

GRANJA DO VILAR — COMÉRCIO E EMBALAGEM
DE FRUTOS SECOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 55 997/020911; identificação de pessoa colectiva
n.º 506266222; número e data da apresentação: PC-1/050502.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas, da sociedade em epígrafe, do
ano 2004.

2 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2008271307

MAIA

ONE RECORDS — COMÉRCIO DE AUDIOVISUAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 58 5757/
20050428; identificação de pessoa colectiva n.º 506717860;
averbamento n.º 3 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 01/050428.

Certifico que foi depositada acta de onde consta a deslocação de
sede para a Rua do Engenheiro Frederico Ulrich, 3210, loja 007,
Moreira, Maia.

2 de Maio de 2005. — A Ajudante Principal, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 2010181174

MAIACAR — SOCIEDADE DE AUTOMÓVEIS
DA MAIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 25 107/
810302; identificação de pessoa colectiva n.º 501112987; inscri-
ção n.º 21; número e data da apresentação: 05/050427.

Certifico que foi depositada acta de onde consta a designação da
gerente Paula Maria Trindade Moreira, divorciada, residente na Tra-
vessa das Oliveiras, 381, 1.º, esquerdo, Canidelo, Vila Nova de Gaia,
em 31 de Janeiro de 2005.

2 de Maio de 2005. — A Ajudante Principal, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 2010170458

BIGBREAK — EXPLORAÇÃO DE MÁQUINAS DE VENDA
AUTOMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 58 574/
20050427; identificação de pessoa colectiva n.º 505266873;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 04/050427.

Certifico que foi depositada acta de onde consta a deslocação de
sede para a Rua de Macau, 386, Pedrouços, Maia.

2 de Maio de 2005. — A Ajudante Principal, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 2010170440

FÁBRICA DE TINTAS ISOLACA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 43 340/
870116; identificação de pessoa colectiva n.º 501766065; inscri-
ção n.º 10; número e data da apresentação: 13/050420.

Certifico que foi alterado o artigo 3.º, que fica com a seguinte re-
dacção:

3.º

O capital social, inteiramente realizado em dinheiro, é de quatro-
centos e noventa e oito mil setecentos e noventa e sete euros e
noventa cêntimos, dividido em três quotas, uma quota no valor no-
minal de duzentos e sessenta e seis mil e vinte e cinco euros e cin-
quenta e seis cêntimos; pertencente ao sócio Baldomero da Silva
Mesquita e duas quotas iguais no valor nominal de cento e dezasseis
mil trezentos e oitenta e seis euros e dezassete cêntimos, cada, per-
tencentes uma a cada um dos sócios Luís Filipe dos Santos Mesquita
e Rui Manuel dos Santos Mesquita.

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

Está conforme.

28 de Abril de 2005. — A Ajudante Principal, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 2010170431

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES CHILE, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 58 197/
20040903; identificação de pessoa colectiva n.º 500414556.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva, toda a docu-
mentação referente à prestação de contas da sociedade em epígrafe,
respeitante ao exercício do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

30 de Abril de 2005. — A Ajudante, Maria do Céu Silva Martins.
2010162153

F. GUEDES — TERRAPLANAGENS, DEMOLIÇÕES
E COMÉRCIO DE INERTES, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 58 565/
20050420; identificação de pessoa colectiva n.º 507334507; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 19/050420.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe que fica a reger-
-se pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade tem a firma F. Guedes — Terraplanagens, Demo-
lições e Comércio de Inertes, Sociedade Unipessoal, L.da, e a sua sede
na Travessa da Guardeiras, 143, Moreira da Maia, Maia.

2 — A gerência da sociedade poderá transferir a sede social para
qualquer outro local, dentro do mesmo concelho ou para concelho
limítrofe, bem como abrir sucursais ou agências em todo o território
nacional.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste nas actividades de serviços de terraplana-
gens, demolições e comércio de inertes.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente liberado em dinheiro, é de cinco mil
euros, e corresponde a uma só quota pertencente ao único sócio Fran-
cisco Pinto Guedes Oliveira.

ARTIGO 4.º

1 — A sociedade será administrada pelo único sócio ou por quem
vier a ser designado gerente.

2 — Fica desde já designado gerente o sócio fundador.
3 — Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contratos

é suficiente a assinatura de um gerente.
4 — Compreende-se nos poderes de gerência:
a) Comprar e vender, veículos automóveis e proceder aos compe-

tentes registos;
b) Comprar e vender quaisquer outros bens móveis e imóveis, fa-

çam ou não parte do activo imobilizado da sociedade;
c) Contratos de locação financeira.

ARTIGO 5.º

O sócio único fica desde já autorizado a celebrar negócios jurídicos
com a sociedade relativos à prossecução do objecto social.
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ARTIGO 6.º

Os negócios jurídicos entre o sócio único e a sociedade devem, em
todos os casos, observar a forma escrita.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá adquirir participações sociais em sociedades com
objecto igual ou diferente do seu, em sociedades reguladas por lei es-
pecial e em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 8.º

O gerente ora designado fica desde já autorizado a proceder ao le-
vantamento do capital social depositado a fim de fazer face às despe-
sas com a aquisição de bens e equipamentos, para instalação e início
de laboração de sociedade.

Está conforme.

26 de Abril de 2005. — A Ajudante Principal, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 2010179528

VIVER EM HARMONIA — GESTÃO DE CONDOMÍNIOS,
ASSISTÊNCIA E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 58 564/
20050420; identificação de pessoa colectiva n.º 507173686; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 18/050420.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe que fica a reger-
-se pelo contrato seguinte:

Documento complementar elaborado nos termos do n.º 2 do artigo
64.º do Código do Notariado, que instrui a escritura de contrato de
sociedade, lavrada no dia 11 de Março de 2005, a fls. do livro
n.º 464-D do 2.º Cartório Notarial de Vila do Conde.

ARTIGO 1.º

Firma, sede e formas locais de representação

1 — A sociedade adopta a firma Viver em Harmonia — Gestão de
Condomínios, Assistência e Serviços, L.da, e tem a sua sede na Ave-
nida de D. Manuel II, 896, freguesia de Vermoim, do concelho da
Maia.

2 — A sede social poderá ser deslocada, dentro do mesmo conce-
lho ou para concelho limítrofe, por simples deliberação dos sócios.

3 — A sociedade, também por simples deliberação dos sócios, po-
derá criar, transferir ou encerrar sucursais, filiais, agências, delegações,
bem como quaisquer outras formas de representação, no território
nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

Objecto

A sociedade tem por objecto a prestação de serviços de apoio fei-
tos ao domicilio, às populações, empresas e outras entidades, designa-
damente: serviços técnicos, limpeza e jardinagem, domésticos, com-
pra e entrega de produtos, reparação e manutenção de equipamentos
infra-estruturas, administração de condomínios e outros imóveis, re-
abilitação de imóveis assistência imobiliária.

ARTIGO 3.º

Capital social

O capitar social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros, e corresponde à soma de duas quotas iguais, uma no valor
nominal de dois mil e quinhentos euros pertencente à sócia Isaurinda
Rodrigues Simões Pedro e outra no valor nominal de dois mil e qui-
nhentos euros pertencente à sócia Paula Alexandra do Rosário e Silva.

ARTIGO 4.º

Suprimentos e prestações suplementares de capital

1 — Mediante deliberação unânime, poderão ser exigidas presta-
ções suplementares de capital na proporção do valor nominal das
quotas, de que os sócios são titulares, até ao montante de cinquenta
mil euros.

2 — Os sócios poderão fazer suprimentos à sociedade nas condi-
ções que vierem a ser determinadas em assembleia geral.

ARTIGO 5.º

Gerência

1 — A gerência da sociedade poderá ser exercida por sócios ou não
sócios, conforme for deliberada em assembleia geral.

2 — Fica, desde já, nomeada gerente a sócia Paula Alexandra do
Rosário e Silva.

3 — Os gerentes estão dispensados de prestar caução e serão ou
não remunerados, conforme venha a ser deliberado em assembleia
geral, podendo tal remuneração consistir total ou parcialmente em
participações nos lucros da sociedade.

ARTIGO 6.º

Formas de obrigar a sociedade

A sociedade obriga-se em todos os seus actos e contratos pela in-
tervenção do gerente.

ARTIGO 7.º

Proibido aos gerentes

É proibido aos gerentes obrigar a sociedade em actos e contratos
estranhos ao seu objecto e fins, nomeadamente letras de favor, fian-
ças, abonações e responsabilidades semelhantes.

ARTIGO 8.º

Proibido aos sócios

Os sócios não poderão, por si ou por interposta pessoa vir a exer-
cer o mesmo ramo de actividade ou constituir sociedade cujo objecto
seja igual ou equiparado ao desta sociedade, salvo havendo expresso
consentimento em assembleia geral, por unanimidade de votos.

ARTIGO 9.º

Transmissão de quotas

1 — As cessões de quotas são livres entre sócios, dos sócios para
os cônjuges de outros sócios, descendentes e ascendentes.

2 — A cessão de quotas, total ou parcial, a favor de estranhos, seja
a título gratuito, seja a título oneroso, dependem do consentimento
da sociedade.

3 — Ao pedido e à prestação do consentimento são aplicáveis o
disposto nos artigos 2300.º e 2310.º do Código das Sociedades Co-
merciais.

4 — Se a sociedade deliberar o consentimento para a cessão one-
rosa da quota ou consentir de alguma forma, a cessão a favor de es-
tranhos, os sócios não cedentes terão o direito de preferência.

5 — Se mais de um sócio não cedente exercer aquele direito, a quota
a ceder será dividida entre os preferentes na proporção do valor das
respectivas quotas.

6 — O direito de preferência devera, obrigatoriamente, ser exerci-
do no prazo de 20 dias a contar da data da deliberação social que te-
nha consentido a cessão ou da data do seu consentimento por qual-
quer outra forma.

ARTIGO 10.º

 Transmissão por morte

Por morte de qualquer dos sócios, a sociedade continuará com os
sócios sobrevivos e os herdeiros do falecido, os quais designarão um
de entre si que a todos represente na sociedade enquanto a quota
permanecer indivisa.

ARTIGO 11.º

Amortização da quota

1 — Para além dos casos previstos na lei, as quotas dos sócios
poderão ser amortizadas:

a) Se ocorrer a sua penhora, arresto, arrolamento ou qualquer ou-
tra forma de apreensão judicial, sem que o seu titular tenha deduzido
qualquer forma de oposição, ou, tendo-a deduzido, caso a mesma não
seja julgada procedente;

b) Se a quota for transmitida a estranhos sem consentimento da
sociedade;

c) Venda e adjudicação judiciais;
d) Se houver violação, por parte do titular de quota, do disposto

no artigo 8.º deste contrato de sociedade.
2 — No caso de amortização, determinada pela transmissão da quota

a estranhos sem o consentimento da sociedade, bem como pela vio-
lação do disposto no artigo oitavo deste contrato, a contrapartida
será a correspondente ao valor nominal da mesma, salvo se o seu
valor real for inferior ao valor nominal, hipótese em que a sociedade
pode optar por pagar apenas o seu valor real.
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3 — A assembleia geral que proceder à amortização da quota deve-
rá deliberar se por virtude dela, as demais quotas serão proporcional-
mente aumentadas no seu valor nominal, ou se a quota amortizada
deverá figurar no balanço com vista à eventual criação subsequente
de uma ou mais quotas destinadas a serem alienadas a sócios ou a
terceiros.

ARTIGO 12.º

Distribuição de lucros

1 — Pelo menos metade dos lucros líquidos que resultarem do ba-
lanço anual, deduzidos das percentagens que se mostrem necessárias
para a constituição ou reintegração do fundo de reserva legal, serão
obrigatoriamente distribuídos pelos sócios na proporção da sua quota,
salvo se por deliberação da assembleia geral tomada por maioria de
três quartos dos votos correspondentes ao capital social outra forma
de repartição dos lucros tenha sido deliberada.

2 — Para efeito do disposto no número anterior, entender-se-á por
lucros líquidos os lucros apurados para efeitos fiscais deduzidos da
respectiva provisão para impostos.

3 — Ao remanescente dos lucros, quando não tenha sido delibera-
do a sua distribuição na totalidade, será dado o destino que, livremen-
te, for deliberado pelos sócios.

ARTIGO 13.º

Dissolução e liquidação

1 — A sociedade dissolve-se nos casos previstos na lei.
2 — O plenário de sócios que deliberar a dissolução e liquidação

designará, também, os liquidatários e regulará o processo de liquida-
ção e partilha.

ARTIGO 14.º

Foro competente

Para todas as questões emergentes do presente contrato, designa-
damente, entre a sociedade e os sócios, fica expressamente estipulado
o foro da comarca da sede social com expressa renúncia a qualquer
outro.

Está conforme.

26 de Abril de 2005. — A Ajudante Principal, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 2010179510

MOVIFACE — MEIOS PUBLICITÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 12 050/
991022; identificação de pessoa colectiva n.º 504602705;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 01/050420.

Certifico que foi depositada acta de onde consta a cessação de fun-
ções da gerente Márcia Andreia Gomes Marinho, em 18 de Dezem-
bro de 2002, por renúncia.

Está conforme.

23 de Abril de 2005. — A Ajudante Principal, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 2010179480

SECTOR M — COMÉRCIO DE PRONTO A VESTIR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 58 431/
20050210; identificação de pessoa colectiva n.º 507151232;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 2; números e
data das apresentações: 014 e 15/050420.

Certifico que foi depositada acta de onde consta a cessação de fun-
ções da gerente Guilhermina de Freitas Barroso, em 30 de Março de
2005, por renúncia e a designação do gerente Sérgio Justino da Silva
Matos, em 30 de Março de 2005, residente na Rua das Covas, 277,
Silva Escura, Maia.

Está conforme.

23 de Abril de 2005. — A Ajudante Principal, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 2010179501

IMOCAPITAL — SGPS, S.  A.

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 06483/
951117; identificação de pessoa colectiva n.º 503605158;

averbamento n.º 2 à inscrição n.º 16 e inscrições n.os 18 e 19; nú-
meros e data das apresentações: 18, 19, 20, 21 e 22/050428.

Certifico que foram depositadas as cartas e actas de onde consta a
cessação de funções dos administradores Ângelo Gabriel Ribeirinho
dos Santos Paupério, Belmiro Mendes de Azevedo e Manuel Guilher-
me Oliveira da Costa, em 19 de Abril de 2005, por renúncia, a desig-
nação dos administradores, até termo do mandato em curso, presi-
dente — José Miguel Isidro Rincon, casado; vogais — Fernando Isidro
Rincon e Juan Bautista Jordaro Pérez, casado, em 19 de Abril de 2005
e a designação do secretário e suplente, até termo do mandato em
curso, Susana Manuela Abreu Alves Pereira, solteira, maior; Suplente:
Maria Gabriela de Castro Chouzal, solteira, maior, em 20 de Abril de
2005.

2 de Maio de 2005. — A Ajudante Principal, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 2010170490

LOUREIRO, FIDALGO & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 57 148/
20021211; identificação de pessoa colectiva n.º 506346080;
averbamento n.º 3 à inscrição n.º 1; averbamento n.º 1 à inscrição
n.º 2; averbamento n.º 3 à inscrição n.º 1; inscrição n.º 7; números
e data das apresentações: 7, 8, 10 e 11/050428.

Certifico que Américo Abílio Bravo Fidalgo, Jorge Alexandre da
Silva Nunes e José Messias Escada cessaram funções de gerentes em
28 de Junho de 2004, por renúncia, tendo sido alterados os artigos 3.º
(n.º 1) e 4.º (n.os 1 e 2), que ficaram com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente realizado, é de vinte mil euros
e corresponde à soma de quatro quotas iguais de cinco mil euros cada,
todas do sócio José Bernardino Lima Loureiro.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, fica afecta ao sócio José Bernar-
dino Lima Loureiro, já nomeado gerente.

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

Mais certifico que foi efectuada a deslocação de sede para Zona
Industrial da Maia I, sector VIII, lote 40, Maia.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada foi de-
positado na pasta respectiva.

Está conforme.

2 de Maio de 2005. — A Ajudante Principal, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 2010170482

RAMOS, BARROS & ANTUNES — SOCIEDADE
DE ESTÉTICA E CABELEIREIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 58 576/
20050428; identificação de pessoa colectiva n.º 507296419; ins-
crição n.º 1, número e data da apresentação: 02/050428.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe que fica a reger-
-se pelo contrato seguinte:

1.º

A sociedade adopta a firma Ramos, Barros & Antunes — Socie-
dade de Estética e Cabeleireiros, L.da, com sede na Avenida D. Ma-
nuel II, 1498, freguesia de Vermoim, concelho da Maia, podendo por
simples deliberação da gerência deslocar a sua sede dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe, e serem criadas sucursais, fi-
liais, agências ou outras formas locais de representação, no território
nacional ou no estrangeiro.

2.º

O seu objecto social consiste em serviços de estética e cabeleirei-
ros; comércio e representação de artigos de higiene e beleza.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros, e corresponde à soma de três quotas, uma do valor nomi-
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nal de mil setecentos e cinquenta euros pertencente à sócia Isabel
Maria Lima Antunes; uma do valor nominal de mil setecentos e cin-
quenta euros pertencente à sócia Cristina Isabel Maia Ramos; e uma
do valor nominal de mil e quinhentos euros pertencente a sócia Isa-
bel Maria Caridade Barros.

4.º

A gerência da sociedade, com dispensa de caução, remunerada ou
não, conforme for deliberado em assembleia geral, pertence às sócias
Cristina Isabel Maia Ramos e Isabel Maria Caridade Barros, desde já
nomeadas gerentes.

1 — Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos
são necessárias as assinaturas conjuntas de dois gerentes.

5.º

A cessão total ou parcial de quotas, bem como as consequentes
divisões são livremente permitidas entre os sócios, mas para estra-
nhos dependem do consentimento da sociedade.

6.º

As assembleias gerais para as quais a lei não prescreva outros pra-
zos e formalidades serão convocadas por meio de cartas registadas
dirigidas aos sócios, com a antecedência mínima de 15 dias.

7.º

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

a) Por acordo de sócios;
b) Por penhora, arresto ou qualquer outro acto que implique a ar-

rematação ou a adjudicação de qualquer quota;
c) Por partilha judicial ou extra judicial de quota, na parte em que

não foi adjudicada ao seu titular.

8.º

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

Está conforme.

2 de Maio de 2005. — A Ajudante Principal, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 2010170474

IMFU — INDÚSTRIA DE MOLDES FERRAMENTAS
E UTENSÍLIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 57 415;
identificação de pessoa colectiva n.º 503603090.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta todos os docu-
mentos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe,
respeitante aos anos de 2001, 2002 e 2003.

Conferida, está conforme o original.

30 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Gracinda Maria
Geraldes S. Monteiro. 2010163893

AQUITEX — ACABAMENTOS QUÍMICOS TÊXTEIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 15 523;
identificação de pessoa colectiva n.º 500027633.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta todos os docu-
mentos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe,
respeitante ao 2003.

Conferida, está conforme o original.

30 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Gracinda Maria
Geraldes S. Monteiro. 2010163648

GESTHOLDING — SOCIEDADE GESTORA
DE PARTICIPAÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 6882;
identificação de pessoa colectiva n.º 503609030.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta todos os docu-
mentos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe,
respeitante ao 2003.

Conferida, está conforme o original.

30 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Gracinda Maria
Geraldes S. Monteiro. 2010163656

NEIVA & MIRANDA S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 5409;
identificação de pessoa colectiva n.º 503356590.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta todos os docu-
mentos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe,
respeitante ao 2003.

Conferida, está conforme o original.

30 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Gracinda Maria
Geraldes S. Monteiro. 2010163664

AQUITEX 3 — INVESTIMENTOS INDUSTRIAIS
E IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 5141;
identificação de pessoa colectiva n.º 503302155.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta todos os docu-
mentos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe,
respeitante ao 2003.

Conferida, está conforme o original.

30 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Gracinda Maria
Geraldes S. Monteiro. 2010163680

GARANTIR — TRANSPORTES NACIONAIS
E INTERNACIONAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 57 065;
identificação de pessoa colectiva n.º 505648571.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta todos os docu-
mentos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe,
respeitante ao 2003.

Conferida, está conforme o original.

30 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Gracinda Maria
Geraldes S. Monteiro. 2010163699

CLÍNICA DE FISIOTERAPIA E RECUPERAÇÃO
DA MAIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 47 325;
identificação de pessoa colectiva n.º 502320214.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta todos os docu-
mentos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe,
respeitante ao 2003.

Conferida, está conforme o original.

30 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Gracinda Maria
Geraldes S. Monteiro. 2010163702

COMPREMAIA — COMPRESSORES DA MAIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 1676;
identificação de pessoa colectiva n.º 502673125.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta todos os docu-
mentos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe,
respeitante ao 2003.

Conferida, está conforme o original.

30 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Gracinda Maria
Geraldes S. Monteiro. 2010163710
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TRANSPORTES A. C. FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 11 512.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta todos os docu-
mentos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe,
respeitante ao 2003.

Conferida, está conforme o original.

30 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Gracinda Maria
Geraldes S. Monteiro. 2010163729

A CASA DO CHORÃO, JARDIM DE INFÂNCIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 7241;
identificação de pessoa colectiva n.º 503708755.

Certifico que foi depositado na respectiva pasta todos os documen-
tos, referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe, res-
peitante a 2002.

Está conforme o original.

30 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Gracinda Maria
Geraldes S. Monteiro. 2000660258

JOTOMAIA — CONSTRUÇÕES J. PORTUGAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 23 164;
identificação de pessoa colectiva n.º 500684499.

Certifico que foi depositado na respectiva pasta todos os documen-
tos, referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe, res-
peitante a 2003.

Conferida, está conforme o original.

30 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Gracinda Maria
Geraldes S. Monteiro. 2004498498

FONCAR — IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 6012;
identificação de pessoa colectiva n.º 503468398.

Certifico que foi depositado na respectiva pasta todos os documen-
tos, referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe, res-
peitante a 2003.

Conferida, está conforme o original.

30 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Gracinda Maria
Geraldes S. Monteiro. 2010163737

PRONEFRO — PRODUTOS NEFROLÓGICOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 38 619;
identificação de pessoa colectiva n.º 501429209.

Certifico que foi depositado na respectiva pasta todos os documen-
tos, referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe, res-
peitante a 2003.

Conferida, está conforme o original.

30 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Gracinda Maria
Geraldes S. Monteiro. 2010163745

CORREIA & SALOMÉ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 10 914;
identificação de pessoa colectiva n.º 504539639.

Certifico que foi depositado na respectiva pasta todos os documen-
tos, referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe, res-
peitante a 2003.

Conferida, está conforme o original.

30 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Gracinda Maria
Geraldes S. Monteiro. 2010163761

VILADOMUS — SOCIEDADE DE GESTÃO
E IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 10 492;
identificação de pessoa colectiva n.º 504269674.

Certifico que foi depositado na respectiva pasta todos os documen-
tos, referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe, res-
peitante a 2003.

Conferida, está conforme o original.

30 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Gracinda Maria
Geraldes S. Monteiro. 2010163753

SOSENRA — SOCIEDADE DE TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 9249;
identificação de pessoa colectiva n.º 504067982.

Certifico que foi depositado na respectiva pasta todos os documen-
tos, referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe, res-
peitante a 2002 e 2003.

Conferida, está conforme o original.

30 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Gracinda Maria
Geraldes S. Monteiro. 2010163770

CLÍNICA MÉDICA DENTÁRIA DR. VÍTOR BORGES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 5546;
identificação de pessoa colectiva n.º 503376264.

Certifico que foi depositado na respectiva pasta todos os documen-
tos, referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe, res-
peitante ao ano de 2004.

Conferida, está conforme o original.

30 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Gracinda Maria
Geraldes S. Monteiro. 2010174160

CHOICE CAR — COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 9162;
identificação de pessoa colectiva n.º 504041762.

Certifico que foi depositado na respectiva pasta todos os documen-
tos, referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe, res-
peitante a 2003.

Conferida, está conforme o original.

30 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Gracinda Maria
Geraldes S. Monteiro. 2010163869

APT — APLICAÇÕES E TECIDOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 4197;
identificação de pessoa colectiva n.º 503146064.

Certifico que foi depositado na respectiva pasta todos os documen-
tos, referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe, res-
peitante ao ano de 2002.

Conferida, está conforme o original.

30 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Gracinda Maria
Geraldes S. Monteiro. 2010163877

APT — APLICAÇÕES E TECIDOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 4197;
identificação de pessoa colectiva n.º 503146064.
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Certifico que foi depositado na respectiva pasta todos os documen-
tos, referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe, res-
peitante ao ano de 2003.

Conferida, está conforme o original.

30 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Gracinda Maria
Geraldes S. Monteiro. 2010163885

ARTUR M. S. COUTINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 57 645/
20030909; identificação de pessoa colectiva n.º 502387254;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 07/050421.

Certifico, que foi depositada acta de onde consta a cessação de
funções da gerente Maria das Dores Fernandes Coutinho, em 8 de
Abril de 2005, por renúncia.

27 de Abril de 2005. — A Ajudante Principal, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 2010170423

FINEX TECH — CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 57 841/
20040120; identificação de pessoa colectiva n.º 506563731;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; números e
data das apresentações: 13, 14 e PC-70/050421.

Certifico, que foi depositada acta de onde consta a cessação de
funções do gerente Raimo Aulis Ojapelto, em 31 de Março de 2005,
por destituição e a designação do gerente Júlio Fernando Pereira da
Silva, casado, residente na Rua de Adelino Amaro da Costa, 391, 5.º,
frente, Maia, em 31 de Março de 2005 e depositados os documentos
relativos à prestação de contas do ano de 2004.

27 de Abril de 2005. — A Ajudante Principal, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 2010170415

SONAE, SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 14 168/
591013; identificação de pessoa colectiva n.º 500273170;
averbamento n.º 3 à inscrição n.º 56 e inscrição n.º 60; números e
data das apresentações: 02 e 03/050421.

Certifico, que foi depositadas cartas e acta de onde consta a cessa-
ção de funções do fiscal único suplente, Delloite & Associados, SROC,
em 31 de Março de 2005, por renúncia e a designação do fiscal único
e suplente, até termo do mandato em curso, Deloitte & Associados,
SROC, representada por Jorge Manuel Araújo de Beja Neves e Antó-
nio Marques Dias (ROC), em 6 de Abril de 2005.

27 de Abril de 2005. — A Ajudante Principal, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 2010170407

TOPMODUL — COZINHAS E SISTEMAS MODULARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 09723/
980403; identificação de pessoa colectiva n.º 503962783; inscri-
ção n.º 8; número e data da apresentação: 10/050421.

Certifico que o capital foi elevado à cifra de € 70 000 sendo o
extracto da inscrição do teor seguinte:

Reforço — montante do reforço: € 57 530,05 por incorporação
de prestações suplementares, distribuídas pelos sócios na proporção
das suas quotas, ficando o sócio Carlos Manuel a ser titular de uma
quota de € 62 999,97 e o sócio António Jorge a ser titular de uma
quota de € 7000,03.

Montante do capital após o reforço: € 70 000.

Está conforme.

26 de Abril de 2005. — A Ajudante Principal, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 2010170393

HABIMÉRITO — MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 13 427/
20000703; identificação de pessoa colectiva n.º 505034239;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 09/050421.

Certifico que foi depositada carta de onde consta a cessação de
funções do gerente Domingos Gonçalo Nogueira Monteiro, em 25 de
Fevereiro de 2005, por renúncia.

26 de Abril de 2005. — A Ajudante Principal, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 2010170385

AUTO IRMÃOS SILVA & FERREIRA — REPARAÇÕES
GERAIS E COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 10 974/
990303; identificação de pessoa colectiva n.º 504539469;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 4; número e data da apresenta-
ção: 08/050421.

Certifico que foi depositada carta de onde consta a cessação de
funções da gerente Maria Amélia Ferreira de Sousa, em 31 de Março
de 2001, por renúncia.

26 de Abril de 2005. — A Ajudante Principal, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 2010179587

GRANJA — DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO
E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 57 646/
20030909; identificação de pessoa colectiva n.º 502674938;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 06/050421.

Certifico que foi depositada carta de onde consta a cessação de
funções da gerente Maria das Dores Fernandes Coutinho, em 8 de
Abril de 2005, por renúncia.

26 de Abril de 2005. — A Ajudante Principal, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 2010179579

NORTEMONTA — MONTAGEM DE ESTRUTURAS
METÁLICAS DO NORTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 58 567/
20050421; identificação de pessoa colectiva n.º 503340014;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 05/050421.

Certifico que foi depositada acta onde consta a mudança de sede
para a Rua da Botica, 128, sala 3, Moreira, Maia.

26 de Abril de 2005. — A Ajudante Principal, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 2010179560

ANDAR — SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 02950/
930215; identificação de pessoa colectiva n.º 502982365; inscri-
ção n.º 20; número e data da apresentação: 04/050421.

Certifico que foi depositada acta de onde consta a designação dos
membros dos órgãos sociais para o quadriénio de 2004-2007.

Conselho de administração: presidente — Nuno Manuel Moniz Tri-
goso Jordão, casado, residente no Campo Grande, 380, lote 3-A, 7.º,
A, Lisboa; vogais — Ângelo Gabriel Ribeirinho Santos Paupério, ca-
sado, residente na Calçada da Arrábida, 1, hab. C- 51, Porto; Rui
Manuel Falcão d’Ávila e Pereira, casado, residente na Rua Eugénio de
Castro, 370, hab. 105, Porto; Miguel Gregório Amo Fernandez, casa-
do, residente na Calle Serrano, 60, Madrid, Espanha; Rui Jorge San-
greman Monteiro de Meneses Ferreira, casado, residente na Avenida
de Miguel Torga, lote 1, edifício 3, 4-B, Lisboa; fiscal único — De-
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loitte & Associados, SROC, representada por Jorge Manuel Araújo de
Beja Neves; suplente — António Marques Dias (ROC).

Data da deliberação: 26 de Março de 2004.

26 de Abril de 2005. — A Ajudante Principal, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 2010179552

MARMOSAN — GESTÃO E INVESTIMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 04695/
940706; identificação de pessoa colectiva n.º 503229008; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 01/050421.

Certifico que foi aditado o n.º 2 ao artigo 3.º, passando o anterior
a ser o n.º 1, que fica com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de cem
mil euros, dividido em duas quotas iguais, do valor nominal de cin-
quenta mil euros cada uma, pertencentes uma a cada um dos sócios
Joaquim Carvalho e Domingos Carvalho.

2 — Podem ser exigidas aos sócios prestações suplementares de
capital até ao montante global de quinhentos mil euros.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada foi de-
positado na pasta respectiva.

Está conforme.

22 de Abril de 2005. — A Ajudante Principal, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 2010179544

ESTABELECIMENTOS SCIAL DO NORTE, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 8500/
320122; identificação de pessoa colectiva n.º 500100268.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva, toda a docu-
mentação referente à prestação de contas da sociedade em epígrafe,
respeitante ao exercício do ano de 2004.

Conferida, está conforme.

30 de Abril de 2005. — A Ajudante, Maria do Céu Silva Martins.
2010162145

MANUEL DA COSTA FERREIRA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 19 014/
701204; identificação de pessoa colectiva n.º 500177970.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva, toda a docu-
mentação referente à prestação de contas da sociedade em epígrafe,
respeitante aos exercícios dos anos de 2002 e 2003.

Conferida, está conforme.

30 de Abril de 2005. — A Ajudante, Maria do Céu Silva Martins.
2010162102

ELTECNOL — ELECTRO TECNOLOGIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 05617/
950323; identificação de pessoa colectiva n.º 503393991.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva, toda a docu-
mentação referente à prestação de contas da sociedade em epígrafe,
respeitante ao exercício do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

30 de Abril de 2005. — A Ajudante, Maria do Céu Silva Martins.
2010197224

ENXOMIL — SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 1472/
930804; identificação de pessoa colectiva n.º 503051217.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva, toda a docu-
mentação referente à prestação de contas da sociedade em epígrafe,
respeitante ao exercício do ano de 2004.

Conferida, está conforme.

30 de Abril de 2005. — A Ajudante, Maria do Céu Silva Martins.
2010162110

FRULACT — INGREDIENTES PARA A INDÚSTRIA
DE LACTICÍNIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 676/
880118; identificação de pessoa colectiva n.º 501921591.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva, toda a docu-
mentação referente à prestação de contas da sociedade em epígrafe,
respeitante ao exercício do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

30 de Abril de 2005. — A Ajudante, Maria do Céu Silva Martins.
2010181182

PENTÁGONO PERFEITO — GESTÃO IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 13 322/
20000718; identificação de pessoa colectiva n.º 505037408.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva, toda a docu-
mentação referente à prestação de contas da sociedade em epígrafe,
respeitante ao exercício do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

30 de Abril de 2005. — A Ajudante, Maria do Céu Silva Martins.
2010181190

DIGITMARKET — SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 58 112/
20040702; identificação de pessoa colectiva n.º 505046555.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva, toda a docu-
mentação referente à prestação de contas da sociedade em epígrafe,
respeitante ao exercício do ano de 2004.

Conferida, está conforme.

30 de Abril de 2005. — A Ajudante, Maria do Céu Silva Martins.
2010158040

CANTINHO DA CARNE — CHURRASQUEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 58 580/
20050428; identificação de pessoa colectiva n.º 507333624; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 25/050428.

Certifico que por Rui Manuel Martins de Freitas e Daniel Torcato
dos Santos Vieira foi constituída a sociedade em epígrafe que fica a
reger-se pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Cantinho da Carne —
Churrasqueira, L.da, com sede na Rua Central do Carvalhido, 660, fre-
guesia de Moreira, concelho da Maia.

§ único. A gerência poderá transferir a sede para outro local den-
tro do mesmo concelho ou de concelhos limítrofes, bem como pode-
rá criar sucursais, filiais ou outras formas de representação social em
território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste na exploração de restaurante, churras-
queira.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
cinco mil euros, e está dividido em duas quotas iguais do valor nomi-
nal de dois mil e quinhentos euros, pertencentes uma a cada um dos
sócios.
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2 — Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de ca-
pital 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, fica a cargo de ambos os sócios, que
desde já são nomeados gerentes.

2 — Para validamente representar e obrigar a sociedade, em todos
os seus actos e contratos, são necessárias as assinaturas de dois gerentes.

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

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, quer o objecto seja igual ou diferente do seu, em sociedades regu-
ladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de em-
presas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a favor de estranhos depende do consentimen-
to da sociedade, gozando esta, em primeiro lugar, e os restantes sóci-
os não cedentes, em segundo lugar, do direito de preferência na res-
pectiva 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;
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio con-

sentimento 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 tercei-
ros.

3 — Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último ba-
lanço aprovado.

4 — Se por falecimento de um sócio a respectiva quota não for
amortizada nó prazo de 90 dias, a contar da data do falecimento, os
herdeiros deverão designar de entre eles um representante comum.

ARTIGO 8.º

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

Está conforme.

2 de Maio de 2005. — A Ajudante Principal, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 2010170504

MAIPAPEL — LIVRARIA E PAPELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 10 901/
990126; identificação de pessoa colectiva n.º 504598090; inscri-
ção n.º 8; número e data da apresentação: 6/050427.

Certifico que foi alterado o artigo 2.º, que fica com a seguinte re-
dacção:

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio por grosso e a reta-
lho de artigos de livraria, papelaria, tabacaria, vídeo, áudio-visuais,
informática, de higiene pessoal, de cosmética e similares, reprografia
e prestação de serviços conexos.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada foi de-
positado na pasta respectiva.

Está conforme.

2 de Maio de 2005. — A Ajudante Principal, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 2010170466

EUROSERFI — INDÚSTRIAS METALÚRGICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 43 210/
861216; identificação de pessoa colectiva n.º 501753001.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva, toda a docu-
mentação referente à prestação de contas da sociedade em epígrafe,
respeitante ao exercício do ano de 2004.

Conferida, está conforme.

30 de Abril de 2005. — A Ajudante, Maria do Céu Silva Martins.
2010181166

PORTO — 3.A SECÇÃO

OCA — SOCIEDADE IMPORTADORA DE ARTIGOS 
DE DECORAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 04336/940329; identificação de pessoa colectiva n.º 503185477;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 3/20050412.

Certifico que, relativamente à sociedade identificada foi efectuado
o seguinte registo:

Mudou a sede para Avenida do Dr. Fernando Aroso, 937, Leça da
Palmeira, Matosinhos.

Está conforme.

14 de Abril de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Luís Tavares de
Pinho. 2007425084

BESTPARTNER — CONSULTORIA E APOIO
ÀS EMPRESAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 13 973/20010129; identificação de pessoa colectiva
n.º 505169746; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrições n.os 6
e 8; números e data das apresentações: of. 10 e 12/20050412.

Certifico que cessou funções a gerente Emília Paula da Silva Tei-
xeira, por renúncia, e foram nomeados Rui Miguel Moreira Oliveira
e Silva e Manuel José da Silva Miranda, em 2 de Outubro de 2001, o
capital foi elevado para € 25 000, após o reforço com € 20 000, em
dinheiro, e foi alterado o contrato da sociedade, tendo sido modifica-
do o artigo 3.º, que fica com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de vinte e
cinco mil euros, e corresponde à soma de duas quotas, uma no valor
nominal de dezoito mil setecentos e cinquenta euros pertencente ao
sócio Rui Miguel Moreira de Oliveira e Silva e outra com o valor
nominal de seis mil duzentos e cinquenta euros pertencente ao sócio
Manuel José da Silva Miranda.

Mais certifico que foi alterado o artigo 3.º, que fica com a seguinte
redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de vinte e
cinco mil euros, pertencente ao sócio Manuel José da Silva Miranda.

Os textos completos do contrato na sua redacção actualizada fica-
ram depositados na pasta respectiva.

Está conforme.

14 de Abril de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Luís Tavares de
Pinho. 2007425092

PEIXARIA DOCE MAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 13 319/20000718; identificação de pessoa colectiva
n.º 505028816; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 4; número e data
da apresentação: 11/20050413.
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Certifico que, relativamente à sociedade identificada foi efectuado
o seguinte registo:

Cessação de funções da gerente Marta Alexandra da Silva Ferreira
Esteves, em 8 de Abril de 2005, por renúncia.

Está conforme.

15 de Abril de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Luís Tavares de
Pinho. 2007425106

HISPAMIX — SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 14 846/20020502; identificação de pessoa colectiva
n.º 505920719; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 17/20050413.

Certifico que, relativamente à sociedade identificada foi efectuado
o seguinte registo:

Mudou a sede para Rua de Agostinho Campos, 349, freguesia do
Bonfim, Porto.

Está conforme.

15 de Abril de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Luís Tavares de
Pinho. 2007425114

DIZICORPORATION — INFORMÁTICA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 17 005/20050418; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 15/20050418.

Certifico que foi constituída por Ainhoa Nieto Garcia a sociedade
unipessoal por quotas em epígrafe, que fica a reger-se pelo contrato
seguinte:

1.º

A sociedade adopta a firma DIZICORPORATION — Informática,
Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Rua de Amorim Girão, 181, 4.º,
traseiras, freguesia da Senhora da Hora, concelho de Matosinhos.

2.º

A gerência poderá deslocar a sede social dentro do mesmo conce-
lho ou para concelho limítrofe, bem como criar ou encerrar filiais,
sucursais, agências ou outras formas de representação social, no ter-
ritório nacional, sem necessidade do consentimento da assembleia geral.

3.º

O objecto da sociedade consiste na construção de páginas Web, bem
como na manutenção de sites, assistência a computadores, aplicações
Windows, ilustrações, fotografia digital, vídeo digital, bases de dados,
programação, design gráfico, aplicativos Windows, flash, apresenta-
ções multimédia, design, Web design, cd-rom interactivos, cópias de
segurança, registo de domínios e hospedagem de sites.

4.º

A sociedade poderá adquirir ou alienar participações em quaisquer
sociedades, ainda que reguladas por leis especiais, bem como associar-
-se a quaisquer pessoas singulares ou colectivas, para, nomeadamente,
formar agrupamentos complementares de empresas, agrupamentos
europeus de interesse económico, novas sociedades, consórcios e as-
sociações em participação, independentemente do respectivo objecto.

5.º

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

6.º

A gerência, remunerada ou não conforme for deliberado em as-
sembleia geral, bem como a representação da sociedade, pertence à
sócia única Ainhoa Nieto Garcia, desde já nomeada gerente.

7.º

Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos é su-
ficiente a assinatura da gerente.

8.º

A sociedade poderá entrar imediatamente em actividade, ficando,
desde já, a gerente autorizada a efectuar o levantamento do capital
social para fazer face às despesas de constituição.

Está conforme.

19 de Abril de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Luís Tavares de
Pinho. 2007425149
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