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4. Empresas — Registo comercial

AVEIRO
ÁGUEDA

RECURSOS — RECICLAGENS E RECUPERAÇÃO
DE METAIS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 2877/
020625; identificação de pessoa colectiva n.º 506220117; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 8/20050412.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o se-
guinte registo:

Alterado o contrato da sociedade quanto ao seu artigo 2.º, o qual
passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto: importação, exportação, comercia-
lização, reciclagem e recuperação de metais e máquinas industriais.

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

Está conforme.

22 de Abril de 2005. — A Escriturária Superior, Elvira Ferreira
Dores Morim. 2007706490

BLUESPAN — SOLUÇÕES INTELIGENTES
DE ELECTRÓNICA E TELECOMUNICAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 3109;
identificação de pessoa colectiva n.º 506917088; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 17/20050323.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe, que foi feito o se-
guinte registo:

Cessação de funções de gerente, em 31 de Março de 2005, de
António Barbosa Lobo Ribeiro, por renúncia.

Está conforme.

8 de Abril de 2005. — A Escriturária Superior, Elvira Ferreira Dores
Morim. 2007706440

SEABRA MARTINS, CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 1556/
910923; identificação de pessoa colectiva n.º 502618523; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 4 e inscrição n.º 5; números e data das
apresentações: 5 e 6/20050412.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram efectua-
dos os seguintes registos:

Cessação de funções do vice-presidente do conselho de administra-
ção, Alejandro Manuel Rodrigues Martins, em 14 de Janeiro de 2005,
por renúncia;

Nomeação, em 14 de Janeiro de 2005, de Frederico Fortes de Sea-
bra Baptista, como vice-presidente do conselho de administração.

Está conforme.

22 de Abril de 2005. — A Escriturária Superior, Elvira Ferreira
Dores Morim. 2007706466

SILFERGOMES — COMÉRCIO DE FERRAGENS
E FERRAMENTAS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 2370;
identificação de pessoa colectiva n.º 504427431; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; números e data das apre-
sentações: Of. 4 e 5/20050418.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o re-
gisto de cessação de funções de gerente da ex-sócia Sílvia Goreti Gomes

Martins, em 10 de Março de 2005, por renúncia, e modificação para
sociedade unipessoal por quotas, com alteração total do pacto, pelo
que passará a reger-se pelo seguinte contrato:

1.ª

A sociedade adopta a firma SILFERGOMES — Comércio de Ferra-
gens e Ferramentas, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede no lugar de
Catraia de Assequins, freguesia e concelho de Águeda.

§ único. Por simples deliberação da gerência, pode a sede da socie-
dade ser transferida para outro local, dentro do mesmo concelho ou
concelho limítrofe.

2.ª

O seu objecto consiste na comercialização de ferragens, ferramen-
tas e outros artigos relacionados com a construção civil, bem como a
importação e exportação dos mesmos.

3.ª

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e com os
diversos valores constantes da escrita social, é de 5000 euros e está
representado por duas quotas pertencentes ao seu único sócio, cada
uma do valor nominal de 2500 euros.

4.ª

Poderão ser exigidas ao sócio prestações suplementares de capital
até ao montante global correspondente ao décuplo do capital social.

5.ª

1 — A gerência da sociedade será exercida por quem vier a ser
designado gerente, tendo já sido nomeado gerente o sócio, e será re-
munerada ou não, conforme deliberação do mesmo.

2 — Para obrigar a sociedade é necessária a intervenção de um
gerente.

6.ª

Os negócios jurídicos celebrados entre o sócio único e a sociedade
devem servir a prossecução do objecto da sociedade, ficando, desde
já, dada autorização para a celebração dos mesmos.

7.ª

A sociedade poderá livremente participar, sob qualquer forma, no
capital social de sociedades já existentes ou a constituir, qualquer que
seja a sua natureza ou objecto, bem como no capital de sociedades
reguladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de
empresas e desde que não fique na situação de única sócia dessas so-
ciedades.

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

Está conforme o original.

28 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria José Dourado
Navega de Freitas. 2007706482

MADEIRAS DO GARAJAU, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 2282;
identificação de pessoa colectiva n.º 504208942; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 6/050322.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o se-
guinte registo:

Cessação de funções de gerente de Alda Reis Martins, em 25 de
Março de 2005, por renúncia.

Está conforme.

15 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria José Dourado
Navega de Freitas. 2007706270
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ESCRITALOGIA — CONTABILIDADE E FISCALIDADE,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 1970;
identificação de pessoa colectiva n.º 503552313; inscrição n.º 4 e
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; números e data das apresenta-
ções: Of. 9 e 10/20050322.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram feitos os
seguintes registos:

a) Cessação de funções de gerente da ex-sócia Maria Emília da Silva
Dias Ferreira, em 22 de Dezembro de 2004, por renúncia;

b) Modificação para sociedade unipessoal por quotas com altera-
ção total do pacto, pelo que passará a reger-se pelo seguinte contrato:

1.ª

A sociedade adopta a firma ESCRITALOGIA — Contabilidade e
Fiscalidade, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede nas Rua das Figuras
Populares, 4-D, Aguieira, freguesia de Valongo do Vouga, concelho
de Águeda.

§ único. Por simples deliberação da gerência, pode a sede da socie-
dade ser transferida para outro local, dentro do mesmo concelho ou
concelho limítrofe.

2.ª

O seu objecto consiste nas actividades de contabilidade, auditoria e
consultoria fiscal.

3.ª

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e com os
diversos valores constantes da escrita social, é de 5000 euros e está
representado por duas quotas pertencentes ao seu único sócio, cada
uma do valor nominal de 2500 euros.

4.ª

Poderão ser exigidas ao sócio prestações suplementares de capital
até ao montante global correspondente ao décuplo do capital social.

5.ª

1 — A gerência da sociedade será exercida por quem vier a ser
designado gerente, tendo já sido nomeado gerente o sócio, e será re-
munerada ou não, conforme deliberação do mesmo.

2 — Para obrigar a sociedade é necessária a intervenção de um
gerente.

6.ª

Os negócios jurídicos celebrados entre o sócio único e a sociedade
devem servir a prossecução do objecto da sociedade, ficando, desde
já, dada autorização para a celebração dos mesmos.

7.ª

A sociedade poderá livremente participar, sob qualquer forma, no
capital social de sociedades já existentes ou a constituir, qualquer que
seja a sua natureza ou objecto, bem como no capital de sociedades
reguladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de
empresas e desde que não fique na situação de única sócia dessas so-
ciedades.

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

Está conforme o original.

15 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria José Dourado
Navega de Freitas. 2007706261

DECILITRO — DISTRIBUIDORA DE CERVEJAS
DO LITORAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 3207;
identificação de pessoa colectiva n.º 507264223; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 4/02032005.

Certifico que entre Arlindo José Antunes Batista e Sérgio Alexan-
dre Saraiva de Carvalho foi feito o registo de constituição de socie-
dade, que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma DECILITRO — Distribuidora de Cer-
veja do Litoral, L.da, e tem a sua sede no Raso de Travassô, freguesia
de Travassô, concelho de Águeda.

§ único. Por simples deliberação da gerência a sociedade poderá
deslocar a sede social para outro local, dentro do mesmo concelho ou
concelho limítrofe.

2.º

A sociedade tem como objecto o comércio e distribuição de cer-
veja e outras bebidas e de produtos alimentares.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros, encontrando-se dividido em duas quotas iguais, cada uma no va-
lor nominal de 2500 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

4.º

1 — Podem ser exigidas aos sócios prestações suplementares até
ao décuplo do capital social, se assim vier a ser deliberado por unani-
midade de votos.

2 — Todos os sócios são obrigados a efectuar prestações suple-
mentares.

3 — A obrigação de cada sócio é proporcional à sua quota de ca-
pital.

5.º

É livre a cessão de quotas entre sócios; porém, quando efectuada a
favor de estranhos, depende do consentimento da sociedade, a qual
em primeiro lugar, e depois os sócios não cedentes, gozam do direito
de preferência.

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 agrupamentos complementares de empresas.

7.º

1 — A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo dos sócios e não sócios
que forem designados em assembleia geral, ficando desde já designa-
dos gerentes ambos os sócios.

2 — Para obrigar a sociedade são necessárias as assinaturas de dois
gerentes.

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.

9.º

Todas as despesas com a constituição da sociedade, designadamente
a escritura, seu registo e despesas inerentes, são da responsabilidade
da sociedade.

Conferida, está conforme.

17 de Março de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria José Doura-
do Navega de Freitas. 2007706113

COMIRGAL — COMIDAS RÁPIDAS DE ÁGUEDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 1937;
identificação de pessoa colectiva n.º 503464619; inscrição n.º 7;
número e data da apresentação: 7/20050413.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito refor-
ço de capital em mais 3004,80 euros, realizado em dinheiro por to-
dos os sócios, nas proporções das suas quotas, e alterado o seu ar-
tigo 4.º, que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros, subscrito por ambos os sócios, com cinco quotas, quatro de
1125 euros, pertencentes ao sócio Romeu Jorge Pinheiro Mar-
tins, e uma de 500 euros, pertencente ao sócio Pedro Manuel Antu-
nes Duarte.

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

Está conforme o original.

26 de Março de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria José Doura-
do Navega de Freitas. 2007706474
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CANAS & PIRES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 2912;
identificação de pessoa colectiva n.º 506306496; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 14/20050323.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe, que foi feito o se-
guinte registo:

Cessação de funções de gerente, em 10 de Junho de 2003, de Rui
Paulo Carapina da Silva Pires, por renúncia.

Está conforme.

8 de Abril de 2005. — A Escriturária Superior, Elvira Ferreira Dores
Morim. 2007706431

DOCE VOUGA — PÃO QUENTE E PASTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 1785;
identificação de pessoa colectiva n.º 502612260; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 16; número e data da apresentação: Of. 10/
20050406.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o se-
guinte registo:

Cessação de funções de gerente do ex-sócio Alcides de Oliveira
Ferreira Rodrigues, em 6 de Abril de 2005, por renúncia.

Está conforme.

15 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Clara Soares
Pinto. 2007706385

DISLAMP — ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 2921;
identificação de pessoa colectiva n.º 506335070; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 2/20050406.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o se-
guinte registo:

Alteração parcial do contrato. Artigo alterado: 1.º, passando a ter
a seguinte redacção:

1.º

A sociedade adopta a firma DISLAMP — Artigos de Iluminação,
L.da, e tem a sua sede na Rua das Covas, 16, Pedaçães, freguesia de
Lamas do Vouga, concelho de Águeda.

§ único. (Mantém-se.)

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

Está conforme.

15 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Clara Soares
Pinto. 2007706342

FÁBRICA DE MOSAICOS ALCUPEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 380;
identificação de pessoa colectiva n.º 500107033; inscrição n.º 33;
número e data da apresentação: 4/20050406.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o se-
guinte registo:

Nomeação como gerente, em 30 de Dezembro de 2004, de
Alejandro Manuel Rodrigues Martins, casado.

Está conforme.

15 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Clara Soares
Pinto. 2007706350

AMOP — ARTEFACTOS DE CIMENTO MOLDADOS
PRÉ-FABRICADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 2166;
identificação de pessoa colectiva n.º 503961132; inscrição n.º 27;
número e data da apresentação: 6/20050406.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o se-
guinte registo:

Nomeação como gerente, em 30 de Dezembro de 2004, de
Alejandro Manuel Rodrigues Martins, casado.

Está conforme.

15 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Clara Soares
Pinto. 2007706369

CERCIAG — COOPERATIVA PARA A EDUCAÇÃO E
REABILITAÇÃO DAS CRIANÇAS INADAPTADAS DE
ÁGUEDA, C. R. L.

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 6; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 500697833; inscrição n.º 12; nú-
mero e data da apresentação: 12/20050406.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi feito o
seguinte registo:

Nomeação dos órgãos sociais, em 11 de Março de 2005, para o
biénio de 2005-2006.

Direcção: presidente, Alfredo Carlos Domingues Vaz Franco; vice-
-presidente, António José Duarte Arede Fernandes; secretária, Maria
Luísa Leite de Carvalho; tesoureiro, Carlos Eduardo Guerra da Veiga
Pinto Camelo — todos casados; vogal, Maria Manuela Correia dos
Santos Pato, solteira, maior.

Conselho fiscal: presidente, Manuel Antunes de Almeida; vice-pre-
sidente, Aníbal Rui de Carvalho Antunes das Neves; relator, Gil Ma-
nuel da Costa Abrantes — todos casados.

Está conforme.

15 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Clara Soares
Pinto. 2007706377

OFINET — MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 3217;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/20050330.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o se-
guinte registo:

Vítor Manuel Marques de Almeida e Rall — Mobiliário e Soluções
para Escritório, S. A., constituíram a dita sociedade, que se rege pelo
seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma OFINET — Mobiliário de Escritório,
L.da, tem a sua sede na Zona Industrial, Nova Borralha, freguesia de
Aguada de Cima, Águeda, podendo criar e manter sucursais, agências
e outras formas de representação em qualquer parte do País.

2.º

O seu objectivo é produção, comercialização e aluguer de móveis
para escritório.

3.º

A sociedade poderá, em qualquer momento, associar-se com ter-
ceiros, nomeadamente para tomar parte em agrupamentos comple-
mentares de empresas e em agrupamentos europeus de interesse eco-
nómico, consórcios ou associações em participação e, bem assim,
adquirir, originária e subsequentemente, acções ou quotas em socieda-
des de responsabilidade limitada, com objecto igual ou diferente do
seu, ou sujeitas a leis especiais.

4.º

O capital social é de 7500 euros, estando integralmente realizado
em dinheiro, e corresponde à soma das seguintes quotas:

a) Uma quota no valor nominal de 5000 euros, pertencente a Victor
Manuel Marques de Almeida;

b) Uma quota no valor nominal de 2500 euros, pertencente a Rall,
Mobiliário e Soluções para Escritório, S. A.

5.º

1 — Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que
esta careça, em condições a estabelecer nos respectivos contratos de
suprimentos, sendo a respectiva remuneração e reembolso estabeleci-
dos nos respectivos contratos.
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2 — Os suprimentos poderão também ser deliberados em assem-
bleia geral, caso em que se fixarão os respectivos valores, termos e
condições, nomeadamente prazo de reembolso e eventual remunera-
ção dos mesmos.

6.º

A sociedade poderá, por deliberação unânime da assembleia geral,
exigir prestações suplementares de capital até ao máximo de 2500 eu-
ros por cada sócio.

7.º

1 — A cessão, total ou parcial, de quotas fica sujeita ao direito de
preferência da sociedade, em primeiro lugar, e ao dos outros sócios,
em segundo lugar.

2 — É livre a cessão de quotas ou parte da quota entre sócios.

8.º

1 — A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes
casos:

a) Acordo do sócio titular;
b) Insolvência ou falência do sócio titular;
c) Arresto, arrolamento ou penhora de quota;
d) Venda ou adjudicação judicial;
e) Oneração da quota sem consentimento prévio do titular;
f) Exercício, sem prévio consentimento da sociedade, de activi-

dade concorrencial com o objecto social, considerando-se consenti-
das pela sociedade as actividades já anteriormente exercidas pelos
sócios;

g) Cessão de quota ou quotas sem prévio consentimento da socie-
dade;

h) Por morte de qualquer um dos sócios.
2 — A amortização será efectuada pelo valor da quota determi-

nado pelo último balanço aprovado, tendo a sociedade um prazo de
90 dias para deliberar.

3 — A amortização será efectuada em oito prestações iguais.
4 — Considera-se realizada a amortização com o depósito efec-

tuado na Caixa Geral de Depósitos, à ordem de quem de direito, da
primeira prestação, correspondente ao valor da quota amortizada, nos
termos do n.º 2 desta cláusula.

5 — Nos casos previstos nas alíneas b), c) e d) do n.º 1 ter-se-ão
em conta as disposições do n.º 2 e do artigo 235.º do Código das So-
ciedades Comerciais.

9.º

1 — A gerência, dispensada de caução, remunerada ou não, con-
forme o que for deliberado em assembleia geral, pertence ao sócio
Victor Manuel Marques de Almeida, que fica desde já nomeado gerente.

2 — A sociedade obriga-se validamente com a assinatura do sócio
ora designado gerente.

10.º

Em ampliação dos poderes da gerência, os gerentes poderão:
a) Comprar, trocar e vender viaturas automóveis;
b) Comprar, vender, permutar e onerar imóveis;
c) Celebrar contratos de locação financeira;
d) Tomar de arrendamento ou de trespasse qualquer estabelecimento

comercial ou industrial;
e) Trespassar ou ceder qualquer estabelecimento comercial ou in-

dustrial;
f) Adquirir, onerar ou alienar participação noutras sociedades, com

o objecto igual ou diferente ao da sociedade;
g) Confessar, desistir ou transigir em juízo, e, bem assim, subscre-

ver e desistir de queixas-crime, caso este em que a sociedade se obriga
com a assinatura de um só gerente.

11.º

Sempre que a lei não exija outros prazos ou formalidades, as as-
sembleias gerais serão convocadas por meio de cartas registadas com
aviso de recepção, dirigidas aos sócios com a antecedência mínima de
15 dias.

12.º

Os lucros aprovados em cada exercício, depois de deduzida a parte
destinada à reserva legal, serão aplicados conforme o que for delibe-
rado pela assembleia geral que aprovar o respectivo balanço, a qual
poderá aplicá-los, no todo ou em parte, à constituição e reforço de
quaisquer reservas ou destiná-los a outras aplicações de interesse da
sociedade, podendo não distribuir lucros.

Está conforme.

12 de Abril de 2005. — A Escriturária Superior, Elvira Ferreira
Dores Morim. 2007706458

ALBERGARIA-A-VELHA

JOÃO MARTINS & AUGUSTO SANTOS, L.DA

Sede: Rua do Professor Egas Moniz, bloco C, fracção F,
rés-do-chão, Albergaria-a-Velha

Conservatória do Registo Comercial de Albergaria-a-Velha. Matrícula
n.º 952/010924; identificação de pessoa colectiva n.º 505735822;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 10/050414.

Certifico que foi depositada, na respectiva pasta, a fotocópia da
escritura de 14 de Abril de 2005, a fl. 4 do livro n.º 109-A do 1.º Car-
tório Notarial de Competência Especializada de Aveiro, mediante a
qual foi aumentado o capital social, sendo o montante do reforço de
21 000 euros, mediante entrada em numerário em partes iguais pelos
sócios, João António dos Santos Martins e Maria de Lurdes Rodrigues
da Silva, e foi alterado o objecto da sociedade; em consequência, fo-
ram alterados os artigos 2.º e 3.º, tendo a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto: construção civil; promoção imobi-
liária; compra e venda de imóveis e revenda dos adquiridos para esse
fim.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 26 000 euros, repre-
sentado por duas quotas iguais no valor nominal de 13 000 euros cada
uma, pertencendo cada uma delas a cada um dos sócios.

Foi igualmente depositado, na pasta respectiva, o texto actuali-
zado do pacto social.

Conferida, está conforme.

14 de Abril de 2005. — O Conservador, António Carvalho dos
Santos. 2008361683

AVEIRO

RHYNO — SOCIEDADE DE PARTICIPAÇÕES
FINANCEIRAS, S. G. P. S., S. A.

Sede: Apartado 3005, 3801-101 Aveiro

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 4361/
980914; identificação de pessoa colectiva n.º 504259318.

Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu ao registo da pres-
tação de contas do ano de 2004, em 29 de Abril de 2005, mediante
o depósito dos respectivos documentos na pasta própria.

Está conforme.

29 de Abril de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria da Graça
Tomás Ferreira. 2010414934

INDASA — INDÚSTRIA DE ABRASIVOS, S. A.
Sede: Apartado 3005, 3801-101 Aveiro

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 1242/
800204; identificação de pessoa colectiva n.º 500927561.

Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu ao registo da pres-
tação de contas do ano de 2004, em 29 de Abril de 2005, mediante
o depósito dos respectivos documentos na pasta própria.

Está conforme.

29 de Abril de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria da Graça
Tomás Ferreira. 2010414926

INDASA — INDÚSTRIA DE ABRASIVOS, S. A.
Sede: Apartado 3005, 3801-101 Aveiro

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 1242/
800204; identificação de pessoa colectiva n.º 500927561.

Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu ao registo da
prestação de contas consolidadas do ano de 2004, em 29 de Abril
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de 2005, mediante o depósito dos respectivos documentos na pasta
própria.

Está conforme.

29 de Abril de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria da Graça
Tomás Ferreira. 2010414942

ÍLHAVO

ILHA DO DIABO — SNACK-BAR, L.DA

Sede: Rua de José Estêvão, 74, Galeria Comercial, Ílhavo

Conservatória do Registo Comercial de Ílhavo. Matrícula n.º 164/
861016; identificação de pessoa colectiva n.º 501789251; número
e data da apresentação: Of. 1/050421.

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

Pelo averbamento n.º 1 à inscrição n.º 17, renunciou à gerência
Cidália de Oliveira Batista.

Data: 15 de Abril de 2005.

21 de Abril de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Elmano Mendes da
Cruz. 2002985308

CONCETUAL — COMÉRCIO DE MOBILIÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ílhavo. Matrícula n.º 1725/
050421; identificação de pessoa colectiva n.º 507318072; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 2/050421.

Certifico que Alcides Luís Simões Oliveira e mulher, Ângela Maria
Martins Patacão, casados sob o regime da comunhão de adquiridos,
residentes na Rua de D. Duarte de Almeida, 10, Gafanha da Nazaré,
Ílhavo, constituíram, por escritura outorgada em 5 de Abril de 2005,
a fl. 39 do livro n.º 234-E, no Cartório Notarial de Ílhavo, a socie-
dade em epígrafe, a qual se irá reger pelo contrato seguinte:

1.º

A sociedade adopta a firma CONCETUAL — Comércio de Mobi-
liário, L.da, e tem sede na Rua de D. Duarte de Almeida, 10, cidade e
freguesia de Gafanha da Nazaré, concelho de Ílhavo.

2.º

A sociedade tem por objecto o comércio a retalho de mobiliário
diverso.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
20 000 euros e encontra-se dividido em duas quotas, uma do valor
nominal de 15 000 euros, pertencente ao sócio Alcides Luís Simões
Oliveira, e outra do valor nominal de 5000 euros, pertencente à só-
cia Ângela Maria Martins Patacão.

4.º

A gerência da sociedade, dispensada de caução e remunerada ou não,
conforme vier a ser deliberado em assembleia geral, fica afecta ao
sócio Alcides Luís Simões Oliveira, desde já nomeado gerente, sendo
suficiente a sua assinatura para obrigar a sociedade em todos os seus
actos e contratos.

5.º

A cessão de quotas a estranhos depende sempre do consentimento
da sociedade, que gozará do direito de preferência, em primeiro lugar,
e os sócios não cedentes, em segundo lugar.

21 de Abril de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Elmano Mendes da
Cruz. 2002985316

TEKA PORTUGAL, S. A.
Sede: Zona Industrial da Mota, estrada da Mota,

Gafanha da Encarnação, Ílhavo

Conservatória do Registo Comercial de Ílhavo. Matrícula n.º 55/
740220; identificação de pessoa colectiva n.º 500133220; inscri-
ção n.º 19; número e data da apresentação: 1/050419.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuada a
alteração da alínea c) do artigo 18.º do pacto social, por escritura
outorgada em 14 de Abril de 2005, a fl. 34 do livro n.º 235-E do
Cartório Notarial de Ílhavo, que passa a ser a seguinte redacção:

ARTIGO 18.º

c) Um procurador, a designar pelo conselho de administração, no
âmbito dos poderes de gestão que lhe forem atribuídos, podendo
o conselho de administração autorizar o administrador-delegado a
designar procuradores.

Foi feito o depósito do pacto social, na sua redacção actualizada.

19 de Abril de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Elmano Mendes da
Cruz. 2002985251

SERRALHARIA — NUNES & ALMEIDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ílhavo. Matrícula n.º 1722/
050419; identificação de pessoa colectiva n.º 507316894; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 2/050419.

Certifico que Bernardino Cardoso de Azevedo Almeida Oliveira,
solteiro, maior, residente na Rua do Sol, Gafanha da Encarnação,
Ílhavo, e Manuel Mário Nunes dos Santos, casado com Sandra Cláu-
dia Cardoso Santos na comunhão de adquiridos, residente na Gafanha
da Encarnação, constituíram, por escritura outorgada em 13 de Abril
de 2005, a fl. 9 do livro n.º 235-E, no Cartório Notarial de Ílhavo, a
sociedade em epígrafe, a qual se irá reger pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Serralharia — Nunes & Almeida,
L.da, e tem sede na Rua da Estufa, vila e freguesia de Gafanha da
Encarnação, concelho de Ílhavo.

2 — Por simples deliberação da gerência, a sociedade poderá mu-
dar a sede social, dentro do mesmo concelho ou para concelho limí-
trofe, e estabelecer delegações, agências ou qualquer outra forma de
representação da sociedade, bem como encerrá-las, onde e quando lhe
parecer conveniente.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem como objecto a actividade de serralharia civil.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e encontra-se dividido em duas quotas iguais do valor
nominal de 2500 euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios.

2 — Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital de valor a ser deliberado em assembleia geral, até ao montan-
te do décuplo do capital social.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, dispensada de caução e remunerada
ou não, conforme vier a ser deliberado em assembleia geral, fica afec-
ta a ambos os sócios, desde já nomeados gerentes.

2 — Para obrigar a sociedade, em todos os seus actos e contratos,
são necessárias as assinaturas de dois gerentes.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas a estranhos depende sempre do consentimento
da sociedade, que gozará do direito de preferência, em primeiro lugar,
e os sócios não cedentes, em segundo lugar.

Disposição transitória

Desde já fica a gerência autorizada a iniciar a actividade social,
praticando todos os actos da sua competência e a levantar a quantia
depositada, correspondente às entradas dos sócios para o capital so-
cial, desde que tais levantamentos tenham por fim o pagamento das
despesas de constituição, instalação e arranque da sociedade, bem como
adquirir para esta quaisquer bens móveis ou imóveis, designadamente
equipamentos e veículos automóveis, bem como tomar de arrenda-
mento imóveis necessários à prossecução dos fins sociais, mesmo antes
do seu registo definitivo, assumindo a sociedade os actos praticados
pela gerência, nesse período, logo que definitivamente matriculada.

19 de Abril de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Elmano Mendes da
Cruz. 2002985260
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OLIVEIRA DO BAIRRO

INTERBUILD — CONSTRUÇÕES E INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Bairro. Matrícula
n.º 887; identificação de pessoa colectiva n.º 505293781; data do
depósito: 20050502.

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

2 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Virgínia Maria Marti-
nho Aires Montenegro. 2006925199

CALILAC — LACAGEM DE MOBILIÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Bairro. Matrícula
n.º 647; identificação de pessoa colectiva n.º 504033689; data do
depósito: 20050503.

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

3 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Virgínia Maria Marti-
nho Aires Montenegro. 2006925210

ENDUROSALES — COMÉRCIO DE MOTOCICLOS
E ACESSÓRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Bairro. Matrícula
n.º 1197; identificação de pessoa colectiva n.º P-507335023; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 7/050427.

Certifico que foi registada a constituição por Francisco Ernesto
Simões de Carvalho, casado com Sandra Margarida Leitão Silva na
comunhão de adquiridos, residente na Rua dos Castanheiros, 2, Cúria,
freguesia de São Lourenço do Bairro, concelho de Anadia, e por João
Carlos Pinto Martins, casado com Zulay Rosa Conceição Simões
Camolargo na comunhão de adquiridos, residente na Rua das Relvas,
38, freguesia de Oiã, concelho de Oliveira do Bairro, da sociedade em
epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma ENDUROSALES — Comércio de
Motociclos e Acessórios, L.da, e tem a sua sede no lugar de Malhapão,
na Rua das Relvas, 38, freguesia de Oiã, concelho de Oliveira do Bairro.

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

ARTIGO 2.º

1 — A sociedade tem por objecto: comércio por grosso e a retalho
de motociclos, de suas peças e acessórios.

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 5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais, no valor
nominal de 2500 euros cada uma, pertencendo cada uma delas a cada
um dos sócios.

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 careça
e poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capital
até ao montante de 50 000 euros, desde que aprovados e deliberados
em assembleia geral.

Mais declararam os outorgantes:
Que o capital social foi depositado em 21 de Abril do corrente ano

na agência em Aveiro 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 so-
ciedade todos os direitos e obrigações decorrentes desses negócios
jurídicos com o registo definitivo do contrato de sociedade.

Está conforme.

27 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Virgínia Maria Mar-
tinho Aires Montenegro. 2006925156

ANTÓNIO BRANCO TAVARES & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Bairro. Matrícula
n.º 1198; identificação de pessoa colectiva n.º 507194292; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 14/050428.

Certifico que foi registada a constituição por António Branco
Tavares, casado com Maria Cassilda Moreira Soares na comunhão
geral, residente na Rua Nova, 47, Troviscal, Oliveira do Bairro; Danny
Soares Tavares, solteiro, maior, residente na Rua Nova, 47, Troviscal,
Oliveira do Bairro, e Maria de Fátima Soares Tavares Maia, casada
com José Oliveira da Maia, residente na Rua dos Carvalhos, 8,
Troviscal, Oliveira do Bairro, da sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma António Branco Tavares & Filhos, L.da,
com sede na Zona Industrial de Vila Verde, lote 23, freguesia e con-
celho de Oliveira do Bairro.

§ único. Por simples deliberação da gerência a sua sede poderá ser
transferida para outro local, dentro do mesmo concelho ou de conce-
lhos limítrofes, assim como poderão ser criadas sucursais, filiais ou
outras formas de representação social, em território nacional ou no
estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste na indústria de betão e outros materiais
para a construção civil e obras públicas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
50 000 euros, está dividido em três quotas, uma do valor nominal de
20 000 euros, pertencente ao sócio António Branco Tavares, e duas
iguais do valor nominal de 15 000 euros, pertencentes uma a cada um
dos restantes sócios.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, será exercida por sócios e não sócios,
ficando a cargo de todos os sócios, que desde já são nomeados geren-
tes.

2 — Para validamente representar e obrigar a sociedade, em todos
os seus actos e contratos, são necessárias as assinaturas de dois geren-
tes.

3 — Para além dos poderes normais, a gerência poderá ainda:
a) Comprar, tomar e dar de aluguer ou arrendamento quaisquer

móveis e imóveis de e para a sociedade;
b) Adquirir viaturas automóveis, podendo assinar os competentes

contratos de leasing.
ARTIGO 5.º

A cessão de quotas a favor de estranhos depende do consentimen-
to da sociedade, gozando esta, em primeiro lugar, e os restantes só-
cios não cedentes, em segundo lugar, do direito de preferência na
respectiva aquisição.
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ARTIGO 6.º

Os sócios ficam autorizados a fazer prestações suplementares de
capital até ao montante global correspondente a 100 vezes o capital
social.

Está conforme.

2 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Virgínia Maria Marti-
nho Aires Montenegro. 2006925180

GOBO & LUCAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Bairro. Matrícula
n.º 1199; identificação de pessoa colectiva n.º 507329937; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 5/050429.

Certifico que foi registada a constituição por Lídia Lucas, casada
com João Manuel Oliveira Costa na comunhão de adquiridos, residen-
te na Rua do Foral, 29, 4.º, direito, Oliveira do Bairro, e Luiza Fer-
nanda Arantes Gobo Carvalho, também conhecida por Luiza Fernanda
Arantes Gobo, casada com Antero Jorge Sousa Carvalho na comu-
nhão de adquiridos, residente na Rua de Luís de Camões, 189, 1.º,
direito, Gafanha da Nazaré, Ílhavo, da sociedade em epígrafe, que se
rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Gobo & Lucas, L.da, e tem a sua
sede em Oliveira do Bairro, na Travessa do Dr. Abílio Pereira Pinto,
60-I, freguesia e concelho de Oliveira do Bairro.

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

ARTIGO 2.º

1 — A sociedade tem por objecto: prestação de serviços médico-
-veterinários, banhos e tosquias; comércio a retalho de rações e aces-
sórios para animais de estimação.

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 20 000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais, no valor
nominal de 10 000 euros cada uma, pertencendo cada uma delas a cada
um dos sócios.

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-
das gerentes ambas as sócias.

2 — Para obrigar validamente a sociedade, em todos os seus actos
e contratos, são necessárias as assinaturas conjuntas de dois gerentes.

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 careça
e poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capital
até ao montante de 200 000 euros, desde que aprovados e deliberados
em assembleia geral.

Está conforme.

2 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Virgínia Maria Marti-
nho Aires Montenegro. 2006925202

OVAR

TRANSPORTE EM TÁXI — DE MANUEL PINHO,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 2183/
010522; identificação de pessoa colectiva n.º 505428270; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 1/050415.

Certifico que, pela apresentação supra-referida, e em relação à
sociedade em epígrafe, foi efectuado o registo de dissolução e encer-
ramento da liquidação, tendo sido encerradas e liquidadas as contas
em 31 de Março de 2005.

Conferida, está conforme o original.

5 de Maio de 2005. — A Primeira-Ajudante, Rosa Maria Pereira
Pereira Jorge. 2007620537

ESTOSIL — REPRESENTAÇÕES NACIONAIS
E INTERNACIONAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 1326/
940112; identificação de pessoa colectiva n.º 503122157; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 8; números e data das
apresentações: 8 e Of. 9/050414.

Certifico que, pelas apresentações supra-referidas, e em relação à
sociedade em epígrafe, foram efectuados os registos de:

a) Cessação de funções da gerente Graça Sílvia Oliveira Santos Cruz,
por renúncia. Data: 14 de Janeiro de 2005;

b) Alteração parcial do pacto social quanto aos artigos 3.º e 5.º,
cuja redacção actualizada é a seguinte:

3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se totalmente realizado
e corresponde à soma de três quotas: duas, sendo uma de 2500 euros
e outra de 2250 euros, ambas tituladas em nome do sócio Fernando
Manuel Oliveira Santos, e uma de 250 euros, titulada em nome da
sócia Graça Sílvia Oliveira Santos Cruz.

5.º

1 — A gerência da sociedade será exercida por quem, sócio ou não,
for designado em assembleia geral, sem prejuízo do disposto no
n.º 2 deste artigo.

2 — Fica gerente o sócio Fernando Manuel Oliveira Santos.
3 — A sociedade vincula-se pela intervenção individual de um ge-

rente.

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

Conferida, está conforme o original.

5 de Maio de 2005. — A Primeira-Ajudante, Rosa Maria Pereira
Pereira Jorge. 2007613506

SOCIEDADE AGRÍCOLA VALAS & VALAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 2847/
050411; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 8/050411.

Certifico que, pela apresentação supra-referida, foi constituída en-
tre Paulo Jorge Valas Silva, solteiro, maior, e Rosa Emília Silva Va-
las, solteira, maior, a Sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo se-
guinte contrato:

1.º

A Sociedade adopta a firma Sociedade Agrícola Valas & Valas, L.da,
e tem a sua sede na Rua de Vilarinho, 19, freguesia de Válega, conce-
lho de Ovar.

§ único. A gerência poderá deslocar a sede social, dentro do mes-
mo concelho ou concelho limítrofe, e criar sucursais, delegações ou
qualquer outra forma de representação, em qualquer ponto do territó-
rio nacional ou estrangeiro, e adquirir participações sociais em socie-
dades mesmo com objecto social diferente do seu.

2.º

A Sociedade tem por objecto a exploração e comercialização de
produtos agro-pecuários e leiteiros.
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3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros, representado por duas quotas no valor nominal de 2500 euros,
pertencentes uma a cada um dos sócios, Paulo Jorge Valas Silva e
Rosa Emília Silva Valas.

§ único. Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares
até ao valor de 50 000 euros, desde que deliberado por unanimidade,
e os sócios poderão efectuar suprimentos à sociedade, quando ela destes
careça.

4.º

1 — A gerência da Sociedade será exercida pelos sócios, com a
remuneração que vier a ser deliberada em assembleia geral.

2 — A Sociedade obriga-se com as assinaturas de dois sócios-ge-
rentes.

5.º

A cessão de quotas, no todo ou em parte, quando feita a estranhos
depende do prévio consentimento da Sociedade, que se reserva o
direito de preferência, direito que, em segundo lugar, pertence aos só-
cios, se ela não o exercer.

6.º

1 — As assembleias gerais são convocadas por cartas registadas
dirigidas aos sócios com a antecedência mínima de 15 dias.

2 — A assembleia geral deliberará sobre o destino a dar aos lucros
sociais, depois de retirado o montante para o fundo de reserva legal.

Conferida, está conforme o original.

4 de Maio de 2005. — A Primeira-Ajudante, Rosa Maria Pereira
Pereira Jorge. 2007620472

SOUSA & MEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 2615/
030611; identificação de pessoa colectiva n.º 506008533;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 6/050413.

Certifico que, pela apresentação supra-referida, e em relação à
sociedade em epígrafe, foi efectuado o registo de deslocação de sede
para a Rua de Monsenhor Miguel Oliveira, 468, freguesia de São João,
concelho de Ovar.

Conferida, está conforme o original.

2 de Maio de 2005. — A Primeira-Ajudante, Rosa Maria Pereira
Pereira Jorge. 2007620499

MANUEL RODRIGUES FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 345/
701214; identificação de pessoa colectiva n.º 500180490; inscri-
ção n.º 6; número e data da apresentação: 3/050412.

Certifico que, pela apresentação supra-referida, e em relação à
sociedade em epígrafe, foi efectuado o registo de alteração parcial do
pacto social, tendo aditado o artigo 11.º, cuja redacção é a seguinte:

ARTIGO 11.º

Mediante deliberação da assembleia geral, podem ser exigidas aos
sócios prestações suplementares de capital, até ao montante global
de 300 000 euros.

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

Conferida, está conforme o original.

2 de Maio de 2005. — A Primeira-Ajudante, Rosa Maria Pereira
Pereira Jorge. 2007620480

ANTÓNIO & MANUEL COELHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 802/
870108; identificação de pessoa colectiva n.º 501762779; inscri-
ção n.º 9; número e data da apresentação: 9/050412.

Certifico que, pela apresentação supra-referida, e em relação à
sociedade em epígrafe, foi efectuado o registo de alteração parcial do

pacto social quanto aos artigos 1.º e 2.º, os quais passam a ter a se-
guinte nova redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade continua a adoptar a firma António & Manuel Coe-
lho, L.da, tem a sua sede na Rua da Gândara, freguesia de Cortegaça,
concelho de Ovar, e durará por tempo indeterminado a contar da data
da sua constituição.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na fabricação, preparação e
texturização de fios e multifilamentos têxteis sintéticos e artificiais.

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

Conferida, está conforme o original.

2 de Maio de 2005. — A Primeira-Ajudante, Rosa Maria Pereira
Pereira Jorge. 2007620464

BOLYBOM — COMÉRCIO DE PRODUTOS
ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 2745/
040517; identificação de pessoa colectiva n.º 506916758; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 9/
050411.

Certifico que, pela apresentação supra-referida, e em relação à
sociedade em epígrafe, foi efectuado o registo de deslocação de sede
para a Rua de Elias Garcia, 69, 2.º, trás, freguesia de Ovar.

Conferida, está conforme o original.

2 de Maio de 2005. — A Primeira-Ajudante, Rosa Maria Pereira
Pereira Jorge. 2007620502

SPSP — SOCIEDADE DE PESCA SENHORA
DA PIEDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 2846/
050408; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 5/050408.

Certifico que, pela apresentação supra-referida, foi constituída en-
tre Domingos Manuel Rodrigues da Silva Pepolim e mulher, Maria
Adelaide Ferreira Valente Pepolim, casados na comunhão de adquiri-
dos, a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma SPSP — Sociedade de Pesca Se-
nhora da Piedade, L.da, e tem a sua sede na Rua do Padre Eloy de
Pinho, 65, freguesia e concelho de Ovar.

2 — Por simples deliberação da gerência a sede social poderá ser
mudada para outro local, dentro do concelho ou concelhos limítro-
fes, bem como criar ou encerrar filiais, sucursais ou outras formas de
representação social.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a actividade de pesca marítima.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
60 000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais, uma de cada
um dos sócios.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade será exercida por quem, sócio ou não,
for designado em assembleia geral, sem prejuízo do disposto no
n.º 2 deste artigo.

2 — Ficam desde já nomeados gerentes ambos os sócios.
3 — A sociedade vincula-se pela intervenção individual de um ge-

rente.

ARTIGO 5.º

Mediante deliberação da assembleia geral poderão ser exigidas
aos sócios prestações suplementares de capital até ao montante
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global igual a 50 vezes o capital social que a sociedade tiver à data da
deliberação.

Conferida, está conforme o original.

29 de Abril de 2005. — A Primeira-Ajudante, Rosa Maria Pereira
Pereira Jorge. 2007620456

CORDOARIA VICENTE R. OLIVEIRA, S. A.
Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 101/

440316; identificação de pessoa colectiva n.º 500297541.

Certifico que, em 7 de Abril de 2005, foram depositados na pasta
da sociedade em epígrafe os documentos referentes à prestação de
contas do ano de exercício de 2004.

Conferida, está conforme o original.

29 de Abril de 2005. — A Primeira-Ajudante, Rosa Maria Pereira
Pereira Jorge. 2007613450

RESENDE & COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 2480/
020614; identificação de pessoa colectiva n.º 500988145; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 6; número e data da apresentação: Of.
8/050407.

Certifico que, pela apresentação supra-referida, foi efectuado o
registo de cessação de funções de gerente de Elisabeth Marie Therese
Resende, por renúncia.

Data: 1 de Março de 2005.

Conferida, está conforme o original.

29 de Abril de 2005. — A Primeira-Ajudante, Rosa Maria Pereira
Pereira Jorge. 2007620430

QUINTINO & RESENDE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 1076/
901015; identificação de pessoa colectiva n.º 502430567; inscri-
ção n.º 12; número e data da apresentação: 1/050407.

Certifico que, pela apresentação supra-referida, e em relação à
sociedade em epígrafe, foi efectuado o registo de reforço de capital
para 70 000 euros, após um reforço de 65 000 euros, realizado em
dinheiro, subscrito pelos sócios, na proporção e em reforço das suas
quotas, e alteração parcial do pacto social quanto ao artigo 3.º, cuja
redacção actualizada é a seguinte:

ARTIGO 3.º

1 — O capital social é de 70 000 euros, encontra-se totalmente
realizado e corresponde à soma de duas quotas de 35 000 euros cada,
tituladas uma em nome de cada um dos sócios.

2 — Mediante deliberação da assembleia geral, podem ser exigidas
aos sócios prestações suplementares de capital, até ao montante glo-
bal igual ao capital social.

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

Conferida, está conforme o original.

29 de Abril de 2005. — A Primeira-Ajudante, Rosa Maria Pereira
Pereira Jorge. 2007620421

A. T. E. — ASSISTÊNCIA TÉCNICA
ELECTROMECÂNICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 1527/
960320; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da
apresentação: 8/050406.

Certifico que, pela apresentação supra-referida, e em relação à
sociedade em epígrafe, foi efectuado o registo de cessação de funções

dos gerentes Idelberto António Lourenço Resende e Alexandre Paulo
Fernandes Albuquerque Cardoso Gonçalves, por renúncia.

Data: 21 de Janeiro de 2005.

Conferida, está conforme o original.

29 de Abril de 2005. — A Primeira-Ajudante, Rosa Maria Pereira
Pereira Jorge. 2007613492

FERNANDO GOMES DE ALMEIDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 2845/
050406; identificação de pessoa colectiva n.º 503035254; inscri-
ção n.º 7; número e data da apresentação: 4/050406.

Certifico que, pela apresentação supra-referida, e em relação à
sociedade em epígrafe, foi efectuado o registo de reforço de capital
para 15 000 euros, após um reforço de 10 000 euros, realizado em
dinheiro, subscrito pelos sócios da seguinte forma: Fernando Gomes
de Almeida — 6428,56 euros, Maria Lucinda de Jesus Ribeiro —
1785,72 euros, e Pedro Miguel Ribeiro de Almeida, casado com
Cristiana Maria Almeida Bastos na comunhão de adquiridos —
1785,72 euros, e alteração parcial do pacto social quanto aos arti-
gos 1.º, 2.º e 3.º, cuja redacção actualizada é a seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Fernando Gomes de Almeida, L.da, com
sede à Rua do Guilhovai, sem número de polícia, freguesia de São João,
concelho de Ovar.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste na caixilharia de alumínio, portões de
fole e basculantes.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro e
noutros valores constantes da escrituração social, é de 15 000 euros,
dividido em quatro quotas, a saber:

a) Fernando Gomes de Almeida — quota do valor nominal de
10 000 euros;

b) Maria Lucinda de Jesus Ribeiro — quota do valor nominal de
2500 euros;

c) Pedro Miguel Ribeiro de Almeida — duas quotas, uma do valor
nominal de 625 euros, como bem próprio, e uma do valor nominal
de 1875 euros, como bem comum.

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

Conferida, está conforme o original.

29 de Abril de 2005. — A Primeira-Ajudante, Rosa Maria Pereira
Pereira Jorge. 2007620413

ACÚRCIO BRANDÃO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 2851/
050415; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 5/050415.

Certifico que, pela apresentação supra-referida, foi constituída por
Acúrcio da Costa Brandão, casado com Maria Manuela Dias Silva
Resende na comunhão de adquiridos, a sociedade em epígrafe, a qual
se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Acúrcio Brandão, Unipessoal, L.da, tem
a sua sede na Rua do Conselheiro Arala Chaves, 2, loja B, freguesia e
concelho de Ovar, e durará por tempo indeterminado a contar de hoje.

§ único. Desde já fica a gerência autorizada a transferir a sede para
outro local, dentro do concelho ou concelhos limítrofes.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a actividade de contabilidade, audito-
ria e consultadoria fiscal.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros, representado por uma única quota do valor nominal de 5000 eu-
ros, pertencente ao único sócio.
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ARTIGO 4.º

1 — A sociedade poderá decidir a exigibilidade de prestações suple-
mentares até ao montante do capital social.

2 — O sócio poderá celebrar com a sociedade contratos de supri-
mentos, desde que assuma a obrigação de os efectuar.

ARTIGO 5.º

1 — A gerência da sociedade, dispensada de caução e com ou sem
remuneração, conforme vier a ser deliberado pelo único sócio, ficará
a cargo do sócio único, Acúrcio da Costa Brandão, sendo bastante a
sua assinatura, quer nos actos de mero expediente quer nos actos e
contratos que obriguem a sociedade.

2 — O sócio único exerce as competências das assembleias gerais,
podendo nomear outro gerente, nos termos do artigo 270.º-E, n.º 1,
do Código das Sociedades Comerciais.

3 — A gerência fica com a faculdade de nomear mandatários ou
procuradores da sociedade para a prática de determinados actos ou
categorias de actos, nos termos do n.º 6 do artigo 252.º do Código das
Sociedades Comerciais.

ARTIGO 6.º

Ficam desde já autorizados os negócios jurídicos celebrados entre o
sócio único e a sociedade destinados a prosseguir os fins sociais.

Conferida, está conforme o original.

5 de Maio de 2005. — A Primeira-Ajudante, Rosa Maria Pereira
Pereira Jorge. 2006003640

JORGE PINTO & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 2852/
050415; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 8/050415.

Certifico que, pela apresentação supra-referida, foi constituída en-
tre Jorge Paulino de Oliveira Pinto e mulher, Olímpia Manuela Dias
da Silva Moreira Pinto, casados na comunhão de adquiridos, a socie-
dade em epígrafe, a qual se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Jorge Pinto & C.ª, L.da, e tem a sua
sede na freguesia de Cortegaça, concelho de Ovar, à Rua do Covelo,
136, e durará por tempo indeterminado.

§ único. Por simples deliberação da gerência, pode a sede da socie-
dade ser mudada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limí-
trofe, assim como proceder à criação de sucursais, filiais, delegações
ou quaisquer outras formas de representação social, quer no território
nacional quer no estrangeiro.

2.º

O seu objecto consiste na criação e comercialização de frangos e
produção avícola.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros e corresponde à soma de duas quotas desiguais:

a) Uma no valor de 3000 euros, pertencente ao sócio Jorge Pau-
lino de Oliveira Pinto;

b) Uma outra no valor nominal de 2000 euros, da sócia Olímpia
Manuela Dias da Silva Moreira Pinto.

4.º

1 — A gerência e administração da sociedade, a sua representação,
em juízo e fora dele, activa e passivamente, ficam a cargo de um ou
mais gerentes, estranhos ou não à sociedade, remunerados ou não,
consoante for deliberado em assembleia geral, que decidirá se o cargo
fica ou não pendente de prestação de caução.

2 — Fica desde já nomeado gerente o sócio Jorge Paulino de Oli-
veira Pinto.

3 — A sociedade fica validamente obrigada, nos actos e contratos,
e na execução das deliberações da assembleia geral, com a assinatura
do gerente.

4 — Em caso algum os gerentes ou seus mandatários poderão obri-
gar a sociedade em actos e contratos estranhos aos negócios sociais,
designadamente em letras de favor, fiança ou abonações.

5 — Em ampliação aos seus poderes poderão ainda os gerentes
comprar e vender quaisquer bens móveis e imóveis, bem como solici-

tar quaisquer empréstimos, leasing ou aluguer de longa duração, dan-
do para isso quaisquer bens da sociedade para garantia dos mesmos,
tomar e dar de arrendamento quaisquer imóveis.

5.º

1 — Nem os gerentes nem qualquer dos sócios podem, sem con-
sentimento da sociedade, exercer, por conta própria ou alheia, acti-
vidade concorrente com a sociedade.

2 — No exercício por conta própria inclui-se a participação, por
si ou por interposta pessoa, em sociedade, qualquer que seja a fracção
do capital social na mesma subscrita.

6.º

1 — A transmissão de quotas ou de parte de quotas a não sócios
depende do consentimento prévio da sociedade, gozando os sócios
não cedentes, nas cessões onerosas, do direito de preferência.

2 — O sócio que pretenda ceder a sua quota ou parte dela a tercei-
ros dará conhecimento à sociedade e aos demais sócios, por escrito,
dos termos da pretendida cessão, identificando o cessionário, preço e
condições de pagamento da mesma, a fim de obter o consentimento
da sociedade para aquela cessão e de proporcionar o exercício do di-
reito de preferência estatuído no número anterior.

3 — Autorizada a cessão pela assembleia geral da sociedade, os
demais sócios têm, sob pena de caducidade, o prazo de 15 dias para
exercer o seu direito de preferência.

7.º

Para além das demais situações previstas na lei, a sociedade poderá
deliberar a amortização das quotas nos seguintes casos:

a) Por arresto, arrolamento ou penhora da quota;
b) Por venda ou adjudicação judiciais de qualquer quota;
c) Por acordo com o respectivo titular;
d) Se, por quaisquer actos ou factos, o sócio seu titular fizer perigar

o bom nome da sociedade ou lhe venha a causar prejuízo, nomeada-
mente se com a sociedade entrar, directa ou indirectamente, em con-
corrência de qualquer espécie;

e) Se o seu titular, durante dois anos consecutivos, não comparecer
ou não se fizer representar em nenhuma assembleia geral;

f) Se o titular a ceder em infracção ao disposto no artigo 6.º;
g) Se, em caso de partilha judicial ou extrajudicial por divórcio,

separação judicial de pessoas e bens ou só de bens, a quota não ficar
a pertencer ao respectivo titular.

2 — A contrapartida da amortização, no caso previsto na alínea f)
do n.º 1, será igual ao valor nominal da quota amortizada.

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

8.º

Ocorrendo a morte ou interdição de qualquer sócio, os respectivos
direitos sociais serão exercidos pelos herdeiros, que designarão, no
prazo de 30 dias após o óbito, um de entre eles que a todos represen-
te na sociedade enquanto a quota permanecer indivisa; no segundo
caso, os direitos do interdito serão exercidos na sociedade pelo seu
representante legal.

9.º

A sociedade fica autorizada a participar em agrupamentos comple-
mentares de empresas, no capital de outras sociedades com objecto e
natureza diferente, reguladas ou não por leis especiais, criar novas
empresas ou comparticipar na sua criação, podendo ainda a sociedade
associar-se, pela forma que entender mais conveniente, a quaisquer
entidades singulares ou colectivas, colaborar com elas através da sua
direcção ou fiscalização ou nelas tomar interesses sob qualquer forma.

10.º

Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que esta
carecer, de harmonia com as condições que forem deliberadas em
assembleia geral.

§ único. Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares
de capital até ao décuplo do capital social e na proporção das suas
quotas, desde que os sócios o deliberem por unanimidade de votos
representativos da totalidade do capital social.

Conferida, está conforme o original.

5 de Maio de 2005. — A Primeira-Ajudante, Rosa Maria Pereira
Pereira Jorge. 2000005454
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TRANSPORTES ANTÓNIO AZEVEDO,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 2074/
000927; identificação de pessoa colectiva n.º 505068800; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 11/050420.

Certifico que, pela apresentação supra-referida, e em relação à
sociedade em epígrafe, foi efectuado o registo de dissolução e encer-
ramento da liquidação, tendo sido encerradas e liquidadas as contas
em 5 de Abril de 2005.

Conferida, está conforme o original.

5 de Maio de 2005. — A Primeira-Ajudante, Rosa Maria Pereira
Pereira Jorge. 2007620545

VAGOS

MARQUES & CORDEIRO — SOCIEDADE
DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vagos. Matrícula n.º 535/
970221; identificação de pessoa colectiva n.º 503837300; inscri-
ção n.º 9; número e data da apresentação: 5/050422.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe, que o capital social
foi elevado para 55 000 euros, sendo o valor do aumento, no mon-
tante de 50 000 euros, subscrito da seguinte forma: o sócio Manuel
Libério Marques com a quantia de 30 000 euros, para reforço da sua
quota, e o sócio Luís Miguel Ferreira Marques com a quantia de
20 000 euros, que fica a constituir uma nova quota.

Em consequência do referido aumento, o artigo 3.º do pacto foi
alterado, tendo actualmente a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 55 000 euros e corresponde à soma das três quotas seguintes: uma
do valor nominal de 2000 euros (bem próprio) e outra do valor no-
minal de 20 000 euros, ambas pertencentes ao sócio Luís Miguel Fer-
reira Marques, e uma de valor nominal de 33 000 euros, do sócio
Manuel Libério Marques.

Ficou depositado, na pasta respectiva, o texto, na sua redacção
actualizada.

Conferida, está conforme.

29 de Abril de 2005. — A Conservadora, Isabel Maria Sereno
Gomes Quaresma. 2007567962

PARADI — SUPERMERCADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vagos. Matrícula n.º 424/
940331; identificação de pessoa colectiva n.º 503170437; averba-
mento Of. n.º 1 à inscrição n.º 6 e inscrição n.º 12; números e data
das apresentações: 4 e 5/20050411.

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

1) Cessação de funções do gerente Isidro Custódio Ramos, por re-
núncia, em 16 de Março de 2005;

2) Alteração do pacto de sociedade.
Artigo alterado: 7.º, que tem actualmente a seguinte redacção:

ARTIGO 7.º

Para que a sociedade fique validamente obrigada, nos seus actos e
contratos, é suficiente a assinatura de um gerente.

Ficou depositado, na pasta respectiva, o texto, na sua redacção
actualizada.

Conferida, está conforme.

2 de Maio de 2005. — A Conservadora, Isabel Maria Sereno Go-
mes Quaresma. 2007567970

VALE DE CAMBRA

ESTÚDIOS FOTO MARTINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vale de Cambra. Matrícula
n.º 718/980605; identificação de pessoa colectiva n.º 504185756;
número e data da entrada: 1/20050429.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas relativas ao exercício de 2004.

Está conforme.

2 de Maio de 2005. — A Escriturária Superior, Ana Paula Ribeiro
Nunes dos Santos. 2007111837

QUEIJARIA DO MERCADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vale de Cambra. Matrícula
n.º 628/961211; identificação de pessoa colectiva n.º 503791652;
número e data da entrada: 6/20050429.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas relativas ao exercício de 2004.

Está conforme.

2 de Maio de 2005. — A Escriturária Superior, Ana Paula Ribeiro
Nunes dos Santos. 2002757593

INOXALTI — INDÚSTRIA METALÚRGICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vale de Cambra. Matrícula
n.º 1072/031103; identificação de pessoa colectiva n.º 506405150;
número e data da entrada: 5/20050429.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas relativas ao exercício de 2004.

Está conforme.

2 de Maio de 2005. — A Escriturária Superior, Ana Paula Ribeiro
Nunes dos Santos. 2002757542

POLIVALE — INDÚSTRIA METALÚRGICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vale de Cambra. Matrícula
n.º 48/740715; identificação de pessoa colectiva n.º 500220409;
número e data da entrada: 4/20050429.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas relativas ao exercício de 2004.

Está conforme.

2 de Maio de 2005. — A Escriturária Superior, Ana Paula Ribeiro
Nunes dos Santos. 2002757550

SAUL CARVALHO DE LIMA E FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vale de Cambra. Matrícula
n.º 131/770426; identificação de pessoa colectiva n.º 500660131;
número e data da entrada: 3/20050429.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas relativas ao exercício de 2004.

Está conforme.

2 de Maio de 2005. — A Escriturária Superior, Ana Paula Ribeiro
Nunes dos Santos. 2007111853

FERNANDO JORGE TAVARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vale de Cambra. Matrícula
n.º 639/970214; identificação de pessoa colectiva n.º 503823708;
número e data da entrada: 2/20050429.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas relativas ao exercício de 2004.

Está conforme.

2 de Maio de 2005. — A Escriturária Superior, Ana Paula Ribeiro
Nunes dos Santos. 2007111845
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BEJA
ALMODÔVAR

TERRAS ALENTEJANAS — COMÉRCIO
E REPRESENTAÇÕES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almodôvar. Matrícula n.º 189/
050428; identificação de pessoa colectiva n.º 507013050; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 9/050428.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foram altera-
dos os artigos 1.º (n.os 1 e 2) e 2.º, os quais passam a ter a seguinte
redacção:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Terras Alentejanas — Comércio
e Representações, Unipessoal, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Estrada Municipal n.º 515, fre-
guesia e Aldeia dos Fernandes, concelho de Almodôvar.

3 — (Mantém-se.)
ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio de produtos alimen-
tares, bebidas, importação, exportação, comercialização de electro-
domésticos, ferramentas eléctricas, manuais e seus derivados, artigos
de informática, papelaria, decoração, artesanato, mobílias, automó-
veis novos e usados, calçado, peles, brinquedos, roupas, bijutarias, tin-
tas, colas, vernizes, acessórios de auto, artigos de campismo, praia,
artigos de higiene, limpeza e perfumaria, plásticos, áudio e vídeo,
compra e venda de todo o tipo de terreno, escritórios, apartamentos
e edifícios em geral. Representações de uma grande variedade de
mercadorias.

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

Está conforme.

3 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Conceição
Fernandes Vilhena. 2001332980

MÉRTOLA

SOLEDO BRANCO — TRANSFORMAÇÃO ARTESANAL
DO PORCO PRETO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Mértola. Matrícula n.º 198/
150201; identificação de pessoa colectiva n.º 505072840; número
e data da apresentação: 1/050419.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
aumento de capital de 122 000 euros para 244 000 euros, ficando os
artigos 3.º e 4.º com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado, é de
244 000 euros e encontra-se dividido em 244 000 acções do valor
nominal de 1 euro cada.

ARTIGO 4.º

1 — As acções são nominativas ou ao portador, reciprocamente
convertíveis, com despesas a cargo dos accionistas.

2 — Poderá haver títulos de 1, 5, 10, 20, 50, 100 e 1000 acções.
3 — Poderão ser emitidas acções preferenciais sem direito a voto

até ao montante representativo de metade do capital social.

Está conforme o original.

29 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ermelinda da Con-
ceição Freitas de Moura Augusto. 1000285120

BRAGA
CELORICO DE BASTO

JOAQUIM PINTO VASCONCELOS & OLIVEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Celorico de Basto. Matrícula
n.º 172/931112; identificação de pessoa colectiva n.º 503082635;
data: 050427.

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

Apresentação n.º 1/050427.
Alteração parcial do pacto social.
Artigo alterado: 2.º
Objecto: pichelaria e canalização, climatização, assistência técni-

ca, redes de gás, montagem e reparação de aparelhos de gás.

2 de Maio de 2005. — A Ajudante, Maria Julieta Borges Gonçal-
ves Teixeira da Mota. 2007106922

GUIMARÃES

RIBEIRO & VIANA, L.DA

Sede: Rua do Dr. Avelino Germano, 14 e 16,
São Paio, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 1312;
identificação de pessoa colectiva n.º 500735905; averbamento
n.º 2 à inscrição n.º 1, averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscri-
ção n.º 9; números e data das apresentações: Of. 39 e 40 e 41 e
42/20050422.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efectua-
do o registo de alteração parcial do pacto social quanto aos seus ar-
tigos 1.º, 3.º e 5.º, que ficam com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade passa a adoptar a denominação Lavandaria a
Vimaranense — Indústria de Tinturaria e Lavandaria, L.da, e tem a
sua sede na Rua do Dr. Avelino Germano, 14 e 16, da freguesia de
São Paio, do concelho de Guimarães.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros, dividido em três quotas, sendo uma do valor nominal de 2500 eu-
ros, pertencente à sócia Beatriz da Silva Bastos, e duas quotas iguais
do valor nominal de 1250 euros, pertencentes uma a cada um dos
sócios, Estrela Maria de Freitas Soares Salgado e Francisco Monteiro
Pinto.

§ único ..........................................................................................

ARTIGO 5.º

A sociedade é administrada e representada por dois ou mais geren-
tes a designar em assembleia geral, ficando, desde já, designados ge-
rentes os sócios Estrela Maria de Freitas Soares Salgado e Francisco
Monteiro Pinto.

§ único ..........................................................................................

Certifico ainda que foi também efectuado o registo de cessação de
funções ao cargo de gerente de Maria Virgínia da Silva Bastos e Bea-
triz da Silva Bastos, em 14 de Abril de 2005, por renúncia.

Ficou depositado o texto actualizado do contrato da sociedade.

26 de Abril de 2005. — O Ajudante, José Augusto de Oliveira
Varela. 2006413309

NOVAIS & MAGALHÃES, L.DA

Sede: Loja 1, fracção A, Centro Comercial Passarelle,
Praça de D. João Antunes Guimarães, Caldelas, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 3276;
identificação de pessoa colectiva n.º 502234687; averbamento
n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 6; números e data das apre-
sentações: 45 e 46/20050429.

Certifico que foi efectuado o registo da cessação de funções do
gerente João Novais, por renúncia, e a designação da gerente Maria
Narcisa Salgado Novais Peixoto.

2 de Maio de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Alice da Silva
e Castro Lopes. 2006418475



DIÁRIO DA REPÚBLICA — III SÉRIEN.º 135 — 15 de Julho de 2005 15 366-(135)

MPR — GESTÃO, CONTABILIDADE
E INFORMÁTICA, L.DA

Sede: Rua de D. Laurinda Ferreira de Magalhães,
edifício Mimosa, Moreira de Cónegos, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 7047;
identificação de pessoa colectiva n.º 505168634; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e data das apre-
sentações: 38 e 39/20050429.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efec-
tuado o registo da alteração do pacto social, alterando os artigos 1.º,
3.º, 4.º e 5.º do pacto social, os quais ficam com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação MPR — Gestão, Contabilidade
e Informática, L.da, e tem a sua sede na Rua de Nossa Senhora da
Ajuda, 104, freguesia de Moreira de Cónegos, concelho de Guimarães.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e encontra-se dividido em três quotas, sendo uma do
montante de 2500 euros, pertencente ao sócio Marco Eliseu da Cos-
ta Rebelo, e duas iguais do valor de 1250 euros cada uma, pertencen-
tes uma a cada um dos sócios, António Carlos da Costa Rebelo e Silvino
Agostinho da Costa Rebelo.

ARTIGO 4.º

A administração e representação da sociedade, remuneradas ou não,
conforme for deliberado em assembleia geral, ficam a cargo dos ge-
rentes designados em assembleia geral.

ARTIGO 5.º

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

Mais certifico que foi efectuado o registo da renúncia à gerência de
Paulo Renato Fernandes Faria.

Foi depositado o texto actualizado do contrato de sociedade.

2 de Maio de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Alice da Silva
e Castro Lopes. 2005359556

CONSTRUÇÕES ANTUNES DA CUNHA, L.DA

Sede: Morales, Briteiros (Santa Leocádia), Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 7730;
identificação de pessoa colectiva n.º 505669587; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 32/20050429.

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

Data da aprovação das contas: 15 de Abril de 2005.

2 de Maio de 2005. — A Conservadora interina, Maria José Pe-
reira dos Reis Coelho. 2005359564

ANA PINHEIRO FERNANDES, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua das Casas Novas, 777, Candoso (São Tiago),
Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 7791;
identificação de pessoa colectiva n.º 505656272; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 20/20050427.

Certifico que foi efectuado o registo da dissolução e encerramento
da liquidação da referida sociedade, tendo sido aprovadas as contas
em 26 de Abril de 2005.

28 de Abril de 2005. — O Ajudante, José Augusto de Oliveira
Varela. 2006418262

CONFECÇÕES ANA SOFIA, L.DA

Sede: Rua do Dr. Mário Dias, edifício de Santa Luzia, lote 7,
lojas 2, 5 e 10, Azurém, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 8056;
identificação de pessoa colectiva n.º 505602741; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 10/20050427.

Certifico que foi efectuado o registo da dissolução e encerramento
da liquidação da referida sociedade, tendo sido aprovadas as contas
em 31 de Agosto de 2003.

28 de Abril de 2005. — O Ajudante, José Augusto de Oliveira
Varela. 2006418017

CONFECÇÕES DE RICARDO COSTA, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua de Santa Marta, Moreira de Cónegos, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 8201;
identificação de pessoa colectiva n.º 505920603; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 67/20050429.

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.

2 de Maio de 2005. — A Conservadora interina, Maria José Pe-
reira dos Reis Coelho. 2006418521

LORDELODIS — SOCIEDADE DE DISTRIBUIÇÃO, S. A.
Sede: Rua de Mide, Lordelo, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 8216;
identificação de pessoa colectiva n.º 505182106; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 72/20050401.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efectua-
do o registo da alteração total do pacto social, que é o seguinte:

Alteração total do pacto social.
Administração: compete a uma direcção composta por três ou cin-

co membros, um dos quais é o presidente, ou por um director único,
designados no contrato de sociedade, ou pelo conselho fiscal.

Designados para o triénio de 2004-2006:
Conselho geral: presidente, Michel Mallet, residente em

76380 Bapeaum e Les Rouen, Rua do Canal, França; vice-presidente,
Guy Lefebre, residente em 27400 Incarville, Rua des Prés, França,
em representação da sociedade Louviers Distribution, S. A.; vogais:
Bernard Gruau, residente na Rua de Rocquancourt, 190, em França,
em representação da sociedade IFS Distribution, S. A.; Philippe
Cousyn, residente em 52, Rua Camille Desmoulins, França, em repre-
sentação da sociedade Unilec, S. A.; e Marc Derrien, residente da
Estrada Nacional n.º 5, Afonsoeiro, Montijo, em representação da
sociedade Montijodis — Sociedade de Distribuição, S. A.

Director único: Paulo de Magalhães Trindade, residente na Rua da
Seara, 19, freguesia de Lordelo, Guimarães.

Fiscalização: compete a um fiscal único e a um suplente, eleitos
em assembleia geral.

Designados para o triénio de 2004-2006: fiscal único, Armindo
Costa, Serra Cruz, Martins e Associados, Sociedade de Revisores Ofi-
ciais de Contas, representada por Armindo Fernandes da Costa; su-
plente, António Manuel de Sousa Martins, revisor oficial de contas.

Forma de obrigar: pela assinatura de:
a) Dois membros da direcção ou director único;
b) Um membro da direcção e um procurador;
c) Dois procuradores conjuntamente.

2 de Maio de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Alice da Silva
e Castro Lopes. 2006417916

URBIPONTE CONSTRUÇÕES E IMOBILIÁRIA, S. A.
Sede: Rua de São Gemil, 239, rés-do-chão, Ponte, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 9243;
identificação de pessoa colectiva n.º 506702685; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 2 e inscrição n.º 3; números e data das apre-
sentações: 32 e 33/20050427.

Certifico que foi efectuado o registo da cessação de funções do
administrador António Freitas Ribeiro, por renúncia, e a designação
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do administrador único Francisco Carlos Gonçalves Pinto, para o bié-
nio de 2005-2006.

2 de Maio de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Alice da Silva
e Castro Lopes. 2006412752

PEVITELINOX — MÓVEIS E EQUIPAMENTOS
HOTELEIROS, L.DA

Sede: Rua do Outeiro Levado, 390, Selho (São Cristóvão),
Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 9293;
identificação de pessoa colectiva n.º 506770656; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e data das apre-
sentações: 54, 55 e 56/20050428.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efectua-
do o registo da alteração do pacto social, alterando o n.º 1 do artigo 3.º
e o artigo 4.º do pacto social, os quais ficam com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente subscrito e realizado em di-
nheiro, é de 5400 euros, dividido em duas quotas iguais do valor no-
minal de 2700 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios, Fer-
nando da Cruz dos Santos Ferreira e Flávio de Abreu Cardoso.

2 — (Mantém-se.)
ARTIGO 4.º

1 — A administração da sociedade, remunerada ou não, conforme
for deliberado em assembleia geral, compete a dois ou mais gerentes.

2 — Ficam desde já nomeados gerentes os sócios, Fernando da Cruz
dos Santos Ferreira e Flávio de Abreu Cardoso.

3 — Para vincular a sociedade, em todos os seus actos e contratos,
são necessárias as assinaturas conjuntas de dois gerentes.

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

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

Mais certifico que foi efectuado o registo da renúncia à gerência de
Justino João de Sá.

Foi depositado o texto actualizado do contrato de sociedade.

2 de Maio de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Alice da Silva
e Castro Lopes. 2006418432

EVA, EMÍLIA & ROSA, L.DA

Sede: Rua da Boucinha, 1, pavilhão 3, Mascotelos, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 9490;
identificação de pessoa colectiva n.º 506971830; averbamento
n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrições n.os 7 e 8; números e data das
apresentações: 61, 62 e 63/20050429.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
registo de alteração parcial do pacto social quanto aos seus artigos 1.º,
3.º e 4.º, que ficam com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade continua com a firma Eva, Emília & Rosa, L.da,
tem a sua sede na Rua de João Paulo II, 130, da freguesia de Mesão
Frio, do concelho de Guimarães.

2 — A gerência poderá deslocar livremente a sede social para qual-
quer outro local do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem
como abrir, transferir ou encerrar filiais.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
30 000 euros, dividido em duas quotas iguais do valor nominal de
15 000 euros cada, pertencentes à sócia Eva Ludovina Salgado Pinto.

ARTIGO 4.º

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

2 — Porém, continua designada gerente a sócia Eva Ludovina Sal-
gado Pinto.

3 — A sociedade obriga-se com a assinatura de um só gerente.

Certifico ainda que foi também efectuado o registo de cessação de
funções ao cargo de gerente de Rosa Maria Esteves de Macedo Pei-
xoto, por renúncia, e a sua autorização para a manutenção da firma
social, em 20 de Abril de 2005.

Foi depositado o texto actualizado do contrato de sociedade.

3 de Maio de 2005. — O Ajudante, José Augusto de Oliveira Varela.
2006418513

ÓPTICAS NEW LOOK, S. A.
Sede: Rua de São Gonçalo, 127, rés-do-chão, São Paio,

Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 9540;
identificação de pessoa colectiva n.º 506988759; inscrições n.os 2 e
3; números e data das apresentações: 15 e 16/20050427.

Certifico que foi efectuado o registo de designação dos órgãos so-
ciais, por deliberação tomada em 30 de Junho de 2004.

Conselho de administração para o ano de 2004: presidente, Cár-
men Dolores Gonçalves de Pinho, residente na Rua de São João Ba-
tista, bloco B, 123, Gavião, Vila Nova de Famalicão; vogais: Luísa
Maria de Sousa Pereira, residente na Rua do Arquitecto Mário Cardo-
so, 259, 4.º, AL, Azurém, Guimarães, e Eduarda Maia Abreu Domin-
gues Moreira, residente no edifício Palmeira, rés-do-chão, C, Praceta
da Berbéria, 44, Antas, Vila Nova de Famalicão.

Fiscalização para o quadriénio de 2004-2007: fiscal único efecti-
vo, Ribeiro Pires & Sousa, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas,
representada por Rui Alberto Machado de Sousa, revisor oficial de
contas; fiscal único suplente, Manuel Calvão Pires, revisor oficial de
contas.

Mais certifico que foi efectuado o registo de designação do conse-
lho de administração para o ano de 2005, por deliberação tomada em
30 de Março de 2005: presidente, Fernando Manuel Moreira da Fon-
seca, residente na Rua de Duarte Barbosa, 37, 5.º, E, Porto; vice-pre-
sidente, Fernando António da Costa Miranda, residente na Avenida
de Santa Maria de Vermoim, Vila Nova de Famalicão; vogal, Isabel
Cabral Felino Abrantes Gonçalves, residente na Rua do Mestre Afon-
so Domingues, 46, Porto.

28 de Abril de 2005. — O Ajudante, José Augusto de Oliveira
Varela. 2006413031

GUINERTE — SOCIEDADE COMERCIAL
DE INERTES, L.DA

Sede: Rua de Santa Apolónia, 29, Silvares, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 9549;
identificação de pessoa colectiva n.º 507013735; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1, inscrição n.º 3 e averbamento n.º 2 à inscri-
ção n.º 1; números e data das apresentações: 18, 19 e 20/20050422.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efectua-
do o registo de alteração parcial do pacto social, alterando os arti-
gos 4.º e 5.º, n.º 2, que ficam com a seguinte composição:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros e está dividido em duas quotas iguais de 2500 euros cada, perten-
centes uma a cada um dos sócios, Benito João Freitas da Silva e Rosa
Cristina Antunes Castro Silva.

ARTIGO 5.º

1 — ..............................................................................................
2 — Para obrigar a sociedade, em todos os seus actos e contratos,

é suficiente a intervenção de um gerente.
3 — ..............................................................................................
4 — A gerência fica a cargo do sócio Benito João Freitas da Silva.

Mais certifico que foi também efectuado o registo referente à ces-
sação de funções do gerente Filipe Emanuel Salgado Macedo, em 8 de
Abril de 2005, por renúncia.
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Certifico ainda que foi efectuado o registo referente à alteração da
sede social, para a Rua do Barreiro, 671, Nespereira, Guimarães.

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

26 de Abril de 2005. — O Ajudante, José Augusto de Oliveira
Varela. 2006413252

NICOLAU & PEREIRA — COMÉRCIO
DE VESTUÁRIO, L.DA

Sede: Rua de Miguel Torga, 124-B, 3.º, esquerdo,
Creixomil, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 9654;
identificação de pessoa colectiva n.º 507083865; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrições n.os 3 e 9; números e data das
apresentações: 35, 36 e 37/20050427.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efec-
tuado o registo de alteração parcial do pacto social quanto ao n.º 1 do
artigo 1.º, artigo 3.º e n.º 2 do artigo 6.º, que ficam com a seguinte
redacção:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Nicolau & Pereira — Comércio
de Vestuário, L.da, e tem a sua sede na Rua da Casa Nova, 704, casa
7, freguesia da Costa, concelho de Guimarães.

2 — (Mantém-se.)
ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 10 000 euros, representado por duas quotas, uma de valor nominal
de 7000 euros, pertencente à sócia Maria Cláudia de Moura Borges
Vilar Saraiva Nicolau da Costa, e a restante do valor nominal de
3000 euros, pertencente ao sócio José Paulo Madeira Dias Nicolau da
Costa.

ARTIGO 6.º

1 — (Mantém-se.)
2 — Fica desde já nomeado gerente o sócio José Paulo Madeira

Dias Nicolau da Costa.
3 — (Mantém-se.)
4 — (Mantém-se.)

Declararam ainda o segundo e terceira outorgantes que o capital da
sociedade se encontra já integralmente realizado, o que declaram sob
sua inteira responsabilidade.

Certifico ainda que foi também efectuado o registo de cessação de
funções ao cargo de gerente de Carla Alexandra Pereira Leite, por
renúncia, e a sua autorização para a manutenção da firma social, em
11 de Fevereiro de 2005.

Foi depositado o texto actualizado do contrato de sociedade.

28 de Abril de 2005. — O Ajudante, José Augusto de Oliveira
Varela. 2006418327

KINAS — MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS
DE ESCRITÓRIO, L.DA

Sede: Largo das Hortas, 220-A, São Sebastião, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 9905;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 2; números e data
das apresentações: 25 e 26/20050429.

Certifico que foi efectuado o registo da cessação de funções do
gerente José Pedro Bastos da Silva, por renúncia, e a designação da
gerente Joaquina da Silva Oliveira Bastos.

3 de Maio de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Alice da Silva
e Castro Lopes. 2006418467

Z 7, FÁBRICA DE PINCELARIA, L.DA

Sede: Rua de Manuel Amorim, Santiago do Bougado, Trofa

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 9915;
identificação de pessoa colectiva n.º 506632962; inscrição n.º 2;
números e data das apresentações: 68 e 69/20050422.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de aumento de capital do montante de 5000 euros, subscrito
em dinheiro por ambos os sócios, sendo Manuel António Marinho da
Silva, com 4750 euros, e Maria Goreti da Costa Abreu, com 250 eu-
ros, alterando o pacto social quanto aos seus artigos 1.º, 2.º, 3.º e 6.º,
que ficam com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a denominação ACETATUS — Indústrias
Químicas, L.da, e tem a sua sede na Rua da Prainha, freguesia de Gondar,
concelho de Guimarães.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em fabricação, comércio, impor-
tação e exportação de artigos de pincelaria e afins e de produtos quí-
micos, nomeadamente tintas. Compra e venda de bens imóveis.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 10 000 euros e corresponde à soma de duas
quotas, uma do valor nominal de 9500 euros, pertencente ao sócio
Manuel António Marinho da Silva, e outra do valor nominal de
500 euros, pertencente à sócia Maria Goreti da Costa Abreu.

ARTIGO 6.º

1 — A administração da sociedade, bem como a sua representação,
cabem aos gerentes que vierem a ser designados em assembleia geral,
na qual será ainda deliberado se os mesmos auferirão ou não qualquer
remuneração, ficando desde já nomeada gerente a sócia Maria Goreti
da Costa Abreu.

2 — Para obrigar a sociedade, em todos seus actos e contratos, é
suficiente a intervenção de um só gerente.

3 — Em ampliação dos seus poderes normais a gerência poderá:
a) Comprar e vender viaturas automóveis;
b) Celebrar contratos de locação financeira;
c) Tomar de arrendamento quaisquer locais, bem como alterar ou

rescindir os respectivos contratos.

Certifico ainda que foi também efectuado o registo referente à
cessação de funções do gerente Manuel António Marinho da Silva,
em 6 de Abril de 2005, por renúncia.

Foi depositado na pasta respectiva o texto completo e actualizado
do contrato social.

27 de Abril de 2005. — O Ajudante, José Augusto de Oliveira
Varela. 2006413317

GONÇALVES & GONÇALVES, L.DA

Sede: Campinho, Candoso (São Martinho), Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 1275;
identificação de pessoa colectiva n.º 500684502; averbamento
n.º 2 à inscrição n.º 26 e inscrição n.º 30; números e data das apre-
sentações: 73 e 74/20050429.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efectua-
do o registo da alteração do pacto social, alterando o artigo 2.º e os
n.os 1 e 2 do artigo 3.º do pacto social, os quais ficam com a seguinte
redacção:

2.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
29 927 euros e 87 cêntimos, dividido em três quotas, sendo duas no
valor nominal de 3890 euros e 62 cêntimos cada, ambas pertencen-
tes ao sócio José Ribeiro Leite, e uma no valor nominal de 22 146 eu-
ros e 63 cêntimos, pertencente ao sócio Carlos Alberto Correia Varela
de Almeida.

3.º

1 — A administração da sociedade e a sua representação, em juízo
e fora dele, activa e passivamente, competem ao sócio Carlos Al-
berto Correia Varela de Almeida, já nomeado gerente.

2 — Para obrigar a sociedade, em todos os seus actos e contratos,
incluindo a compra, venda, troca e aluguer de veículos automóveis, a
compra e venda de quaisquer outros bens móveis ou de imóveis e a
celebração de contratos de locação financeira, é suficiente a inter-
venção do gerente Carlos Alberto Correia Varela de Almeida.
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Mais certifico que foi efectuado o registo da renúncia à gerência de
José Ribeiro Leite.

Foi depositado o texto actualizado do contrato de sociedade.

2 de Maio de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Alice da Silva
e Castro Lopes. 2006412892

ALFREDO DA SILVA MOREIRA DIAS, L.DA

Sede: Monte, Lordelo, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 3433;
identificação de pessoa colectiva n.º 502367253; inscrições n.os 3 e
4; números e data das apresentações: 32 e 34/20050428.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi aumen-
tado o capital da sociedade em 3004,80 euros, em dinheiro, e altera-
dos os artigos 1.º, 3.º, 5.º e 6.º do pacto social, os quais ficam com a
seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade continua com a firma Alfredo da Silva Moreira Dias,
L.da, e passa a ter a sede na Rua de São Bento, 35, da freguesia de
Lordelo, deste concelho.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros, dividido em duas quotas iguais do valor nominal de 2500 euros,
pertencentes uma a cada um dos sócios.

ARTIGO 5.º

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

2 — Porém, fica desde já designada gerente Maria de Lurdes Dias
da Silva Campos Fânzeres, casada, residente na Rua de Vila Moure,
38, da freguesia de Moreira de Cónegos, desde concelho.

ARTIGO 6.º

Para vincular a sociedade, em todos os seus actos e contratos, é
necessária a assinatura de um gerente.

Mais certifico que foi feito o registo da autorização dada por
Maria Deolinda Dias da Silva Campos e António Rafael Campos
Moreira Dias para que a sociedade continue com a actual firma so-
cial.

Foi depositado o texto completo e actualizado do contrato de so-
ciedade.

2 de Maio de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Alice da Silva
e Castro Lopes. 2006413180

EDITORA ANTÓNIO DIAS, L.DA

Sede: Rua de Santo António, 125-A, 1.º, São Paio, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 3493;
identificação de pessoa colectiva n.º 502404337; inscrição n.º 7;
número e data da apresentação: 25/20050427.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efectua-
do o registo de designação do gerente Francisco Albano Gonçalves
Dias de Castro, residente na Rua de Cabo Verde, lote 2-A, Creixomil,
Guimarães.

Data da deliberação: 15 de Outubro de 2003.

28 de Abril de 2005. — O Ajudante, José Augusto de Oliveira
Varela. 2006418300

PÓVOA DE LANHOSO

CARVALHO & VIEIRA — TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Póvoa de Lanhoso. Matrícula
n.º 452/991125; identificação de pessoa colectiva n.º 504740911;
inscrições n.os 3 e 4; números e data das apresentações: 3 e 4/
28042005.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi registado
o aumento de capital de 5007,94 euros para 50 000 euros e a altera-

ção parcial do contrato, tendo os artigos 1.º, 2.º, 3.º e 4.º ficado com
a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade tem a firma Carvalho & Vieira — Transportes,
L.da, com sede no lugar de Veiga d’Agra, da freguesia de Geraz do
Minho, do concelho da Póvoa de Lanhoso.

2 — Por simples deliberação da gerência, poderá a sede ser trans-
ferida para qualquer outro local do concelho em que se situa e seus
limítrofes, bem como estabelecer filiais, sucursais ou agências, sem
prévia autorização da assembleia geral.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste no transporte rodoviário de mercadorias por
conta de outrem, comércio de madeiras e materiais de construção.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente liberado em dinheiro, é de
50 000 euros e corresponde à soma de duas quotas, sendo de
25 000 euros a quota pertencente a cada um dos sócios, Manuel de
Oliveira Vieira e Artur da Rocha Carvalho.

2 — Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos que ela
carecer, nas condições de juro e reembolso acordados em assembleia
geral, bem como prestações suplementares até ao décuplo do mesmo
capital, repartidas proporcionalmente por todos os sócios, em fun-
ção das suas quotas.

ARTIGO 4.º

1 — A sociedade é administrada e representada por dois ou mais
gerentes, que podem ser escolhidos de entre estranhos à sociedade,
que poderão ser eleitos por deliberação dos sócios.

2 — A gerência da sociedade fica a cargo dos actuais sócios, já
nomeados gerentes.

3 — Para vincular a sociedade, em todos os seus actos e contratos,
são necessárias as assinaturas conjuntas de dois gerentes.

4 — Compreendem-se nos poderes de gerência:
a) Comprar e vender veículos automóveis de e para a sociedade;
b) Celebrar quaisquer contratos de locação financeira;
c) Dar ou aceitar de arrendamento quaisquer locais para a socie-

dade, bem como dar e aceitar de trespasse quaisquer estabelecimentos
comerciais.

Mais certifico que foi efectuado o registo de nomeação de gerente
de José Maria Ferreira Martins de Sá, casado.

Data da deliberação: 14 de Abril de 2005.

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

Está conforme o original.

2 de Maio de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria do Rosário
Ribeiro Barroso. 2008569748

JOLEMOS — CERÂMICAS E SANITÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Póvoa de Lanhoso. Matrícula
n.º 867/20050503; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
10/20050503.

Certifico que entre José Joaquim Montenegro da Lage, casado com
Paula Cristina Mendes Antunes na comunhão de adquiridos, e Nuno
Miguel dos Santos Lemos, casado com Josefa Maria da Silva Lima na
comunhão de adquiridos, foi constituída a sociedade em epígrafe, que
se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a denominação JOLEMOS — Cerâmicas
e Sanitários, L.da, vai ter a sua sede na Rua do Dr. Manuel Ferreira,
323-329, freguesia de Póvoa de Lanhoso (Nossa Senhora do Ampa-
ro), concelho da Póvoa de Lanhoso.

2 — A gerência poderá deslocar livremente a sede social para qual-
quer outro local do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na comercialização de artigos de
cerâmica e sanitários.
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ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
50 000 euros, dividido em duas quotas iguais de 25 000 euros, perten-
centes uma a cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

Mediante deliberação unânime dos sócios poderão ser exigidas pres-
tações suplementares até ao triplo do valor nominal das respectivas
quotas.

ARTIGO 5.º

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

2 — Porém, ficam desde já designados gerentes ambos os sócios,
remunerados ou não, conforme for deliberado em assembleia geral.

3 — Para obrigar a sociedade, em todos os seus actos e contratos,
são necessárias as assinaturas conjuntas de dois gerentes.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas, no todo ou em parte, é livre entre sócios; porém,
a cessão de quotas a estranhos carece do prévio consentimento da
sociedade, sendo conferido o direito de preferência aos sócios não
cedentes.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar as quotas dos sócios nos seguintes
casos:

a) Se o sócio tiver comportamento de que resultem ou possam vir
a resultar prejuízos para a sociedade;

b) No caso de a quota vir a ser penhorada, arrestada, ou por qual-
quer outra forma deixar de estar na livre disposição do seu titular; e

c) Em caso de divórcio, separação judicial de pessoas e bens e não
for efectuada a partilha da quota no ano imediato ao da sentença que
decrete qualquer destes factos, ou, sendo efectuada a partilha nesse
prazo, a quota não ficar a pertencer ao sócio por inteiro.

Está conforme o original.

4 de Maio de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria do Rosário
Ribeiro Barroso. 2008569721

MELO & FERNANDEZ — CONSULTORIA
DE NEGÓCIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Póvoa de Lanhoso. Matrícula
n.º 866/20050429; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
1/29042005.

Certifico que entre Paula Sofia Gomes de Melo, divorciada, e
Emiliano Fernandez Diaz, solteiro, maior, foi constituída a sociedade
em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Melo & Fernandez — Consultoria
de Negócios, L.da, e tem a sua sede na Avenida de 25 de Abril, 108,
freguesia da Póvoa de Lanhoso (Nossa Senhora do Amparo), conce-
lho da Póvoa de Lanhoso.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em actividades de consultoria para
os negócios e a gestão e ainda consultoria em marketing e imagem.
Exploração de gabinete de contabilidade e consultoria fiscal, incluin-
do o apoio às empresas no âmbito do apoio aos projectos de inves-
timento. Actividades de formação profissional, designadamente nas
áreas da qualidade e recursos humanos. Comércio de material e equi-
pamento de escritório.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros, dividido em duas quotas iguais do valor nominal de 2500 euros,
pertencentes uma a cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

1 — A administração da sociedade, remunerada ou não, conforme
for deliberado em assembleia geral, bem como a sua representação,
cabem a ambos os sócios, que desde já ficam nomeados gerentes.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

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

d) Cessão de quota sem prévio consentimento da sociedade.

ARTIGO 7.º

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

Está conforme o original.

2 de Maio de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria do Rosário
Ribeiro Barroso. 2008569713

VILA NOVA DE FAMALICÃO

TELHACORTIL — IMOBILIÁRIA, S. A.
Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.

Matrícula n.º 5732/010118; identificação de pessoa colectiva
n.º 505032740; inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 19/
050414.

Certifico que foi efectuado o seguinte registo:
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 28 de Março de 2005.

Conferi e está conforme.

20 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Fer-
reira de Sá Araújo. 2009461762

CARVALHO & CERDEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 3825/950901; identificação de pessoa colectiva
n.º 503499773; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 9/
050420.

Certifico que foi efectuado o seguinte registo:
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 18 de Abril de 2005.

Conferi e está conforme.

26 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Fer-
reira de Sá Araújo. 2010368363

HUGO & JOSÉ — TALHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 7659/050412; inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 33/050412.

Certifico que entre:
1) Hugo Filipe Gomes da Silva, casado na comunhão geral com

Carla Eduarda da Silva;
2) José Maria Machado Ferreira, casado na comunhão de adquiri-

dos com Maria da Glória Araújo de Sá Ferreira,
foi constituída a sociedade acima referida, que se rege pelo seguinte
contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Hugo & José — Talho, L.da, e
tem a sua sede na Avenida do Padre Silva Rego, 378, bloco A, loja 2,
freguesia de Joane, concelho da Vila Nova de Famalicão.

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

O objecto da sociedade consiste em exploração de talho. Comér-
cio, importação e exportação de produtos alimentares, nomeadamente
iogurtes e queijos.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros, dividido em duas quotas iguais do valor nominal de 2500 euros,
pertencentes uma a cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

1 — A administração da sociedade, remunerada ou não, conforme
for deliberado em assembleia geral, bem como a sua representação,
cabem a ambos os sócios, que desde já ficam nomeados gerentes.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

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

d) Cessão de quota sem prévio consentimento da sociedade.

ARTIGO 7.º

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

Conferi e está conforme.

18 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Fer-
reira de Sá Araújo. 2007232120

JORAQUEGÁS — CANALIZAÇÕES
E CLIMATIZAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 7660/050413; inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 34/050413.

Certifico que entre:
1) Raquel Susana da Silva Ferreira Azevedo, casada na comunhão

de adquiridos com José Manuel da Silva Azevedo; e
2) O referido José Manuel da Silva Azevedo,

foi constituída a sociedade acima referida, que se rege pelo seguinte
contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma JORAQUEGÁS — Canalizações e Cli-
matização, L.da, com sede na Travessa da Maruja, 12, freguesia de
Fradelos, concelho de Vila Nova de Famalicão.

§ 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 da sociedade consiste na instalação de canalizações e de
climatização.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e está dividido em duas quotas, uma do valor nominal de
3000 euros, pertencente à sócia Raquel Susana da Silva Ferreira Aze-
vedo, e uma do valor nominal de 2000 euros, pertencente ao sócio
José Manuel Silva Azevedo.

2 — Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 25 000 euros.

3 — Depende de 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, é suficiente a assinatura de um gerente.

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

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, 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 só-
cios não cedentes, em segundo lugar, do direito de preferência na
respectiva aquisição.

ARTIGO 7.º

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

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudicação

em juízo, falência ou cessão gratuita não autorizada;
c) Quando o sócio praticar actos que violem o pacto social ou as

obrigações sociais;
d) No caso de morte de qualquer sócio;
e) Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja

sócio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio; e
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio 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 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.

Conferi e está conforme.

19 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Fer-
reira de Sá Araújo. 2007232138

GESPAPAREB — AQUISIÇÃO, GESTÃO E VENDA
DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 7665/050415; identificação de pessoa colectiva
n.º 504268015; inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 26/
050415.

Certifico que foi deliberado:
a) Transferir a sede social para outro concelho;
b) Alterar em conformidade o artigo 1.º do pacto social, com a

seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação GESPAPAREB — Aquisição,
Gestão e Venda de Bens Móveis e Imóveis, S. A., e tem a sua sede na
Avenida do Padre Silva Rego, 480, 1.º, sala 4, freguesia de Joane,
concelho de Vila Nova de Famalicão.

O texto completo do contrato encontra-se depositado na respec-
tiva pasta.

Conferi e está conforme.

21 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Fer-
reira de Sá Araújo. 2010368452
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ARMINDO & PEDRO OLIVEIRA — ARTIGOS
EM PEDRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 7661/050414; inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 20/050414.

Certifico que entre:
1) Armindo de Paula Oliveira, casado na comunhão de adquiridos

com Filomena Pereira da Costa Gomes; e
2) Pedro Manuel Gomes de Oliveira, casado na comunhão de ad-

quiridos com Olívia Margarida Rodrigues da Silva,
foi constituída a sociedade acima referida, que se rege pelo seguinte
contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Armindo & Pedro Oliveira — Artigos
em Pedra, L.da, e tem a sua sede na Rua de Giguinte, 42, freguesia de
Lemenhe, concelho de Vila Nova de Famalicão.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em fabrico e comércio de artigos
em pedra, designadamente soleiras, jazigos e colunas.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas iguais do valor nominal de
2500 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

2 — A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementa-
res ao capital até ao montante global de 50 000 euros.

ARTIGO 4.º

1 — A administração da sociedade, remunerada ou não, conforme
for deliberado em assembleia geral, bem como a sua representação,
cabem a ambos os sócios, que desde já ficam nomeados gerentes.

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

ARTIGO 5.º

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

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

ARTIGO 6.º

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

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

d) Cessão de quota sem prévio consentimento da sociedade;
e) Falecimento do sócio a quem não sucedam herdeiros legitimários.

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

Os representantes de quota em situação de indivisão hereditária ou
de contitularidade poderão nomear um, de entre si, ou um estranho
que a todos represente na sociedade.

ARTIGO 9.º

Falecendo um sócio, é conferido aos seus herdeiros o direito de se
afastarem da sociedade, exigindo a amortização da quota do falecido.

Conferi e está conforme.

20 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Fer-
reira de Sá Araújo. 2007232146

IRMÃOS MAIO — COMÉRCIO DE MÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 7669/050422; inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 28/050422.

Certifico que entre:
1) Manuel Gomes da Costa Maio, casado na comunhão de adquiri-

dos com Maria Luciana de Araújo e Silva;
2) Domingos Gomes da Costa Maio, casado na comunhão de

adquiridos com Maria do Sameiro Gomes Ferreira;
3) Francisco Gomes da Costa Maio, casado na comunhão geral com

Ermelinda Carvalho da Silva Costa;
4) Adélio Gomes da Costa Maio, casado na comunhão de adquiri-

dos com Maria Amélia Pereira Gomes da Costa;
5) Laura da Silva Maio, casada na comunhão geral com Carlos da

Costa Maio,
foi constituída a sociedade acima referida, que se rege pelo seguinte
contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Irmãos Maio — Comércio de Mó-
veis, L.da

2.º

A sede social é no lugar de Regadas, Avenida do Brasil, 2213, fre-
guesia de Antas, concelho de Vila Nova de Famalicão.

§ único. A gerência pode deslocar a sede social para qualquer outro
local, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem
como criar filiais, sucursais ou outras formas locais de representação.

3.º

O objecto social é: compra e venda de móveis e artigos para deco-
ração.

4.º

O capital social é de 100 000 euros e corresponde à soma de cinco
quotas iguais de 20 000 euros, pertencentes uma a cada um dos só-
cios, Manuel Gomes da Costa Maio, Domingos Gomes da Costa Maio,
Francisco Gomes da Costa Maio, Adélio Gomes da Costa Maio e Laura
da Silva Maio.

§ único. O capital social só se encontra realizado quanto a 50 %,
sendo os restantes 50 % realizados no prazo de um ano.

5.º

Podem ser exigidas aos sócios, por deliberação unânime dos mes-
mos, tomada em assembleia geral, prestações suplementares de capi-
tal até ao montante global de cinco vezes o capital social actual.

6.º

A administração e a representação da sociedade incumbem a sócios
ou não, eleitos em assembleia geral, ficando desde já nomeados ge-
rentes os sócios Manuel Gomes da Costa Maio, Francisco Gomes da
Costa Maio e Laura da Silva Maio.

1 — Para obrigar a sociedade são necessárias as assinaturas conjun-
tas de dois gerentes, excepto nos actos de mero expediente, em que
é suficiente a assinatura de um gerente.

2 — A gerência será ou não remunerada, conforme for deliberado
em assembleia geral.

3 — Estão compreendidos nos poderes de gerência os poderes para
comprar e vender bens móveis e imóveis, contrair empréstimos,
podendo celebrar quaisquer contratos, nomeadamente de locação fi-
nanceira.

7.º

A divisão e a cessão de quotas são livremente permitidas entre
sócios e a favor dos seus descendentes; nos restantes casos, mesmo
gratuitas, dependem do prévio consentimento da sociedade, sendo
reservado, em primeiro lugar, aos restantes sócios e, em segundo, à
sociedade, o direito de preferência na cessão onerosa.

Conferi e está conforme.

29 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Fer-
reira de Sá Araújo. 2010368908
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SOFELPOS — TÊXTIL E CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 2115/880406; identificação de pessoa colectiva
n.º 501962069; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 29/050422.

Certifico que foi efectuado o seguinte registo:
Cessação de funções dos gerentes:
1) Maria Isabel Fernandes de Sousa;
2) Júlia Paula Fernandes de Sousa;
3) José Carlos de Sousa;
4) Maria Manuela Fernandes de Sousa; e
5) Engrácia Lopes Fernandes,

em 26 de Dezembro de 2003 quanto aos gerentes mencionados em
1), 2), 3) e 4), e 30 de Julho de 2004 quanto ao gerente mencionado
em 5).

Conferi e está conforme.

29 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Fer-
reira de Sá Araújo. 2009463790

TEDEX — COMÉRCIO DE TÊXTEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 6810/020704; identificação de pessoa colectiva
n.º 506004619; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 29/050415.

Certifico que foi efectuado o seguinte registo:
Cessação de funções do gerente Rui Manuel Campos Costa.
Data: 6 de Junho de 2003.
Causa: por renúncia.

Conferi e está conforme.

21 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Fer-
reira de Sá Araújo. 2010368410

TÊXTEIS SAXU, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 4555/980313; identificação de pessoa colectiva
n.º 504107704; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 5; número e data
da apresentação: 28/050415.

Certifico que foi efectuado o seguinte registo:
Cessação de funções do gerente Rui Manuel Campos Costa.
Data: 11 de Abril de 2003.
Causa: por renúncia.

Conferi e está conforme.

21 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Fer-
reira de Sá Araújo. 2010368401

TECTOMA — ELECTROTÉCNICA E AUTOMAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 7662/050415; inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 22/050415.

Certifico que entre:
1) David Jorge Ferreira Correia, casado na comunhão de adquiridos

com Maria do Rosário Machado Pereira Correia;
2) Maria do Rosário Machado Pereira Correia, acima identificada; e
3) José Manuel Machado Marques, casado na comunhão de adqui-

ridos com Maria Alcina Pereira Ventura,
foi constituída a sociedade acima referida, que se rege pelo seguinte
contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma TECTOMA — Electrotécnica e
Automação, L.da

ARTIGO 2.º

1 — Tem a sua sede na Rua da Indústria, 202, freguesia de Esmeriz,
concelho de Vila Nova de Famalicão.

2 — Por simples deliberação a gerência poderá deslocar a sede social
para qualquer outro local, dentro do mesmo concelho ou para conce-

lhos limítrofes, bem como abrir ou extinguir sucursais, filiais ou ou-
tras formas de representação social.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto comércio, electrónica, automação e
assistência industrial.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros, representado por três quotas: uma do valor nominal de 2500 eu-
ros, pertencente ao sócio David Jorge Ferreira Correia, uma do valor
nominal de 2000 euros, pertencente à sócia Maria do Rosário Ma-
chado Pereira Correia, e uma do valor nominal de 500 euros, perten-
cente ao sócio José Manuel Machado Marques.

ARTIGO 5.º

Por acordo unânime poderão ser exigidas aos sócios prestações
suplementares de capital até ao montante de 50 000 euros.

ARTIGO 6.º

Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que ela ca-
recer, nos termos e condições que forem deliberados em assembleia
geral.

ARTIGO 7.º

1 — A administração e representação da sociedade, remuneradas
ou não, competem a um ou mais gerentes, a designar em assembleia
geral.

2 — Fica, desde já, nomeado gerente o sócio David Jorge Ferreira
Correia.

3 — Para obrigar a sociedade, em todos os seus actos e contratos,
é suficiente a intervenção de um gerente.

ARTIGO 8.º

A cessão de quotas é apenas livre entre sócios, carecendo a cessão
a estranhos do consentimento da sociedade, ficando conferido a esta,
em primeiro lugar e, em segundo lugar, aos sócios não cedentes, o
direito de preferência na aquisição.

ARTIGO 9.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 10.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de retiradas as
percentagens legalmente fixadas para reservas, ser-lhes-á dado o des-
tino que vier a ser deliberado em assembleia geral.

Conferi e está conforme.

20 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Fer-
reira de Sá Araújo. 2009470257

BEST SOFT — TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 7654/050406; identificação de pessoa colectiva
n.º 507273087; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 17/
050415.

Certifico que foi efectuado o seguinte registo:
Designação de gerente.
Nomeado: Adelino António Fernandes Granja, casado.
Data da deliberação: 10 de Abril de 2005.

Conferi e está conforme.

20 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Fer-
reira de Sá Araújo. 2009461770

RETICÊNCIAS — INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S. A.
Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.

Matrícula n.º 5791/010329; identificação de pessoa colectiva
n.º 504660020; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 3; número e data
da apresentação: 10/050414.
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Certifico que a sede da sociedade mudou para:
Sede: Centro Comercial do Barreiro, loja 26, lugar do Barreiro, desta

cidade.

O texto completo do contrato encontra-se depositado na respec-
tiva pasta.

Conferi e está conforme.

20 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Fer-
reira de Sá Araújo. 2009461509

DELCON — INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 2692/910114; identificação de pessoa colectiva
n.º 502488425; inscrição n.º 12; número e data da apresentação:
5/041011.

Certifico que os sócios da sociedade acima referida deliberaram
proceder ao aumento de capital, redenominação e alteração parcial
do contrato.

Artigo alterado: 3.º
Capital: reforçado com 44$, mediante incorporação de reservas

livres por todos os sócios, na proporção das suas quotas, pelo que
passa para 52 374 euros.

Sócios e respectivas quotas:
1) Pedro Miguel Martins Azevedo — 523,74 euros;
2) Rui Manuel Martins Azevedo Silva — 523,74 euros;
3) Ricon — S. G. P. S., S. A. — 17 458 euros, e duas de

16 934,26 euros.

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

Conferi e está conforme.

A Segunda-Ajudante, Maria Noémia Monteiro Gouveia.
2007237679

MOREIRA & MOREIRA, CONSULTORIA E GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 4579/980398; identificação de pessoa colectiva
n.º 504131001; inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 33/
050413.

Certifico que foi efectuado o seguinte registo:
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 3 de Março de 2005.

Conferi e está conforme.

19 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Fer-
reira de Sá Araújo. 2009461517

FIALEXBA — INDÚSTRIA TÊXTIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 4994/990527; identificação de pessoa colectiva
n.º 504494775; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 3 e inscrição n.º 7;
números e data das apresentações: 17 e 18/050411.

Certifico que foram efectuados os seguintes registos:
Cessação de funções do gerente João Manuel Ribeiro Fernandes.
Data: 31 de Março de 2005.
Causa: destituição.

Mais certifico que foi efectuada a designação de gerente.
Nomeado: Vítor Manuel Faria Leite, casado.
Data da deliberação: 23 de Fevereiro de 2005.

Conferi e está conforme.

15 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Fer-
reira de Sá Araújo. 2000260039

TALHOS BOI D’OIRO V — COMÉRCIO E INDÚSTRIA
DE CARNES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famali-
cão. Matrícula n.º 7666/050415; identificação de pessoa colec-

tiva n.º 504270770; inscrição n.º 4; número e data da apresenta-
ção: 27/050415.

Certifico que foi efectuado o seguinte registo:
a) Transferir a sede social para outro concelho;
b) Alterar em conformidade o artigo 1.º do pacto social com a

seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação Talhos Boi d’Oiro V — Co-
mércio e Indústria de Carnes, S. A., e tem a sua sede na Avenida do
Padre Silva Rego, 480, 1.º, sala 4, freguesia de Joane, concelho de
Vila Nova de Famalicão.

O texto completo do contrato encontra-se depositado na respec-
tiva pasta.

Conferi e está conforme.

21 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Fer-
reira de Sá Araújo. 2010368460

KIOVISION — TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 7667/050421; inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 1/050421.

Certifico que José Miguel da Silva Ferreira Soares, solteiro, maior,
constitui a sociedade acima referida, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a denominação KIOVISION — Tecnolo-
gias de Informação, Unipessoal, L.da, e vai ter a sua sede na Avenida
do Marechal Humberto Delgado, 269, 3.º, esquerdo, traseiras, fregue-
sia de Antas, concelho de Vila Nova de Famalicão.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio, importação e expor-
tação de equipamentos multimédia e informáticos, nomeadamente de
postos de informação multimédia, bem como de software. Prestação
de serviços e actividades de consultoria na área da informática e
multimédia. Desenvolvimento de software.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro por ele sócio, em quota de igual valor.

2 — A sociedade poderá exigir do sócio prestações suplementares
ao capital até ao montante global de 50 000 euros.

ARTIGO 4.º

1 — A administração da sociedade, remunerada ou não, conforme
for decidido pelo sócio, bem como a sua representação, cabem ao
próprio sócio, que desde já fica nomeado gerente.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Conferi e está conforme.

27 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Fer-
reira de Sá Araújo. 2010368479
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BRAGANÇA
ALFÂNDEGA DA FÉ

EDEAF — EMPRESA MUNICIPAL
DE DESENVOLVIMENTO DE ALFÂNDEGA DA FÉ, E. M.

Conservatória do Registo Comercial de Alfândega da Fé. Matrícula
n.º 1/041112; identificação de pessoa colectiva n.º P-506665573;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 1/050406.

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

Facto: aumento de capital
Capital: reforçado com 25 000 euros em dinheiro — passa para

125 000 euros.

6 de Abril de 2005. — No impedimento da Conservadora, o Con-
servador, (Assinatura ilegível.) 2001373074

CASTELO BRANCO
CASTELO BRANCO

MCABRERA — MEDICINA DENTÁRIA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 2628/20050418; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 2/20050418.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que, Mércia Angélica de Souza Cabrera, sol-
teira, constituiu a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte
contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma MCABRERA — Medicina Dentária,
Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Rua do Dr. Francisco José
Palmeiro, lote 157, 4.º, direito, na freguesia e concelho de Castelo
Branco.

2.º

A sociedade tem por objecto actividades de medicina dentária e
ortodontia.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros e corresponde a uma quota de igual valor nominal, pertencente à
sócia única Mércia Angélica de Souza Cabrera.

4.º

1 — A administração e gerência da sociedade, com ou sem remu-
neração, pertence à única sócia, desde já designada gerente.

2 — A sociedade vincula-se com a assinatura da referida gerente.

5.º

A gerência da sociedade fica desde já autorizada nos termos da
alínea b) do n.º 5 do artigo 202.º do Código das Sociedades Comer-
ciais, a efectuar quaisquer levantamentos na conta aberta em nome
da sociedade, a fim de custear as despesas de constituição e registo
que desde já assume.

Conferida, está conforme.

29 de Abril de 2005. — A Escriturária Superior, Isabel da Trinda-
de Santos Pires. 2005493953

COVILHÃ

ADS — ÁGUAS DA SERRA, S. A.
Conservatória do Registo Comercial da Covilhã. Matrícula n.º 3078/

20050310; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: Av.1.
5/20050412.

Certifico que, por Pedro Maria Almeida Lima Falcão e Cunha,
casado, que outorga por si e como administrador-delegado de AGS —
Administração e Gestão de Sistemas de Salubridade, S. A; Somague

Ambiente, SGPS, S. A.; e HIDURBE — Gestão de Resíduos, S. A.,
foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte con-
trato:

CAPÍTULO I

Denominação, sede e objecto da sociedade

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de ADS — Águas da Serra, S. A.

ARTIGO 2.º

1 — A sociedade tem a sua sede na Rua do Conde da Ericeira, fre-
guesia e concelho da Covilhã, e com o endereço postal no apartado
552, 6201-957.

2 — Por deliberação do conselho de administração, a sede da so-
ciedade pode ser deslocada para qualquer outro local dentro do mes-
mo concelho.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto exclusivo a prossecução, em regime
de concessão, da exploração e a gestão do serviço público de trata-
mento e rejeição de efluentes do concelho da Covilhã, a realização
das obras necessárias à execução do plano de investimentos da socie-
dade, bem como outras actividades que venham a ser integradas no
objecto da concessão, nos termos do contrato de concessão celebrado
entre a sociedade e o município da Covilhã.

CAPÍTULO II

Capital social, acções e obrigações

ARTIGO 4.º

1 — O capital social é de 600 000 euros, integralmente subscrito e
realizado em dinheiro quanto a 180 004 euros, devendo o remanes-
cente ser realizado, sem prejuízo do prazo legal, nos termos do Acordo
de Subscrição e Realização do Capital que constitui o anexo II ao
contrato de concessão.

2 — O capital social será representado por 600 000 acções nomi-
nativas com o valor nominal de 1 euro cada uma, emitidas em títulos
de 1, 10, 50, 100, múltiplos de 100, 1000 ou múltiplos de 1000 ac-
ções, podendo também revestir forma escritural.

3 — No caso de serem emitidos títulos, serão os mesmos assinados
por qualquer um dos administradores, podendo a assinatura ser de
chancela por eles autorizada.

4 — Poderão ser emitidas acções preferenciais sem voto, até ao
montante máximo de metade do capital social, nos termos e condi-
ções definidos na deliberação dos accionistas.

5 — A emissão de acções preferenciais, remíveis ou não, ficará
sujeita a aprovação prévia das entidades financiadoras, nos termos
dos contratos de financiamento.

6 — Por deliberação dos accionistas, as acções preferenciais pode-
rão ser sujeitas a remição, devendo esta ser feita pelo valor nominal
das acções, eventualmente acrescido de um prémio determinado pela
mesma deliberação.

7 — O aumento do capital social poderá ser efectuado pela emis-
são de novos títulos ou mediante alteração do valor nominal dos tí-
tulos existentes.

ARTIGO 5.º

1 — A transmissão de acções, a título oneroso ou gratuito, e ainda
que entre accionistas, carece de consentimento da sociedade, e está
sujeita a ulterior preferência dos restantes accionistas na proporção
das acções que possuírem.

2 — Para os efeitos estipulados no precedente número, o accio-
nista que pretenda transmitir as suas acções, a título oneroso ou gra-
tuito, deverá notificar por escrito o conselho de administração indi-
cando, com suficiente precisão, os elementos essenciais da transacção,
designadamente, a quantidade de acções que pretende transmitir, o
preço unitário de cada acção, a identidade do transmissário e, sendo
caso disso, as condições de pagamento e as garantias oferecidas e rece-
bidas.

3 — Recebida a comunicação a que alude o número anterior, o
conselho de administração deverá deliberar sobre o consentimento,
nos 30 dias imediatamente seguintes, considerando-se que este é taci-
tamente prestado se a sociedade não se pronunciar dentro desse prazo.

4 — No caso de recusar licitamente o consentimento, a sociedade
obriga-se a fazer adquirir as acções por outra pessoa ou entidade, nas
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condições de preço e pagamento solicitadas, salvo nos casos referidos
na parte final da alínea c) do n.º 3 do artigo 329.º do Código das So-
ciedades Comerciais; o prazo eventualmente estabelecido para esta
aquisição apenas começa a contar após aprovação da referida trans-
missão pela concedente.

5 — Sendo prestado, tácita ou expressamente, o consentimento
pelo decurso do prazo, poderão os restantes accionistas exercer o
direito de preferência na aquisição daquelas acções na proporção das
acções de que sejam já detentores.

6 — Para os efeitos do precedente número, o conselho de admi-
nistração, recebida a comunicação a que alude o n.º 2, notificará, num
prazo máximo de 15 dias, os demais accionistas, dos elementos es-
senciais da transmissão para que foi solicitado consentimento, dis-
pondo estes de 60 dias após recepção da mesma para comunicar por
escrito ao accionista transmitente se pretendem ou não exercer o seu
direito de preferência, sob pena de, nesse prazo nada dizendo, se con-
siderar que renunciaram ao mesmo.

7 — Na alienação de acções próprias da sociedade, dispõem os
accionistas de direito de preferência, na proporção das acções de que
forem titulares no capital daquela, aplicando-se, com as necessárias
adaptações, o disposto no presente artigo.

8 — Qualquer transmissão ou oneração das acções representativas
do capital social da sociedade terá de ser previamente autorizada pela
concedente, nos termos do contrato de concessão.

9 — Nada do disposto no presente artigo prejudica as obrigações
assumidas pelos accionistas perante as entidades financiadoras, nem o
exercício, por estas, de quaisquer direitos decorrentes dos contratos
de financiamento, ficando dispensado o consentimento da sociedade
e renunciando desde já os accionistas a exercer qualquer direito de
preferência aqui previsto no caso de transmissão de acções efectuada
em execução de garantias prestadas pelos accionistas a favor das
mencionadas entidades financiadoras.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá exigir dos accionistas suprimentos e ou presta-
ções acessórias em espécie ou dinheiro, até ao montante global de
4 200 000 euros, remunerados ou não, por meio e nos termos de
deliberação da assembleia geral.

ARTIGO 7.º

1 — A sociedade poderá emitir obrigações e outros títulos de dívi-
da nos termos autorizados por lei.

2 — Os accionistas terão preferência na subscrição de obrigações,
na proporção das acções que possuírem, nos termos do artigo 367.º
do Código das Sociedades Comerciais.

3 — Às obrigações emitidas pela sociedade aplica-se o disposto no
n.º 4 do artigo 4.º

CAPÍTULO III

Assembleia geral

ARTIGO 8.º

A assembleia geral é constituída pelos accionistas que tiverem di-
reito a, pelo menos, um voto, deliberando sobre as matérias que lhe
sejam atribuídas por lei ou pelos estatutos e sobre as que não estejam
compreendidas nas atribuições de outros órgãos, podendo fazê-lo so-
bre as matérias de gestão, a pedido do conselho de administração.

ARTIGO 9.º

1 — A mesa da assembleia geral é composta por um presidente,
um vice-presidente e um secretário, eleitos por esta de entre os ac-
cionistas ou outras pessoas, sendo reelegíveis.

2 — Os membros da mesa da assembleia geral serão eleitos por um
período de quatro anos civis, contando-se como completo o ano civil
da sua designação e manter-se-ão em funções até à sua substituição,
sem prejuízo dos casos de destituição ou renúncia.

ARTIGO 10.º

A assembleia geral de accionistas deverá ser convocada sempre que
a lei o determine ou o conselho de administração ou o fiscal único
entendam conveniente.

ARTIGO 11.º

As assembleias gerais serão convocadas por cartas registadas, diri-
gidas aos accionistas e expedidas com, pelo menos, 21 dias de antece-
dência relativamente à data da reunião.

ARTIGO 12.º

1 — A assembleia geral pode deliberar em primeira convocação
desde que estejam presentes ou representados accionistas que dete-
nham, pelo menos, dois terços do capital social, podendo no aviso
convocatório fixar-se logo uma data alternativa para a reunião da
assembleia geral, para o caso de a mesma não poder reunir-se na data
inicialmente marcada por falta de quórum constitutivo, devendo en-
tre as duas datas indicadas mediar mais de 15 dias.

2 — Em segunda convocação a assembleia pode deliberar seja qual
for o número de accionistas presentes ou representados e o capital
por eles representado.

3 — A cada acção corresponde um voto.
4 — Será exigida maioria absoluta dos votos expressos para as

deliberações sobre as seguintes matérias:
a) Eleição ou destituição de titulares de órgãos sociais;
b) Entrada de terceiras entidades no capital da empresa, nomeada-

mente através da transmissão de acções a terceiros.
5 — Será exigida maioria de dois terços dos votos expressos para

as deliberações sobre as seguintes matérias:
a) Aprovação de relatórios de gestão e contas;
b) Alteração do contrato de sociedade e realização de prestações

acessórias.
6 — Será exigida maioria de três quartos dos votos expressos para

as deliberações sobre as seguintes matérias:
a) Projectos de fusão, de cisão, de dissolução, de liquidação e de

transformação da sociedade;
b) A não distribuição de metade dos lucros legalmente distribuíveis,

exceptuando-se os casos resultantes da aplicação do modelo de finan-
ciamento contratado com as entidades financiadores.

7 — O disposto no presente artigo não dispensa a obtenção da prévia
autorização da concedente e das entidades financiadoras que, no caso,
seja necessária.

8 — O disposto na alínea b) do n.º 4 do presente artigo não se aplica
à transmissão de acções a favor das entidades financiadoras, sempre
que essa transmissão se efectue em execução das garantias prestadas
pelos accionistas nos termos dos contratos de financiamento.

CAPÍTULO IV

Administração

ARTIGO 13.º

1 — A gestão da sociedade é assegurada por um conselho de admi-
nistração de três a cinco membros.

2 — Os administradores são designados por um período de quatro
anos civis contando-se como completo o ano civil da sua designação,
sendo reelegíveis.

3 — Os administradores poderão ou não ser remunerados, confor-
me for deliberado pela assembleia geral.

4 — As remunerações dos administradores serão fixadas globalmen-
te pela assembleia geral, sendo o montante distribuído entre os admi-
nistradores por uma comissão de vencimentos, por aquela nomeada,
composta por cinco membros.

ARTIGO 14.º

1 — O presidente do conselho de administração será designado pela
assembleia geral que eleger o conselho.

2 — O conselho de administração poderá delegar num ou mais
administradores ou numa comissão executiva formada por um número
ímpar de administradores, a gestão corrente da Sociedade.

ARTIGO 15.º

A Sociedade obriga-se:
a) Pela assinatura de dois administradores;
b) Pela assinatura de um administrador-delegado, dentro dos limi-

tes da delegação;
c) Pela assinatura de procurador, no âmbito do mandato que lhe

tenha sido conferido.
ARTIGO 16.º

1 — O conselho de administração deverá reunir-se, pelo menos,
uma vez em cada trimestre, ou sempre que for convocado pelo pre-
sidente ou por dois administradores sendo as convocatórias feitas por
escrito com uma antecedência mínima de oito dias, salvo se se tratar
de reuniões com periodicidade fixa estabelecida em acta anterior e
devidamente aprovada, caso em que é dispensada a convocatória.
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2 — Qualquer administrador pode fazer-se representar numa reu-
nião por outro administrador mediante carta dirigida ao presidente, a
qual pode ser remetida por telefax.

3 — O conselho de administração pode reunir-se sem observância
de formalidades de convocação, desde que estejam presentes todos os
membros e todos manifestem a vontade de que o conselho se consti-
tua e delibere sobre determinados assuntos.

4 — Qualquer administrador poderá votar por correspondência,
podendo ser utilizado o telefax e o correio electrónico para esse efeito.

CAPÍTULO V

Fiscalização

ARTIGO 17.º

A fiscalização da sociedade compete a um fiscal único e respectivo
suplente, os quais serão revisores oficiais de contas, ou sociedades de
revisores oficiais de contas, eleitos por um período de quatro anos,
sendo reelegíveis.

CAPÍTULO VI

Aplicação de resultados

ARTIGO 18.º

A assembleia geral deliberará o destino a dar aos lucros da socie-
dade, depois de retiradas as importâncias necessárias para o fundo de
reserva legal, sem prejuízo do disposto no artigo 12.º, n.º 6, alínea b).

CAPÍTULO VII

Dissolução e partilha

ARTIGO 19.º

A sociedade dissolve-se nos casos e nos termos estabelecidos no
artigo 141.º do Código das Sociedades Comerciais, observando-se o
disposto nos artigos 146.º e seguintes do referido Código.

CAPÍTULO VIII

Disposições finais e transitórias

ARTIGO 20.º

1 — Os preceitos dispositivos do Código das Sociedades Comer-
ciais podem ser derrogados por deliberação dos sócios.

2 — Sempre que iniciados nestes estatutos por letra maiúscula os
termos «Concedente», «Contratos de financiamento», «Entidades
financiadoras» e «Plano de investimentos», terão o significado que
lhes é atribuído no contrato de concessão.

ARTIGO 21.º

Ficam desde já designados como titulares dos órgãos sociais, para o
quadriénio 2005-2008, as seguintes pessoas:

1 — Assembleia geral:
a) Presidente da mesa da assembleia geral, Miguel Peter Gomes

Tönnies, casado, residente na Alameda de Roentgen, lote 2, 2.º, A,
Lisboa;

b) Secretária da mesa da assembleia geral, Filipa Pinto Basto de
Sousa de Macedo Ravasco Mendes, residente na Rua de Luís de Ca-
mões, 102, lote 12, 2.º, direito, Lisboa.

2 — Conselho de administração:
a) Presidente do conselho de administração, Sophie Anne Thérèse

Lemazurier Pinto Coelho, casada, residente na Rua do Grémio Lusi-
tano, 22, 2.º, direito, Lisboa;

b) Vogais: Luís Maya Dias Pinheiro, casado, residente na Rua dos
Arneiros, 5, Lisboa, e Ana Sofia de Carvalho Fernandes Dias, divor-
ciada; residente na Rua de João das Regras, 1, 1.º, direito, Carnaxide.

3 — Fiscalização:
a) Fiscal único efectivo: Deloitte & Associados, Sociedade de Re-

visores Oficiais de Contas, S. A., com sede no Edifício Atrium Salda-
nha, Praça do Duque de Saldanha, 1, 6.º, em Lisboa, representada por
Paulo Jorge Duarte Gil Galvão André (revisor oficial de contas n.º 979);

b) Fiscal único suplente, Carlos Manuel Pereira Freire, revisor ofi-
cial de contas (revisor oficial de contas n.º 548), com domicílio pro-
fissional no Edifício Atrium Saldanha, Praça do Duque de Saldanha,
1, 6.º, em Lisboa.

ARTIGO 22.º

1 — Os administradores são dispensados da prestação de caução
nos termos do n.º 3 do artigo 396.º do Código das Sociedades Comer-
ciais.

2 — O conselho de administração fica desde já autorizado a, inde-
pendentemente do registo definitivo da constituição da sociedade,
prosseguir a gestão dos negócios sociais, praticando todos os actos
necessários para o efeito e, nomeadamente, (i) celebrar, em nome e
representação da sociedade, o contrato de concessão da exploração e
gestão do serviço público de tratamento e rejeição de efluentes do
município da Covilhã, com a Câmara Municipal da Covilhã, antes de
efectuado o registo definitivo de constituição, nos termos do ar-
tigo 19.º, n.º 1, alínea d) do Código das Sociedades Comerciais e (ii)
designar dois dos seus membros para efectuarem o levantamento do
montante do capital depositado em nome desta, em instituição ban-
caria, destinando-o ao pagamento das despesas de constituição da
sociedade e de aquisição de bens móveis e imóveis necessários ao ini-
cio e desenvolvimento da sua actividade social.

Conferida. Está conforme.

13 de Abril de 2005. — A Escriturária Superior, Maria da Luz
Fezendeiro Batista. 2008293955

SERRA VICENTE — BAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Covilhã. Matrícula n.º 2468/
990930; identificação de pessoa colectiva n.º 504692496; inscri-
ção n.º 6; número e data da apresentação: 10/20050407.

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

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 30 de Março de 2005.

Conferida. Está conforme.

14 de Abril de 2005. — A Escriturária Superior, Maria da Luz
Fezendeiro Batista. 2008293980

FARMÁCIA MODERNA DO PAÚL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Covilhã. Matrícula n.º 2717/
20020108; identificação de pessoa colectiva n.º 505888467; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 19/20050408.

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

Alteração parcial do pacto:
Artigo alterado: 4.º

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros e corresponde à soma de duas quotas, uma de 4750 euros, que
pertence ao sócio José Luís de Brito Rocha e outra de 250 euros, que
pertence à sócia Cristina Maria Mendes Ferreira Roberto da Cunha.

Mais certifico que foi depositado na pasta própria da sociedade o
texto completo do contrato alterado, na sua redacção actualizada.

Conferida. Está conforme.

15 de Abril de 2005. — A Escriturária Superior, Maria da Luz
Fezendeiro Batista. 2008293998

FIDALGO & NUNES, AMBIENTE, REFRIGERAÇÃO
E CLIMATIZAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Covilhã. Matrícula n.º 3083/
20050401; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 10/
20050401.

Certifico que entre Francisco Alexandre Lopes Prazeres Fidalgo,
divorciado, e Nuno José Silva Nunes, solteiro, maior, foi constituída
a sociedade em epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de Fidalgo & Nunes, Ambiente,
Refrigeração e Climatização, L.da



DIÁRIO DA REPÚBLICA — III SÉRIEN.º 135 — 15 de Julho de 2005 15 366-(147)

ARTIGO 2.º

A sede fica estabelecida na Rua da Fonte da Cale, 60, na freguesia
de Tortosendo, do concelho da Covilhã, ficando a gerência desde já
autorizada a transferi-la para outro local do mesmo concelho ou para
concelho limítrofe, bem como a criar ou extinguir em território na-
cional ou estrangeiro, agências, filiais, delegações ou quaisquer outras
formas de representação da sociedade.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto prestações de serviços às empresas,
nomeadamente: outras actividades de serviços, prestados principal-
mente às empresas diversas na área de conservação e reparação de
máquinas e equipamentos do ambiente, refrigeração e climatização.

Comércio a retalho e por grosso de máquinas e equipamentos para
o mesmo fim, bem como o respectivo aluguer.

ARTIGO 4.º

O capital social é de 5000 euros e corresponde à soma de duas
quotas iguais de 2500 euros, pertencendo uma a cada um dos sócios,
Francisco Alexandre Lopes Prazeres Fidalgo e Nuno José Silva Nu-
nes.

ARTIGO 5.º

Os sócios poderão deliberar a exigibilidade de prestações suplemen-
tares de capital até ao limite de 50 000 euros, por deliberação da as-
sembleia geral e por unanimidade, sendo a obrigação de cada sócio
proporcional à sua quota de capital.

ARTIGO 6.º

1 — A cessão de quotas entre os sócios é livre.
2 — A cessão de quotas em favor das demais pessoas depende do

consentimento da sociedade, ficando, neste caso, atribuída a esta em
primeiro lugar e ao sócio em segundo lugar, o direito de preferência.

ARTIGO 7.º

1 — A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, compete aos dois sócios Francis-
co Alexandre Lopes Prazeres Fidalgo e Nuno José Silva Nunes, que
desde já ficam designados gerentes.

2 — Para a sociedade ficar obrigada em todos os actos e contratos,
é necessária a assinatura em conjunto de ambos os gerentes.

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

ARTIGO 8.º

Em tudo o que não estiver previsto no presente contrato de socie-
dade será aplicável o disposto no Código das Sociedades Comerciais e
demais legislação.

ARTIGO 9.º

A gerência da sociedade fica desde já autorizada nos termos da
alínea b) do n.º 4 do artigo 202.º do Código das Sociedades Comer-
ciais, a efectuar quaisquer levantamentos da conta aberta em nome da
sociedade para fazer face às despesas inerentes à constituição e início
imediato de actividade.

§ único. A sociedade inicia a sua actividade a partir de hoje, deven-
do os respectivos negócios entre esta data e o registo definitivo do
contrato de sociedade serem expressamente condicionados ao registo
dela e à assunção por esta dos respectivos efeitos.

Conferida. Está conforme.

13 de Abril de 2005. — A Escriturária Superior, Maria da Luz
Fezendeiro Batista. 2008293947

IDANHA-A-NOVA

ECONOMICIDADE GABINETE DE CONTABILIDADE
E FISCALIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Idanha-a-Nova. Matrícula
n.º 344/050315; identificação de pessoa colectiva n.º 506667812;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 1/050315.

Certifico que, por escritura lavrada em 14 de Janeiro de 2005, a
fls. 64 e 64 v.º do livro n.º 617-H, pelo 6.º Cartório Notarial de Lis-

boa, foi parcialmente alterado o contrato social da sociedade em
epígrafe, tendo em consequência o n.º 2 artigo 1.º do contrato passa-
do a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 — ...............................................................................................
2 — A sociedade tem a sua sede na Rua de Vaz Preto, 103, na

freguesia de Idanha-a-Nova, concelho de Idanha-a-Nova.
3 — ...............................................................................................

Está conforme o original.

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

4 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Amélia Correia
da Silva. 2008218473

OLEIROS

SOBREIRINHA MADEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oleiros. Matrícula n.º 12/
871001; inscrição n.º 10; número e data da apresentação: 1/050318.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
dissolução da sociedade e encerramento da liquidação:

Data da aprovação das constas: 28 de Dezembro de 2004.

Está conforme.

4 de Maio de 2005. — O Ajudante, Alfredo de Jesus Martins.
2001747454

SERTÃ

PLANIDADE — INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S. A.
Sede: Largo de Ferreira Ribeiro, Edifício Fonte da Boneca, 1.º,

direito, Sertã

Conservatória do Registo Comercial da Sertã. Matrícula n.º 869/
040331; identificação de pessoa colectiva n.º 504913336; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
050317.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que na sociedade em epígrafe foi efectuado o
seguinte acto de registo:

Pela apresentação n.º 1/050317 — averbamento n.º 1 à inscrição
n.º 1.

Recondução dos órgãos de administração e fiscalização:
Prazo: até 31 de Dezembro de 2007.
Data da deliberação: 12 de Dezembro de 2003.

Conferi. Está conforme.

4 de Maio de 2005. — A Conservadora, Gina Maria Barata dos
Reis. 2005315575

TRANSPORTES DA SENHORA DOS REMÉDIOS, L.DA

Sede: Senhora dos Remédios, Sertã

Conservatória do Registo Comercial da Sertã. Matrícula n.º 114/
681219; identificação de pessoa colectiva n.º 500567409.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que, em relação à sociedade em epígrafe foram
depositados na respectiva pasta os documentos referentes à presta-
ção de contas do exercício do ano de 2003.

Conferi. Está conforme.

28 de Dezembro de 2004. — A Conservadora, Gina Maria Barata
dos Reis. 2005307084
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COIMBRA
CANTANHEDE

PUBLIORIMA — COMUNICAÇÃO E IMAGEM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula
n.º 1695/20050421; identificação de pessoa colectiva n.º P-
-507305981; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
20050421.

Certifico que entre João Filipe Martins Pereira Nunes e Mário
Miranda de Almeida foi constituída a sociedade em epígrafe, que se
rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma PUBLIORIMA — Comunicação
e Imagem, L.da, e tem a sua sede na Zona Industrial, lote 59, fregue-
sia e concelho de Cantanhede.

2 — A sociedade, por simples deliberação da gerência, poderá des-
locar a sede social dentro do mesmo concelho ou para concelho limí-
trofe e criar sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de re-
presentação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços de publi-
cidade e de impressão, aluguer de meios publicitários, comunicação
empresarial e serviços marketing.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
10 000 euros e corresponde à soma de duas quotas dos valores nomi-
nais e titulares seguintes: uma de 6000 euros, pertencente ao sócio
Mário Miranda de Almeida, e uma de 4000 euros pertencente ao só-
cio João Filipe Martins Pereira Nunes.

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, ficando desde já nomeados geren-
tes ambos os sócios.

2 — Para obrigar a sociedade nos seus actos e contratos é necessá-
ria e obrigatória a assinatura do gerente Mário Miranda de Almeida.

3 — Nos actos de mero expediente basta a intervenção de um
qualquer gerente.

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

5 — Em ampliação dos seus poderes normais, o gerente que obriga
a sociedade, Mário Miranda de Almeida, poderá ainda:

a) Comprar, vender e permutar veículos automóveis de e para a
sociedade;

b) Comprar, vender, onerar, dar e tomar de arrendamento imó-
veis, dar e tomar de trespasse estabelecimentos, bem como rescindir
ou alterar os respectivos contratos;

c) Confessar, desistir ou transigir em juízo;
d) Celebrar contratos de locação financeira mobiliária e imobiliá-

ria e contratos de financiamento com quaisquer instituições bancárias.

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) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio.

2 — Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no
balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas,
destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou terceiros.

3 — Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último ba-
lanço aprovado.

ARTIGO 8.º

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

ARTIGO 9.º

1 — Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante global igual a 50 vezes o capital social, reembolsáveis
quando julgadas dispensáveis sendo a data e forma de restituição fixa-
das em assembleia geral que delibere o reembolso.

2 — Qualquer sócio poderá fazer suprimentos à sociedade, quando
esta deles carecer, nas condições de retribuição e reembolso, que fo-
rem fixadas em assembleia geral.

28 de Abril de 2005. — O Segundo-Ajudante, João Paulo Freire
Nunes. 2009260465

CEGONHA DA GRANJA — RESTAURAÇÃO
E HOTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula
n.º 1696/20050421; identificação de pessoa colectiva n.º P-
-507309570; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/
20050421.

Certifico que entre António Pedro Lindim Ribeiro, António Alci-
des Ferreira Dias e Patrício de Oliveira Boiça foi constituída a socie-
dade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Cegonha da Granja — Restaura-
ção e Hotelaria, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua do Palácio da Justiça, 5,
1.º, fracção L, na cidade, freguesia e concelho de Cantanhede.

3 — Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e, serem
criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de represen-
tação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na restauração, exploração hote-
leira.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social é de 15 000 euros, encontra-se integralmente
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 50 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 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 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.
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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.

28 de Abril de 2005. — O Segundo-Ajudante, João Paulo Freire
Nunes. 2009260473

FIGUEIRA DA FOZ

VALDEMAR & SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 1641/930810; identificação de pessoa colectiva n.º 503050920.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito da acta da assembleia geral e dos documentos a que se refere
o artigo 42.º do Código do Registo Comercial, respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2002.

Conferida, está conforme.

28 de Abril de 2005. — A Ajudante Principal, Noémia Ferreira
Pedrosa Vieira. 2007037270

LEAL, MONTEIRO & RODRIGUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 209/621016; identificação de pessoa colectiva n.º 500164142.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito da acta da assembleia geral e dos documentos a que se refere
o artigo 42.º do Código do Registo Comercial, respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2004.

Conferida, está conforme.

28 de Abril de 2005. — A Ajudante Principal, Noémia Ferreira
Pedrosa Vieira. 2007037262

FOZTERRA — SOCIEDADE DE DEMOLIÇÕES
E MOVIMENTOS DE TERRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 2222/981002; identificação de pessoa colectiva n.º 504258451.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito da acta da assembleia geral e dos documentos a que se refere
o artigo 42.º do Código do Registo Comercial, respeitantes à presta-
ção de contas dos anos de 2001 e 2002.

Conferida, está conforme.

28 de Abril de 2005. — A Ajudante Principal, Noémia Ferreira
Pedrosa Vieira. 2007037289

ADS — ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 2907/20021025; identificação de pessoa colectiva
n.º 505150522.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito da acta da assembleia geral e dos documentos a que se refere
o artigo 42.º do Código do Registo Comercial, respeitantes à presta-
ção de contas dos anos de 2001, 2002 e 2003.

Conferida, está conforme.

2 de Maio de 2005. — A Ajudante Principal, Noémia Ferreira
Pedrosa Vieira. 2007052490

ADS — ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 2907/20021025; identificação de pessoa colectiva
n.º 505150522.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito da acta da assembleia geral e dos documentos a que se refere
o artigo 42.º do Código do Registo Comercial, respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2004.

Conferida, está conforme.

2 de Maio de 2005. — A Ajudante Principal, Noémia Ferreira
Pedrosa Vieira. 2007052504

LABORSALUS — SERVIÇOS DE SAÚDE
OCUPACIONAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz.
Matrícula n.º 3255/20050427; identificação de pessoa colectiva
n.º P-507012836; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
1/20050427.

Certifico que entre António Cachulo Guardado, casado com Maria
de Fátima Cardoso Mendonça Guardado na comunhão de adquiridos e
Pedro José Domingues dos Santos, casado com Maria de Fátima
Nossa Senhora Silva Santos na comunhão de adquiridos, foi consti-
tuída a sociedade em epígrafe, que ficou a reger-se pelo seguinte con-
trato:

1.º

A sociedade adopta a firma LABORSALUS — Serviços de Saúde
Ocupacional, L.da, e vai ter a sua sede na Rua da Ladeira do Monte,
25, 1.º, na cidade da Figueira da Foz, freguesia de São Julião da Figuei-
ra da Foz.

2.º

A gerência poderá deslocar livremente a sede social dentro do con-
celho da Figueira da Foz ou para os concelhos limítrofes, e bem assim
criar sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de representa-
ção, no território nacional, da União Europeia e no estrangeiro.

3.º

A sociedade tem por objecto a prestação de serviços no âmbito da
saúde ocupacional, da medicina de acidentes, incluindo meios auxilia-
res de diagnóstico, investigação, serviços médicos laboratoriais, da
segurança do trabalho, da higiene e da ergonomia, assim como a edu-
cação, formação e desenvolvimento técnico-profissional, investiga-
ção e consultoria no âmbito das condições de segurança, higiene e
saúde no trabalho.

4.º

O capital social é de 5000 euros e corresponde à soma de duas
quotas, uma de 500 euros, pertencente a António Cachulo Guardado
e uma de 4500 euros, pertencente ao sócio Pedro José Domingues
dos Santos.

5.º

Os sócios António Cachulo Guardado e Pedro José Domingues dos
Santos, já realizaram as suas quotas em dinheiro.

6.º

A gerência será nomeada em assembleia geral a convocar para o
efeito, que igualmente deliberará sobre a remuneração dos gerentes.

7.º

A sociedade poderá nomear mandatários ou procuradores da mes-
ma para a prática de determinados actos ou categorias de actos, atri-
buindo tais poderes através de procuração.

8.º

A sociedade obriga-se com a assinatura de um gerente.

9.º

A gerência não poderá obrigar a sociedade em letras de favor, fian-
ças, abonações, nem em quaisquer actos semelhantes ou estranhos aos
negócios sociais.
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10.º

A cessão e divisão de quotas, no todo ou em parte, a estranhos,
depende do consentimento da sociedade, gozando os sócios em pri-
meiro lugar e a sociedade em segundo lugar, do direito de preferência.

11.º

Mediante prévia deliberação dos sócios fica permitida a participa-
ção da sociedade em agrupamentos complementares de empresas, bem
como em sociedades com objecto diferente, ou reguladas por lei espe-
cial, e inclusivamente como sócia de responsabilidade limitada.

12.º

Os sócios podem deliberar que lhes seja exigidas prestações suple-
mentares até ao montante de 10 000 euros.

13.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 dos sócios;
b) Por penhora, arresto ou qualquer outro facto que implique a

arrematação ou adjudicação de qualquer quota;
c) Por partilha judicial ou extrajudicial de quota, na parte em que

não foi adjudicada ao seu titular;
d) Por infracção do sócio em outorgar a escritura de cedência da

sua quota, depois de os sócios ou a sociedade terem declarado preferir
na cessão, de harmonia com o disposto do artigo 10.º deste contrato.

14.º

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

15.º

A sociedade poderá entrar imediatamente em actividade, ficando,
desde já, qualquer dos gerentes autorizado a efectuar o levantamento
do capital social para fazer face às despesas de constituição.

Está conforme o original.

2 de Maio de 2005. — A Ajudante Principal, Noémia Ferreira
Pedrosa Vieira. 2007037033

RAMIRO GANTE MATIAS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 3237/20050328; identificação de pessoa colectiva
n.º 507206550; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/
20050328.

Certifico que, por Ramiro Gante Matias, solteiro, maior, foi cons-
tituída a sociedade em epígrafe, a qual ficou a reger-se pelo seguinte
contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Ramiro Gante Matias, Unipes-
soal, L.da, e tem a sua sede na Rua Fresca, 14, 2.º, esquerdo, freguesia
de São Julião da Figueira da Foz, concelho e cidade da Figueira da Foz.

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 comercialização, importação, ex-
portação e distribuição de livros, material escolar, material de escri-
tório e afins.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, de 5000 eu-
ros, representado por uma quota de igual valor nominal, pertencente
ao sócio único Ramiro Gante Matias.

ARTIGO 4.º

1 — O sócio poderá decidir efectuar prestações suplementares até
ao montante global igual a 50 vezes o capital social.

2 — O sócio poderá ainda fazer suprimentos à sociedade, quando
esta deles carecer nas condições de retribuição e reembolso, que por
ele sócio forem fixadas.

ARTIGO 5.º

1 — A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado, ficará a cargo dele sócio Ramiro Gante Matias, desde
já nomeado gerente, ou a cargo de outras pessoas estranhas à socie-
dade que venham a ser por ele sócio designadas.

2 — Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos
basta a assinatura 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
outras sociedades com objecto diferente do seu.

ARTIGO 7.º

Fica o sócio autorizado a celebrar com a sociedade negócios jurídi-
cos que sirvam à prossecução do objecto social.

31 de Março de 2005. — A Ajudante Principal, Lúcia Brito.
2007065703

TERRAPLANAGENS M. CAÇÃO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 2879/20020807; identificação de pessoa colectiva
n.º 506039307; inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 1/
20050323.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi aumentado
o capital de 55 200 euros, para 55 300 euros, sendo o aumento de
100 euros, realizado em dinheiro, subscrito pela nova sócia Simone
de Oliveira Saltão, casada com Mário Tomé Oliveira Cação e foram
alterados os artigos 1.º, 3.º, 4.º, 5.º e 7.º, do contrato da sociedade, os
quais passaram a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Terraplanagens M. Cação, L.da, e tem
a sua sede no lugar de Morros, freguesia de Bom Sucesso, concelho da
Figueira da Foz.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e noutros bens
ou demais valores constantes da escrita social, é de 55 300 euros e
corresponde à soma de duas quotas dos valores nominais e titulares
seguintes: uma de 55 200 euros, pertencente ao sócio Mário Tomé
Oliveira Cação, e uma de 100 euros, pertencente à sócia Simone de
Oliveira Saltão.

ARTIGO 4.º

Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até ao
montante global igual ao décuplo do capital social, desde que delibe-
rado por unanimidade dos votos correspondentes ao capital social,
reembolsáveis quando julgadas dispensáveis, sendo a data e a forma de
restituição fixadas em assembleia geral, que delibere o reembolso,
podendo ainda qualquer sócio fazer suprimentos à sociedade, quando
esta deles carecer nas condições de retribuição e reembolso, que fo-
rem fixadas em assembleia geral.

ARTIGO 5.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 só-
cio Mário Tomé Oliveira Cação e sendo nomeada gerente, a partir de
hoje, a sócia Simone de Oliveira Saltão.

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.

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

30 de Março de 2005. — A Ajudante Principal, Lúcia Brito.
2007065665
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SUSANA PEREIRA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz.
Matrícula n.º 3256/20050427; identificação de pessoa colectiva
n.º P-507333071; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
2/20050427.

Certifico que Fátima Susana Martins Neto da Cunha Pereira, sol-
teira, maior, residente na Rua de Coimbra, 11, rés-do-chão, esquerdo,
São Julião da Figueira da Foz, Figueira da Foz, constituiu a sociedade
em epígrafe, na qual foi designado gerente, que ficou a reger-se pelo
seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Susana Pereira, Unipessoal, L.da,
e tem a sua sede na Rua de Coimbra, 11, rés-do-chão, esquerdo, fre-
guesia de São Julião da Figueira da Foz, concelho e cidade da Figueira
da Foz.

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 o comércio e manutenção de apare-
lhos de telecomunicações.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros, representado por uma quota de igual valor nominal, pertencente
à sócia única Fátima Susana Martins Neto da Cunha Pereira.

ARTIGO 4.º

1 — A sócia poderá decidir efectuar prestações suplementares até
ao montante global igual a 50 vezes o 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 Fátima Susana Martins Neto
da Cunha Pereira, desde já nomeada gerente, ou a cargo de outras
pessoas estranhas à sociedade que venham a ser por ela sócia designa-
das.

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

27 de Abril de 2005. — A Ajudante Principal, Noémia Ferreira
Pedrosa Vieira. 2007052512

TÓ VALADAS — MODAS E CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 1246/900406; identificação de pessoa colectiva n.º 502326735;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 1/20050404.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
registo de cessação de funções do gerente, António Manuel Valadas
dos Santos, por renúncia, em 28 de Fevereiro de 2005.

11 de Abril de 2005. — A Ajudante Principal, Lúcia Brito.
2007065843

TRANSPORTES A. V. E V., L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 2434/000301; identificação de pessoa colectiva n.º 504572016;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 1/20050405.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
registo de mudança de sede para a Rua da Lapa, 16, rés-do-chão, fre-
guesia de São Julião, concelho da Figueira da Foz.

11 de Abril de 2005. — A Ajudante Principal, Lúcia Brito.
2007065860

SOCIEDADE AGRÍCOLA DA QUINTA DE FOJA, S. A.
Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula

n.º 2971/20030310; identificação de pessoa colectiva
n.º 500263850; data da apresentação: 20050405.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de con-
tas do ano de 2004.

11 de Abril de 2005. — A Ajudante Principal, Lúcia Brito.
2007065878

GASPAR & ADÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 579/790314; identificação de pessoa colectiva n.º 500839794;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; números e data das apresenta-
ções: 2, 3, 4/20050406.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
registo de cessação de funções do gerente, Arménio Cordoeiro Gaspar
Redondo, por renúncia, em 14 de Fevereiro de 2005.

15 de Abril de 2005. — A Ajudante Principal, Lúcia Brito.
2007065886

ANTÓNIO PERES SANCHES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 790/820730; identificação de pessoa colectiva n.º 501300422;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 2 e inscrição n.º 16; números e
data das apresentações: 1 e 2/20050407.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram efectua-
dos os registos de cessação de funções do gerente, João Manuel Pra-
zeres Perez Sanchez, por renúncia, em 29 de Março de 2005 e de
designação de gerentes dos sócios, António Prazeres Perez Sanchez,
casado, residente na Rua de Santa Bárbara, 31, Cabo Mondego, Buarcos,
Figueira da Foz, e Paulo Nunes Perez Sanchez, solteiro, maior, resi-
dente na mesma morada, por deliberação de 29 de Março de 2005.

15 de Abril de 2005. — A Ajudante Principal, Lúcia Brito.
2007065908

CASQUEIRITOS — COMÉRCIO E PESCAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 1828/950417; identificação de pessoa colectiva n.º 503400602;
inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 3/20050407.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
registo de dissolução e liquidação, tendo as contas sido aprovadas em
23 de Março de 2005.

15 de Abril de 2005. — A Ajudante Principal, Lúcia Brito.
2007065916

TRANSPORTES SANTOS MOREIRA & IRMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 3242/20050407; identificação de pessoa colectiva
n.º 507308140; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/
20050407.

Certifico que entre António de Sousa Moreira, casado com Maria
Manuela Monteiro Rodrigues dos Santos, Paulo Sérgio dos Santos
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Moreira, solteiro, maior, e Hugo Filipe dos Santos Moreira, solteiro,
maior, foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual ficou a reger-se
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Transportes Santos Moreira &
Irmão, L.da, e vai ter a sua sede na Rua de António Moço, 47, no
lugar e freguesia de Marinha das Ondas, concelho da Figueira da Foz,
com o NPC provisório 507308140.

2 — Por deliberação da gerência, pode a sede ser transferida den-
tro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como criar
sucursais, filiais ou outras formas de representação onde e quando qui-
ser.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto os transportes públicos rodoviários
de mercadorias por conta de outrem.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
50 000 euros e encontra-se dividido em três quotas, uma de 30 000 eu-
ros, pertencente ao sócio António de Sousa Moreira e duas iguais de
10 000 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios, Paulo Sérgio
dos Santos Moreira e Hugo Filipe dos Santos Moreira.

ARTIGO 4.º

1 — A administração e representação da sociedade, com ou sem
remuneração, conforme vier a ser deliberado, ficará a cargo de quem
vier a ser designado em assembleia geral, ficando desde já designados
gerentes todos os sócios e o não sócio José Carlos Pedrosa Estêvão,
casado, residente na Rua do Cabeço da Pedra, 8, no lugar de Matos,
freguesia de Marinha das Ondas, concelho da Figueira da Foz.

2 — Para obrigar a sociedade em todos os actos e contratos é
necessária a assinatura de dois gerentes.

3 — Fica vedado aos gerentes obrigar a sociedade em actos ou
contratos estranhos aos negócios sociais, nomeadamente em fianças,
abonações, letras de favor ou quaisquer outros actos semelhantes.

ARTIGO 5.º

Na cessão de quotas a estranhos é conferida à sociedade em pri-
meiro lugar e, em segundo, aos sócios não cedentes, o direito de pre-
ferência.

ARTIGO 6.º

Pode qualquer sócio fazer à sociedade os suprimentos de que ela
carecer, gratuitos ou onerosos, conforme for deliberado em assem-
bleia geral, podendo também vir a ser exigidas aos sócios mediante
deliberação tomada por unanimidade de votos, prestações suplemen-
tares até ao montante de 100 000 euros, subscritas por todos eles na
proporção das quotas.

ARTIGO 7.º

Quando a lei não exigir outras formalidades, as assembleias gerais
serão convocadas por meio de cartas registadas dirigidas aos sócios,
com antecedência mínima de 15 dias.

ARTIGO 8.º

A sociedade, por deliberação favorável de três quartos do capital
social, poderá participar no capital de outras sociedades, mesmo com
objecto diferente do seu.

ARTIGO 9.º

Sem prejuízo do disposto no artigo 5.º do Código das Sociedades
Comerciais, consideram-se adquiridos pela sociedade os direitos e por
ela assumidas as obrigações decorrentes de negócios jurídicos celebra-
dos em nome dela pela gerência a partir desta data e antes da obten-
ção do seu registo definitivo.

15 de Abril de 2005. — A Ajudante Principal, Lúcia Brito.
2007065924

LAGOA DA VELA — EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
E TURÍSTICO DESPORTIVOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 2348/990708; identificação de pessoa colectiva n.º 504509535;
data da apresentação: 20050407.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de con-
tas do ano de 2002.

15 de Abril de 2005. — A Ajudante Principal, Lúcia Brito.
2007065940

FIGUEIRA TÁXIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 299/681216; identificação de pessoa colectiva n.º 500876444;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 2/20050408.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
registo de cessação de funções da gerente, Joaquina de Campos Perei-
ra Gonçalves, por renúncia, em 21 de Março de 2005.

15 de Abril de 2005. — A Ajudante Principal, Lúcia Brito.
2007065959

TRANSPORTES OLEKSANDR, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz.
Matrícula n.º 3258/20050429; identificação de pessoa colectiva
n.º P-507338154; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
8/20050429.

Certifico que Oleksandr Borushevskiy, divorciado, residente no
Largo de Romão Curado Campos, 7, em Marinha das Ondas, Figueira
da Foz, constituiu a sociedade em epígrafe, na qual foi designado ge-
rente, que ficou a reger-se pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Transportes Oleksandr, Unipes-
soal, L.da, e tem a sua sede no Largo de Romão Curado Campos, 7,
freguesia de Marinha das Ondas, concelho da Figueira da Foz.

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

O objecto da sociedade consiste no transporte rodoviário de mer-
cadorias por conta de outrem.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
50 000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal, per-
tencente ao sócio único, Oleksandr Borushevskiy.

ARTIGO 4.º

1 — O sócio poderá decidir efectuar prestações suplementares até
ao montante global igual a 20 vezes o capital social.

2 — O sócio poderá ainda fazer suprimentos à sociedade quando
esta deles carecer, nas condições de retribuição e reembolso que por
ele sócio forem fixadas.

ARTIGO 5.º

1 — A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado, ficará a cargo dele sócio, Oleksandr Borushevskiy, desde
já nomeado gerente, ou a cargo de outras pessoas estranhas à socie-
dade que venham a ser por ele sócio designadas.

2 — Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos
basta a assinatura 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
outras sociedades com objecto diferente do seu.

ARTIGO 7.º

Fica o sócio autorizado 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 Ajudante Principal, Noémia Ferreira
Pedrosa Vieira. 2007037041
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MANUEL FERREIRA CARREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz.
Matrícula n.º 3257/20050429; identificação de pessoa colectiva
n.º P-507272978; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
7/20050429.

Certifico que entre Manuel Ferreira Carreira e mulher, Maria An-
tonieta Peres da Silva, casados no regime da comunhão geral, foi
constituída a sociedade em epígrafe, que ficou a reger-se pelo seguinte
contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Manuel Ferreira Carreira, L.da, e
tem a sua sede na Rua do Canto das Rosas, sem número de polícia,
lugar de Sampaio, freguesia de Marinha das Ondas, concelho da Fi-
gueira da Foz.

2 — A gerência da sociedade poderá, sem dependência de autoriza-
ção de outros órgãos, deslocar a sede social para outro local dentro
do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo ainda criar
sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de representação no
território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na exploração de unidade de mul-
tiplicação de suínos e reprodução de reprodutores suinícolas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
50 000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais dos valores
nominais de 25 000 euros cada, pertencentes uma a cada um dos só-
cios, Manuel Ferreira Carreira e Maria Antonieta Peres da Silva.

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, ficando desde já nomeados gerentes
ambos os sócios.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

2 — Qualquer sócio poderá fazer suprimentos à sociedade quando
esta deles carecer, nas condições de retribuição e reembolso que fo-
rem fixadas em assembleia geral.

Está conforme o original.

29 de Abril de 2005. — A Ajudante Principal, Noémia Ferreira
Pedrosa Vieira. 2007037254

MOVIMENTO — CONTABILIDADE E VERIFICAÇÃO
DE CONTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 1475/920506; identificação de pessoa colectiva n.º 502781130;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 3; números e data das apresenta-
ções: 4 e 5/20050401.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
registo de cessação de funções da gerente Ana Paula Martins Veloso
Quaresma, por renúncia, em 24 de Janeiro de 2005.

11 de Abril de 2005. — A Ajudante Principal, Lúcia Brito.
2007065835

FERREIRA ALVES & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 669/800924; identificação de pessoa colectiva n.º 501081429;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1, averbamento n.º 1 à inscrição
n.º 5 e inscrição n.º 12; números e data das apresentações: 1, 2 e 3/
20050401.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram efectua-
dos os registos de cessação de funções dos gerentes Rui Frutuoso Car-
valho Ferreira Alves e Maria Sérgio Pestana Fontoura de Madureira
Ferreira Alves, por renúncia, em 18 de Março de 2005, e de designa-
ção de gerente do sócio António Manuel Lemos de Freitas, casado,
residente na Travessa do Arnal, 3, Alhadas, Figueira da Foz, por de-
liberação de 18 de Março de 2005.

11 de Abril de 2005. — A Ajudante Principal, Lúcia Brito.
2007065827

LUPABIOLÓGICA — LABORATÓRIOS COSMÉTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 467/770801; identificação de pessoa colectiva n.º 500650861;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 7; números e data
das apresentações: 11 e 12/20050330.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
registo de cessação de funções da gerente Maria do Céu Marques Pe-
reira Simões, por renúncia, em 28 de Março de 2005, e foram altera-
dos os artigos 1.º, 3.º e 4.º do contrato da sociedade, os quais passa-
ram a ter a seguinte redacção:

1.º

A sociedade adopta a firma LUPABIOLÓGICA — Laboratórios
Cosmética, L.da, e tem a sua sede na Rua das Tílias, 85-J, Zona Indus-
trial da Gala, Figueira da Foz, a durar por tempo indeterminado.

3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado, é de
400 000 euros, representado pelas seguintes quotas: uma quota no valor
nominal de 200 000 euros, pertencente ao sócio Elísio Rolo Simões,
outra no valor nominal de 160 000 euros, pertencente à sócia Maria
do Céu Marques Pereira Simões, e outra quota no valor nominal de
40 000 euros, pertencente ao sócio Fernando das Neves Marques.

4.º

1 — A gerência da sociedade, dispensada de caução e remunerada
ou não, conforme for deliberado em assembleia geral, será exercida
pelos gerentes a designar em assembleia geral.

2 — A sociedade obriga-se com a intervenção de um gerente.
3 — É desde já designado gerente o sócio Elísio Rolo Simões.

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

8 de Abril de 2005. — A Ajudante Principal, Lúcia Brito.
2007065797

FOZREPARAÇÕES — EQUIPAMENTO ELECTRÓNICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 1657/931001; identificação de pessoa colectiva n.º 503080209;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 6 e inscrição n.º 18; números e
data das apresentações: 6, 7, 8 e 9/20050330.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
registo de cessação de funções da gerente Cláudia Alexandra Curado
Nunes, por renúncia, em 17 de Março de 2005, e foram alterados os
artigos 3.º e 4.º do contrato da sociedade, os quais passaram a ter a
seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado, é de 5000 eu-
ros, representado pelas seguintes quotas: uma quota no valor nominal
de 3000 euros, pertencente ao sócio Agostinho Cardoso Rendeiro de
Sousa, uma quota no valor de 1000 euros, pertencente à sócia Maria
Lucília dos Santos Neves de Sousa, e outra quota no valor nominal de
1000 euros, pertencente ao sócio Luís Daniel Neves de Sousa.
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ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, dispensada de caução e remunerada
ou não, conforme for deliberado em assembleia geral, será exercida
por um gerente.

2 — A sociedade obriga-se com a intervenção de um gerente.
3 — É desde já designado gerente o sócio Agostinho Cardoso Ren-

deiro de Sousa.
4 — É expressamente proibido aos gerentes obrigar a sociedade em

fianças, abonações, letras de favor ou quaisquer actos ou contratos
estranhos à sociedade.

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

8 de Abril de 2005. — A Ajudante Principal, Lúcia Brito.
2007065789

TRANSPORTES PINTO NOGUEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 2808/20020321; identificação de pessoa colectiva
n.º 505318458; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 2;
números e data das apresentações: 4 e 5/20050330.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram efectua-
dos os registos de cessação de funções da gerente Maria Erminda Pin-
to Nogueira, por renúncia, em 22 de Março de 2005, e de designação
de gerente de António Figueira da Silva, casado, residente na Avenida
de Fernão de Magalhães, 6, 2.º, Coimbra, por deliberação de 22 de
Março de 2005.

8 de Abril de 2005. — A Ajudante Principal, Lúcia Brito.
2007065762

TRANCOSENSE RESTAURANTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 1331/910123; identificação de pessoa colectiva n.º 502510692;
data da apresentação: 20050330.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de con-
tas do ano de 2003.

8 de Abril de 2005. — A Ajudante Principal, Lúcia Brito.
2007065800

DIMPROFIL — SERVIÇOS DE PROMOÇÃO
E MARKETING, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 2589/010228; identificação de pessoa colectiva n.º 505340097;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 3/20050330.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
registo de cessação de funções da gerente Dina Bela Freitas Cação,
por renúncia, em 31 de Janeiro de 2005.

8 de Abril de 2005. — A Ajudante Principal, Lúcia Brito.
2007065754

AQUIFLOR — FLORICULTURA E JARDINAGEM,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrí-
cula n.º 3240/20050330; identificação de pessoa colectiva
n.º 507199693; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
20050330.

Certifico que, por Carlos Manuel Azevedo Godinho, casado com
Maria Aurora Oliveira dos Santos, foi constituída a sociedade em
epígrafe, a qual ficou a reger-se pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma AQUIFLOR — Floricultura e Jardina-
gem, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Rua da República, 45, rés-
-do-chão, na freguesia de São Julião da Figueira da Foz, na cidade e
concelho da Figueira da Foz.

§ único. A gerência poderá deslocar a sede dentro do mesmo con-
celho ou para concelho limítrofe, bem como abrir ou encerrar dele-
gações, filiais, sucursais, agências ou quaisquer outras formas de repre-
sentação no País ou no estrangeiro

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a prestação de serviços de plantação
e manutenção de jardins e espaços verdes; serviços de manutenção de
piscinas; comércio a retalho de flores, plantas e sementes para jar-
dim; artigos de jardinagem; equipamentos e produtos para piscinas;
equipamentos e produtos para aquarofilia; produtos e alimentação
animal e aves, peixes e outros animais de estimação.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 5000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal
pertencente ao sócio, Carlos Manuel Azevedo Godinho.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado, ficará a cargo do sócio, desde já nomeado gerente, ou
a cargo de outras pessoas estranhas à sociedade que venham a ser por
ele sócio designadas.

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

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá livremente participar, sob qualquer forma, no
capital social de sociedades já existentes ou a constituir, qualquer que
seja a sua natureza ou objecto, bem como no capital de sociedades
reguladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de
empresas e desde que, em sociedades por quotas, não fique na situação
de única sócia dessa sociedade.

ARTIGO 6.º

A sociedade obriga-se a assumir as despesas de constituição, publi-
cações e registo, aquisição de equipamento e despesas de manutenção
do giro comercial, até ao registo definitivo, efectuadas pelo gerente,
para o que o mesmo está autorizado a fazer levantamentos da conta
aberta em nome da sociedade.

8 de Abril de 2005. — A Ajudante Principal, Lúcia Brito.
2007065746

MIGUEL REVELES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 3238/20050329; identificação de pessoa colectiva
n.º 507312040; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/
20050329.

Certifico que, por Luís Miguel Fernandes Reveles, solteiro, maior,
foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual ficou a reger-se pelo
seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Miguel Reveles, Unipessoal, L.da,
e tem a sua sede na Rua do Académico Zagalo, 22, rés-do-chão, fre-
guesia de São Julião da Figueira da Foz, concelho e cidade da Figueira
da Foz.

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 bar, snack-bar, café
e restaurante.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros, representado por uma quota de igual valor nominal, pertencente
ao sócio único, Luís Miguel Fernandes Reveles.
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ARTIGO 4.º

1 — O sócio poderá decidir efectuar prestações suplementares até
ao montante global igual a 20 vezes o capital social.

2 — O sócio poderá ainda fazer suprimentos à sociedade quando
esta deles carecer, nas condições de retribuição e reembolso que por
ele sócio forem fixadas.

ARTIGO 5.º

1 — A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado, ficará a cargo dele sócio, Luís Miguel Fernandes Reve-
les, desde já nomeado gerente, ou a cargo de outras pessoas estranhas
à sociedade que venham a ser por ele sócio designadas.

2 — Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos
basta a assinatura 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
outras sociedades com objecto diferente do seu.

ARTIGO 7.º

Fica o sócio autorizado a celebrar com a sociedade negócios jurídi-
cos que sirvam à prossecução do objecto social.

8 de Abril de 2005. — A Ajudante Principal, Lúcia Brito.
2007065738

MARIASMADEIRA — COMÉRCIO DE VESTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 3239/20050329; identificação de pessoa colectiva
n.º 507272293; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/
20050329.

Certifico que entre Maria Alexandra Pires Mendes Madeira, casada
com Abílio José Ferreira Carmelo, e Maria Marta Correia Pires Men-
des Madeira, casada com Carlos Mendes Madeira Júnior, foi consti-
tuída a sociedade em epígrafe, a qual ficou a reger-se pelo seguinte
contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma MARIASMADEIRA — Comércio
de Vestuário, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Avenida do Dr. Manuel Gaspar
de Lemos, 15, 2.º, direito, na cidade e concelho da Figueira da Foz,
freguesia de São Julião da Figueira da Foz.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio de vestuário e aces-
sórios de moda.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
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 10 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 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.

8 de Abril de 2005. — A Ajudante Principal, Lúcia Brito.
2007036916

CRISTINA ISABEL A. VENTURA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 2909/20021107; identificação de pessoa colectiva
n.º 506365638; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 2/
20050331.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
registo de dissolução e liquidação, tendo as contas sido aprovadas em
28 de Fevereiro de 2005.

11 de Abril de 2005. — A Ajudante Principal, Lúcia Brito.
2007065819

OLIVEIRA & CUSTÓDIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 2238/981203; identificação de pessoa colectiva n.º 504386220;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 6; números e data
das apresentações: 2, 3 e 4/20050404.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
registo de cessação de funções do gerente Hermes Azambujo Custó-
dio, por renúncia, em 1 de Abril de 2005, e foi aumentado o capital
da sociedade de 19 951,92 euros para 20 000 euros, sendo o aumento
de 48,08 euros, realizado em dinheiro, subscrito por todos os sócios
na proporção e em reforço das suas quotas, e foram alterados o proémio
do artigo 1.º e os artigos 3.º, 4.º e 5.º, do contrato da sociedade, os
quais passaram a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma CAPSOPLÁS — Plásticos, L.da, e tem
a sua sede na Rua de D. José Inácio de Castelo Branco, 24, lugar e
freguesia de Santana, concelho da Figueira da Foz.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e noutros bens
ou demais valores constantes da escrita social, é de 20 000 euros e
corresponde à soma de três quotas dos valores nominais e titulares
seguintes: uma de 10 000 euros, pertencente ao sócio José Figueiredo
de Oliveira, e duas iguais de 5000 euros cada, pertencentes uma a cada
uma das sócias Ana Luísa Gomes d’Oliveira e Cristina Isabel Gomes
de Oliveira.

ARTIGO 4.º

1 — Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante global igual a 20 vezes o capital social, desde que delibe-
rado por unanimidade dos votos correspondentes ao capital social,
reembolsáveis quando julgadas dispensáveis, sendo a data e a forma de
restituição fixadas em assembleia geral, que delibere o reembolso.

2 — Qualquer sócio poderá fazer suprimentos à sociedade quando
esta deles carecer, nas condições de retribuição e reembolso que fo-
rem fixadas em assembleia geral.

ARTIGO 5.º

1 — A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado, ficará a cargo de quem vier a ser designado em assem-
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bleia geral, mantendo-se nomeado gerente o sócio José Figueiredo
de Oliveira.

2 — Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e con-
tratos basta a assinatura de um gerente.

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

11 de Abril de 2005. — A Ajudante Principal, Lúcia Brito.
2007065851

HIGEQUIPE — COMÉRCIO DE PRODUTOS
DE HIGIENE E LIMPEZA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 3241/20050404; identificação de pessoa colectiva
n.º 506853349; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 5/
20050404.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram alterados
o n.º 2 do artigo 1.º, o artigo 3.º e os n.os 1 e 2 do artigo 4.º do con-
trato da sociedade, os quais passaram a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua do Alto do Forno, 11,
rés-do-chão, freguesia de Buarcos, concelho da Figueira da Foz.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e noutros bens
ou demais valores constantes da escrita social, é de 5000 euros e
corresponde à soma de duas quotas iguais dos valores nominais de
2500 euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios, Pedro Mi-
guel Marinheiro Fernandes e Susana da Luz Vieira Barata Fernandes.

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 só-
cio Pedro Miguel Marinheiro Fernandes e sendo nomeada gerente, a
partir de hoje, a sócia Susana da Luz Vieira Barata Fernandes.

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

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

11 de Abril de 2005. — A Ajudante Principal, Lúcia Brito.
2007065894

BELEZA ÍNTIMA — COMÉRCIO DE VESTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 3243/20050407; identificação de pessoa colectiva
n.º 507319397; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 5/
20050407.

Certifico que entre Carmen Dolores Marques Esteves e marido,
Sérgio Manuel Rodrigues Pires, foi constituída a sociedade em epí-
grafe, a qual ficou a reger-se pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Beleza Íntima — Comércio de
Vestuário, L.da, e tem a sua sede na Rua de 5 de Outubro, 20, rés-do-
-chão, freguesia de Buarcos, concelho da Figueira da Foz.

2 — A sociedade, por simples deliberação da gerência, poderá des-
locar a sede social dentro do mesmo concelho ou para concelho limí-
trofe e criar sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de re-
presentação no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio de vestuário, lingerie,
acessórios de moda, perfumaria, artigos de retrosaria e têxteis para o
lar.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
20 000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais dos valores

nominais de 10 000 euros cada, pertencentes uma a cada um dos só-
cios, Carmen Dolores Marques Esteves e Sérgio Manuel Rodrigues
Pires.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado, ficará a cargo de quem vier a ser designado em assem-
bleia geral, ficando desde já nomeada gerente a sócia Carmen Dolores
Marques Esteves.

2 — Para a sociedade ficar obrigada nos seus actos e contratos basta
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, nos termos permitidos por lei.

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
balanço aprovado.

4 — Se por falecimento de um sócio a respectiva quota não for
amortizada no prazo de 90 dias a contar da data do falecimento, os
herdeiros deverão designar, de entre eles, um representante comum.

ARTIGO 8.º

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

ARTIGO 9.º

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

2 — Qualquer sócio poderá fazer suprimentos à sociedade quando
esta deles carecer, nas condições de retribuição e reembolso que fo-
rem fixadas em assembleia geral.

15 de Abril de 2005. — A Ajudante Principal, Lúcia Brito.
2007065932

FILOMENA LAVOS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 3244/20050408; identificação de pessoa colectiva
n.º 507231384; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 5/
20050408.
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Certifico que, por Filomena Maria da Silva Lavos Ascenso, casada
com Joaquim Manuel Ferreira Ascenso, foi constituída a sociedade
em epígrafe, a qual ficou a reger-se pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Filomena Lavos, Unipessoal, L.da,
e tem a sua sede na Rua de Joaquim Sotto Mayor, 120, freguesia de
Tavarede, concelho da Figueira da Foz.

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,
representação e comercialização de produtos relacionados com a ac-
tividade.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros, representado por uma quota de igual valor nominal, pertencente
à sócia única, Filomena Maria da Silva Lavos Ascenso.

ARTIGO 4.º

1 — A sócia poderá decidir efectuar prestações suplementares até
ao montante global igual a 50 vezes o 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 Filomena Maria da Silva Lavos
Ascenso, desde já nomeada gerente, ou a cargo de outras pessoas es-
tranhas à sociedade que venham a ser por ela sócia designadas.

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

15 de Abril de 2005. — A Ajudante Principal, Lúcia Brito.
2007065983

JMCOSTA — TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 3245/20050408; identificação de pessoa colectiva
n.º 507314409; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 6/
20050408.

Certifico que, entre Teresa Maria Pedrosa Ruivo da Silva Costa e
marido, Jorge Manuel de Almeida Costa, foi constituída a sociedade
em epígrafe, a qual ficou a reger-se pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma JMCOSTA — Transportes, L.da,
e tem a sua sede na Rua de Albano Duque, 9, 3.º direito (fracção H),
freguesia de São Julião da Figueira da Foz, concelho e cidade da Fi-
gueira da Foz.

2 — A sociedade, por simples deliberação da gerência, poderá des-
locar a sede social dentro do mesmo concelho ou para concelho limí-
trofe e criar sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de re-
presentação no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste nos transportes rodoviários de
mercadorias por conta de outrem.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
50 000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais dos valores
nominais de 25 000 euros cada, pertencentes uma a cada um dos só-
cios, Teresa Maria Pedrosa Ruivo da Silva Costa e Jorge Manuel de
Almeida Costa.

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, ficando desde já nomeados gerentes
ambos os sócios e o não sócio Pedro Manuel Oliveira da Silva, casa-
do, residente na Rua da Escola Velha, 14, lugar de Silveirinha Grande,
freguesia de Carriço, concelho de Pombal.

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

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu, 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, nos termos permitidos por lei.

ARTIGO 7.º

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

2 — Qualquer sócio poderá fazer suprimentos à sociedade quando
esta deles carecer, nas condições de retribuição e reembolso que fo-
rem fixadas em assembleia geral.

15 de Abril de 2005. — A Ajudante Principal, Lúcia Brito.
2007065991

A. P. A. J. — SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 2699/010829; identificação de pessoa colectiva n.º 505748665;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 2/20050329.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
registo de dissolução e liquidação, tendo as contas sido aprovadas em
9 de Fevereiro de 2005.

8 de Abril de 2005. — A Ajudante Principal, Lúcia Brito.
2007065720

LOJA CHINESA KANGLE, COMÉRCIO DE UTILIDADES
DOMÉSTICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 3218/20050201; identificação de pessoa colectiva
n.º 507187121; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 1/20050329.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
registo de mudança de sede para o Largo das Caras Direitas, 45, fre-
guesia de Buarcos, concelho da Figueira da Foz.

8 de Abril de 2005. — A Ajudante Principal, Lúcia Brito.
2007065711

STICLA — SOCIEDADE TÉCNICA E INDUSTRIAL
DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 210/621103; identificação de pessoa colectiva n.º 500277028;
inscrição n.º 25; número e data da apresentação: 1/20050328.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi aumentado
o capital de 755 000 euros para 1 142 000 euros, sendo o aumento
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de 387 000 euros, realizado pela conversão de créditos em prestações
suplementares, quanto a 362 000 euros, subscrito pelo sócio Carlos
Alberto de Oliveira Cardoso e em dinheiro, quanto a 25 000 euros,
realizado em 50 %, subscrito pelo sócio Manuel Elviro da Silva Pe-
drosa, e foram alterados ao artigos 4.º e 5.º do contrato da sociedade
e aditado o artigo 12.º, os quais passaram a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social é de 1 142 000 euros e corresponde à soma das
seguintes quotas:

a) Uma quota do valor nominal de 842 000 euros, pertencente ao
sócio Carlos Alberto de Oliveira Cardoso;

b) Uma quota do valor nominal de 160 000 euros, pertencente ao
sócio João Paulo da Silva Cardoso;

c) Uma quota do valor nominal de 65 000 euros, pertencente ao
sócio Manuel Elviro da Silva Pedrosa;

d) Uma quota do valor nominal de 75 000 euros, pertencente à
própria sociedade.

ARTIGO 5.º

1 — Para obrigar a sociedade é necessária a intervenção conjunta
de dois dos seus crentes.

2 — Para além dos poderes normais de gerência, poderão ainda os
gerentes:

a) Comprar, vender ou tomar de arrendamento quaisquer bens
imóveis, móveis e veículos automóveis para a sociedade, podendo ainda
assinar contratos de leasing;

b) Tomar de arrendamento ou trespasse estabelecimento comerci-
al, podendo alterar e rescindir os respectivos contratos;

c) Adquirir, alienar ou onerar participações noutras sociedades.

ARTIGO 12.º

1 — Os sócios podem deliberar que haja lugar a prestações suple-
mentares até ao limite global de 1 500 000 euros.

2 — A exigência e a restituição das prestações dependem de deli-
beração dos sócios que mereça votos favoráveis correspondentes a
mais de 50 % do capital social.

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

30 de Março de 2005. — A Ajudante Principal, Lúcia Brito.
2007065690

COOTRANSCER — COOPERATIVA DE TRANSPORTE
DA REGIÃO CENTRO, C. R. L.

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 32/881019; identificação de pessoa colectiva n.º 501643397;
inscrição n.º 9; número e data da apresentação: 3/20050322.

Certifico que, em relação à cooperativa em epígrafe, foi efectuado
o registo de designação da direcção e do conselho fiscal para o triénio
de 2005-2007.

Direcção: presidente, Tertuliano Onofre Nunes, casado, residente
em Vila Seca, Maxial, Torres Vedras; secretário, Manuel Constantino
Duarte de Sousa, casado, residente em Santa Eulália, Arouca; tesou-
reiro, Eugénio Carreira de Oliveira Cação, casado, residente em Ma-
rinha das Ondas, Figueira da Foz.

Conselho fiscal: presidente, Álvaro José Oliveira Gaspar, casado,
residente em Casal Verde, Paião, Figueira da Foz; 1.º vogal, João Ma-
nuel Ferreira Duarte, casado, residente em Carvalhais, Lavos, Figuei-
ra da Foz; 2.º vogal, Marcial Coelho Neto Quinteiro, casado, residen-
te em Marinha das Ondas, Figueira da Foz.

Data da deliberação: 11 de Dezembro de 2004.

30 de Março de 2005. — A Ajudante Principal, Lúcia Brito.
2007065673

DAYRELAX — CENTRO DE ESTÉTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 3236/20050322; identificação de pessoa colectiva
n.º 507272471; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/
20050322.

Certifico que entre Mário dos Santos Roque, casado com Idília
Maria Mesquita da Silva, e Sandrine da Silva dos Santos, solteira, maior,

foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual ficou a rege-se pelo
seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma DAYRELAX — Centro de Esté-
tica, L.da, e tem a sua sede na Rua de Arnaldo Sobral, 49, escritório
104, freguesia de São Julião, concelho da Figueira da Foz.

2 — Por simples deliberação da gerência, poderá a sede social ser
deslocada para qualquer outra zona do concelho ou para concelho li-
mítrofe, bem como criar e encerrar sucursais, agências, delegações ou
outras formas locais de representação em qualquer ponto do País.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o exercício da actividade de salão de
cabeleireiro, instituto de beleza, gabinete de estética, compra e venda
de imóveis adquiridos para esse fim, urbanizações e loteamentos, cons-
trução de edifícios por conta própria e revenda dos adquiridos para
esse fim, arrendamento.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 25 000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais no valor
nominal de 12 500 euros cada uma, pertencentes uma a cada um dos
sócios.

ARTIGO 4.º

1 — Poderão ser exigidas prestações suplementares aos sócios até
ao montante global correspondente ao décuplo do valor do capital
social, na proporção das suas quotas.

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

ARTIGO 5.º

1 — A administração e representação da sociedade, dispensadas de
caução e remuneradas ou não, conforme for deliberado em assembleia
geral, serão exercidas por um gerente.

2 — A sociedade obriga-se com a intervenção de um gerente.
3 — Fica desde já designada gerente a sócia Sandrine da Silva dos

Santos.
ARTIGO 6.º

A sociedade poderá adquirir livremente participações noutras so-
ciedades já existentes ou a constituir, ainda que com o objecto dife-
rente do seu, em sociedades reguladas por leis especiais e em agrupa-
mentos complementares de empresas.

ARTIGO 7.º

Mediante procuração, a sociedade poderá constituir mandatários para
a representar em actos ou categoria de actos especificados na pro-
curação.

ARTIGO 8.º

A cessão, total ou parcial, de quotas a estranhos depende do con-
sentimento da sociedade, em primeiro lugar, e dos sócios não ceden-
tes, em segundo lugar, ficando estes últimos com direito de preferên-
cia na aquisição da quota que se deseja alienar, pelo valor que lhe
corresponder, segundo o último balanço aprovado, acrescido da parte
que lhe couber em quaisquer fundos sociais.

ARTIGO 9.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer dos sócios, quando:
1) Se trate de quota adquirida pela sociedade;
2) O sócio que a possuir for julgado falido ou insolvente, ou se a

quota de qualquer dos sócios for dada em penhor, penhorada ou arres-
tada, sem que, nestes últimos dois casos, seja deduzida oposição judi-
cialmente julgada procedente pelo respectivo sócio;

3) Se proceda a venda ou adjudicação judicial;
4) Alguns dos sócios prejudicar a sociedade no seu bom nome ou

no seu património;
5) A quota seja cedida sem cumprimento das regras estabelecidas

no artigo 8.º
ARTIGO 10.º

Ressalvando-se dispositivo legal, quando se amortize uma quota nos
termos do estatuído no artigo 9.º, a contrapartida pela amortização
será:

1) No caso previsto no artigo 9.º, n.º 1, o valor acordado entre
adquirente e alienante;
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2) No caso previsto no artigo 9.º, n.º 2, o valor que resulte da
aplicação do regime do artigo 235.º do Código das Sociedades Comer-
ciais;

3) Nos restantes casos previstos no artigo 9.º, o valor nominal da
quota.

ARTIGO 11.º

1 — A amortização resultante do estatuído no artigo 9.º conside-
ra-se realizada na data da assembleia geral que a deliberar.

2 — O pagamento do valor da quota poderá ser efectuado a pron-
to ou em seis prestações trimestrais e iguais, conforme decisão à data
da assembleia geral.

3 — A sociedade reserva ainda o direito de, em substituição da
amortização da quota, proceder à sua aquisição para si, fazer com que
seja adquirida por sócio ou terceiro, podendo, no primeiro caso, a
quota figurar no balanço como amortizada e, posteriormente, tam-
bém por deliberação da assembleia geral, em vez dela serem criadas
uma ou várias quotas destinadas a serem alienadas a um ou a alguns
dos sócios ou a terceiros.

ARTIGO 12.º

1 — A sociedade só se dissolverá nos casos legais e, em caso de
morte ou interdição de qualquer dos sócios, a sociedade continuará
com os restantes herdeiros representantes do falecido ou interdito.

2 — Enquanto a quota do sócio falecido ou interdito estiver indi-
visa, os seus herdeiros ou representantes deverão escolher um só, de
entre todos, que os represente na sociedade.

30 de Março de 2005. — A Ajudante Principal, Lúcia Brito.
2007065630

QUIOSQUE DA FORTUNA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 3204/20041221; identificação de pessoa colectiva
n.º 507191200; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 1/20050322.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
registo de cessação de funções do gerente Mário Jorge Quaresma Fer-
nandes, por óbito, em 13 de Fevereiro de 2005.

30 de Março de 2005. — A Ajudante Principal, Lúcia Brito.
2007065622

PAULA GONÇALVES PEREIRA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz.
Matrícula n.º 3254/20050422; identificação de pessoa colectiva
n.º P-507326202; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
4/20050422.

Certifico que Paula Cristina Morais da Silva e Miranda Gonçalves
Pereira, casada com Marcelo Nuno Gonçalves Pereira na separação
de bens, residente na Rua de Agostinho Saboga, 68, 3.º, direito,
Tavarede, Figueira da Foz, constituiu a sociedade em epígrafe, que se
rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Paula Gonçalves Pereira, Unipes-
soal, L.da, e tem a sua sede na Rua de Cristiano Ribeiro de Sousa, 48,
lugar de Leirosa, freguesia de Marinha das Ondas, concelho da Figuei-
ra da Foz.

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.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a exploração de estabelecimento de
farmácia.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros, representado por uma quota de igual valor nominal pertencente
à sócia única, Paula Cristina Morais da Silva e Miranda Gonçalves
Pereira.

ARTIGO 4.º

1 — A sócia poderá decidir efectuar prestações suplementares até
ao montante global igual a 500 vezes o 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, Paula Cristina Morais da Sil-
va e Miranda Gonçalves Pereira, desde já nomeada gerente, ou a car-
go de outras pessoas estranhas à sociedade que venham a ser por ela
sócia designadas.

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

ARTIGO 6.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 Ajudante Principal, Noémia Ferreira
Pedrosa Vieira. 2007037017

PENACOVA

TRANSPORTES DE CHELO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penacova. Matrícula n.º 275/
990609; identificação de pessoa colectiva n.º 504455184; inscri-
ção n.º 6; número e data da apresentação: 1/050428.

Certifico que, por escritura de 22 de Abril de 2005, a fl. 95 do li-
vro n.º 300-A do Cartório Notarial do Centro de Formalidades das
Empresas de Coimbra, foi alterado parcialmente o pacto social quan-
to aos n.os 1 e 2 do artigo 4.º, cuja redacção passou a ser a seguinte:

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 só-
cio José Luís Fernandes Pisco, o não sócio Manuel Montes dos San-
tos Póvoa, e sendo nomeada gerente, a partir de hoje, a sócia Maria
dos Anjos Simões Ferreira.

2 — Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e con-
tratos basta a intervenção de um gerente.

Conferida, está conforme.

4 de Março de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria de Al-
meida Viseu. 2007737078

ÉVORA
ÉVORA

EEPRJ, ENGENHARIA, ESTUDOS E PROJECTOS, L.DA

Sede: Rua do Pomar, 6, Malagueira, Évora

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 2489/
20000707; identificação de pessoa colectiva n.º 505025078; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 29/20050428.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
dissolução.

Prazo para a liquidação: três anos a contar de 28 de Março de 2005.

Está conforme o original.

3 de Maio de 2005. — A Primeira-Ajudante, Fernanda da Con-
ceição Pinto. 2009299647

CASA AGRÍCOLA NOSSA SENHORA DA PAZ, S. A.
Sede: Rua do Cano, 15, São Mamede, Évora

Capital social: 50 001 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 2954/
20021213; identificação de pessoa colectiva n.º 506170039;
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averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 2; números e data
das apresentações: 64 e 65/20050420.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada:
A cessação das funções de gerência de director de Maria Laura

Espada de Torres Vaz Freire de Príncipe Rosado, por renúncia de 22 de
Fevereiro de 2005.

A designação das funções de gerência de director de Nuno Vaz Freire
Príncipe Rosado, por deliberação de 15 de Março de 2005.

3 de Maio de 2005. — A Primeira-Ajudante, Fernanda da Con-
ceição Pinto. 2009299655

PALOIO & COUTINHO, L.DA

Sede: Bairro do Bacelo dos Pretos, Rua A, 2, lote 11,
Bacelo, Évora

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 3337/
20050428; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 28/
20050428.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, da qual são
sócios: Edgar Rato Paloio, solteiro, maior, Bairro do Granito, Rua de
Palmira Bastos, 8, Évora, e Pedro Miguel Ramos Coutinho, solteiro,
maior, Horta das Figueiras, Rua de Alexandre Rosado, lote 37, 2.º, A,
Évora, que se rege pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Paloio & Coutinho, L.da, e tem a sua
sede nesta cidade, no Bairro do Bacelo dos Pretos, Rua A, 2, lote 11,
freguesia do Bacelo.

§ único. Sem dependência de deliberação social, pode a gerência
criar sucursais, agências ou outras formas de representação no terri-
tório nacional, bem com deslocar a sede dentro do mesmo concelho
ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a exploração de café, bar e restauran-
te com lugares ao balcão.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros e corresponde à soma de duas quotas no igual valor nominal de
2500 euros, pertencendo uma a cada sócio.

ARTIGO 4.º

A gerência e a administração da sociedade, dispensada de caução
e com ou sem remuneração, conforme for deliberado em assem-
bleia geral, ficam a cargo de ambos os sócios, desde já nomeados ge-
rentes.

§ único. A sociedade obriga-se com a assinatura de dois gerentes.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar, por qualquer forma, noutras socie-
dades, mesmo que o objecto destas coincida ou não, no todo ou em
parte, com o da mesma, bem como associar-se a outras pessoas co-
lectivas e a sociedades por quotas, desde que não fique na situação de
sócia única da sociedade.

ARTIGO 6.º

A sociedade pode exigir aos sócios a realização de prestações su-
plementares de capital na proporção das suas quotas, até ao montan-
te de 50 000 euros. Os montantes e prazos de realização das presta-
ções suplementares serão fixadas em assembleia geral expressamente
convocada para o efeito.

Está conforme o original.

3 de Maio de 2005. — A Primeira-Ajudante, Fernanda da Con-
ceição Pinto. 2009299639

VET. BUSINESS — VETERINÁRIA E PRODUÇÃO
ANIMAL, L.DA

Sede: Largo das Alterações, 10-A, Santo Antão, Évora

Capital social: 30 000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 1382/
910205; identificação de pessoa colectiva n.º 502521023; inscri-
ção n.º 9; número e data da apresentação: 20/20050428.

Certifico que, relação à sociedade em epígrafe, foi registada a dis-
solução e encerramento da liquidação, tendo as contas sido aprovadas
em 20 de Abril de 2005.

3 de Maio de 2005. — A Primeira-Ajudante, Fernanda da Con-
ceição Pinto. 2009299620

ACCOUNT PLUS — CONSULTORIA NA ÁREA
 DE GESTÃO, L.DA

Sede: Rua Circular Poente, lote 36, Parque Industrial
e Tecnológico de Évora, Évora

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 2948/
20021128; identificação de pessoa colectiva n.º 506367630; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 17/
20050427.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
mudança de sede para a Rua da Circular Poente, lote 36, Parque In-
dustrial e Tecnológico de Évora, Évora.

2 de Maio de 2005. — A Primeira-Ajudante, Fernanda da Con-
ceição Pinto. 2009299582

SOCIEDADE HOTELEIRA ARMAURO, L.DA

Sede: Bairro da Malagueira, Rua do Alto da Azinheira,
26, Malagueira, Évora

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 3336/
20050428; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 29/
20050428.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, da qual são
sócios: Armando Henrique Rodrigues da Silva, casado com Noémia
Joana Marruz Rico em comunhão de adquiridos, Bairro da Malagueira,
Rua do Alto da Azinheira, 26, Évora, e Mauro Rodrigues da Silva,
solteiro, maior, Bairro da Malagueira, Rua do Chiado, 34, Évora, que
se rege pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Sociedade Hoteleira Armauro, L.da, e
tem a sua sede nesta cidade, no Bairro da Malagueira, Rua do Alto da
Azinheira, 26, freguesia da Malagueira.

§ único. Sem dependência de deliberação social, pode a gerência
criar sucursais, agências ou outras formas de representação no terri-
tório nacional, bem como deslocar a sede dentro do mesmo concelho
ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

A Sociedade tem por objecto a exploração de pastelaria, pizzaria,
churrasqueira, snack-bar, restaurante, padaria, cafetaria e gelataria.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas, uma no valor nomi-
nal de 3000 euros, pertencente ao sócio Armando Henrique Rodri-
gues da Silva, e outra no valor nominal de 2000 euros, pertencente
ao sócio Mauro Rodrigues da Silva.

2 — Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 10 000 euros.

3 — Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.
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ARTIGO 4.º

1 — A gerência e a administração da Sociedade, com ou sem remu-
neração, conforme for deliberado em assembleia geral, competem a
ambos os sócios, desde já nomeados gerentes.

2 — A Sociedade obriga-se em todos os seus actos e contratos com
a assinatura de um gerente.

3 — A remuneração de 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 segui-
da, se defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

1 — A Sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes
casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudicação

em juízo, falência ou cessão gratuita não autorizada;
c) Quando o sócio praticar actos que violem o pacto social ou as

obrigações sociais;
d) No caso de 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 alguns dos sócios ou a terceiros.

3 — Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último ba-
lanço aprovado.

4 — Se por falecimento de um sócio a respectiva quota não for
amortizada no prazo de 90 dias a contar da data do falecimento, os
herdeiros deverão designar, de entre eles, um representante comum.

ARTIGO 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.

3 de Maio de 2005. — A Primeira-Ajudante, Fernanda da Con-
ceição Pinto. 2009299604

EVORACOM — COMUNICAÇÃO E IMAGEM,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua do Muro, 8, São Mamede, 7000 Évora

Capital social: 25 000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 3063/
20030701; identificação de pessoa colectiva n.º 506624072; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 10/20050502.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
alteração parcial do contrato quanto ao artigo 2.º, que passou a ter a
seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o desenvolvimento e exploração de
projectos na área da comunicação social. Criação e edição de jornais,
revistas e brochuras publicitárias ou informativas. Produção de con-
teúdos para rádio, televisão e imprensa. Promoção e organização de
espectáculos e actividades culturais e recreativas. Representação co-
mercial de todos os tipos e artigos de publicidade, equipamento de
som, telecomunicações, informático e produtos ou serviços relacio-

nados com as novas tecnologias. Exploração de projectos na área da
hotelaria, restauração e similares. Desenvolvimento e gestão de pro-
jectos relacionados com a actividade imobiliária.

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

Está conforme o original.

4 de Maio de 2005. — A Primeira-Ajudante, Fernanda da Con-
ceição Pinto. 2009299671

JOSÉ MANUEL CABEÇA, L.DA

Sede: Praceta do Infante D. Henrique, 4 e 4-A, Évora

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 387/
641023; identificação de pessoa colectiva n.º 500157707; inscri-
ção n.º 7; número e data da apresentação: 12/20050428.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
alteração parcial do contrato quanto ao artigo 6.º, que passou a ter a
seguinte redacção:

ARTIGO 6.º

1 — A gerência da sociedade, em juízo e fora dele, com ou sem
remuneração, conforme for deliberado em assembleia geral, compete
a sócios e não sócios.

2 — Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e con-
tratos é necessária a intervenção de um gerente.

3 — Fica desde já nomeado gerente o sócio Simplício António
Ramalho.

Está conforme o original.

2 de Maio de 2005. — A Primeira-Ajudante, Fernanda da Con-
ceição Pinto. 2009299612

AGROLÃCOOP — COOPERATIVA DE INTERVENÇÃO
AGRO-PECUÁRIA, C. R. L.

Sede: Estação das Alcáçovas, 7000, Évora

Capital social: 10 000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 1126/
20050413; inscrição n.º 1; números e data das apresentações: 43 e
44/20050413.

Certifico que foi registada a constituição de cooperativa, que se
rege pelo contrato seguinte:

CAPÍTULO I

Disposições gerais

ARTIGO 1.º

Denominação e duração

1 — É constituída em assembleia de fundadores, e reger-se-á pelos
presentes estatutos e pelas disposições de direito aplicáveis, uma co-
operativa sob a denominação AGROLÃCOOP — Cooperativa de
Intervenção Agro-Pecuária, C. R. L.

2 — A Cooperativa durará por tempo indeterminado.

ARTIGO 2.º

Sede

1 — A Cooperativa terá sede social na Estação de Alcáçovas, con-
celho de Évora, distrito de Évora.

2 — A Cooperativa poderá transferir livremente a sede social, assim
como estabelecer filiais, delegações ou quaisquer outras instalações fora
da sede, de acordo com as suas necessidades e por deliberação da di-
recção, com a ratificação da assembleia geral.

3 — A Cooperativa assume-se como multi-sectorial e opta pela
indicação do ramo da agricultura para a sua integração intercoope-
rativa, sem prejuízo da sua participação em outras uniões e federa-
ções de cooperativas, correspondente às suas diferentes secções por
ramos do sector cooperativo.
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ARTIGO 3.º

1 — Objecto — a Cooperativa tem como objecto a produção, trans-
formação, inovação, comércio, importação, exportação de produtos
agro-pecuários e seus derivados.

2 — Fins cooperativos — a Cooperativa pretende dinamizar um
conjunto de actividades que permitam a realização pessoal e social
dos seus membros e respectivo tecido social. Pretende também cons-
tituir-se como entidade qualificada para a prestação de serviços técni-
cos de transporte, tratamento, reciclagem e transformação de lã e
produtos derivados.

Tem como principais áreas de intervenção:
A produção da lã alentejana, utilizando métodos, técnica e

ambientalmente, avançados;
A recolha e tratamento da lã no produtor;
A promoção e divulgação dos produtos e subprodutos da lã e seus

derivados;
Promoção da lã nacional;
Contribuir para o desenvolvimento sócio-cultural do cidadão;
Reforçar as actividades de educação/formação através da dinamiza-

ção e animação sócio-cultural;
Desenvolver a capacidade de intervenção dos recursos humanos.

CAPÍTULO II

Órgãos sociais

ARTIGO 4.º

São órgãos sociais da Cooperativa, a assembleia geral, a direcção, o
conselho fiscal e o conselho consultivo para a preservação do ambi-
ente.

ARTIGO 5.º

1 — Os titulares da assembleia geral, da direcção e do conselho
fiscal serão eleitos trienalmente de entre os cooperantes efectivos,
sendo permitida a reeleição consecutiva e sem qualquer limite.

2 — Os titulares ou conselheiros do conselho consultivo para aper-
feiçoamento das diversas áreas de intervenção serão eleitos pela as-
sembleia geral, por indicação da direcção, por tempo ilimitado e as-
sumem simultaneamente a qualidade de cooperantes honorários ou
beneméritos.

ARTIGO 6.º

As eleições referidas no n.º 1 do artigo anterior serão efectuadas
por listas, indicando o lugar para que cada membro é proposto, po-
dendo conter indicação de suplentes, e realizar-se-ão por maioria sim-
ples de votos, através de escrutínio secreto, constituídas pelos mem-
bros no pleno uso dos seus direitos.

ARTIGO 7.º

Após a realização das eleições, os membros da direcção, do conse-
lho fiscal e da mesa da assembleia geral mantêm-se em funções até à
tomada de posse dos membros eleitos, que é conferida pelo presiden-
te da mesa da assembleia geral cessante.

ARTIGO 8.º

Os titulares dos órgãos sociais poderão ser remunerados pelo de-
sempenho dos seus cargos, cabendo à assembleia geral fixar os res-
pectivos montantes.

SECÇÃO I

Assembleia geral

ARTIGO 9.º

1 — A assembleia geral é composta por todos os membros da
Cooperativa em pleno gozo dos seus direitos sociais.

2 — A assembleia geral é presidida por uma mesa, constituída por
um presidente.

ARTIGO 10.º

A assembleia geral reunirá ordinariamente duas vezes por ano, uma
até 31 de Março, para apreciação e votação do balanço, relatório e
contas da direcção e parecer do conselho fiscal, e outra até 31 de
Dezembro, para apreciação e votação do orçamento e plano de acti-
vidades para o exercício seguinte.

ARTIGO 11.º

A assembleia geral reunirá extraordinariamente sempre que a di-
recção, o conselho fiscal ou, pelo menos, 25 % dos membros o soli-
citem ao presidente da assembleia geral, por escrito.

ARTIGO 12.º

As assembleias gerais da Cooperativa serão convocadas pelo presi-
dente da assembleia geral, com antecedência mínima de 15 dias, de-
vendo respeitar o especificado para o efeito no Código Cooperativo.

ARTIGO 13.º

É da competência exclusiva da assembleia geral:
a) Deliberar sobre a admissão de membros honorários ou benemé-

ritos, mediante proposta apresentada pela direcção;
b) Deliberar sobre a constituição de reservas;
c) Aprovar os regulamentos internos sobre proposta da direcção;
d) Aprovar a dissolução voluntária da Cooperativa, eleger a res-

pectiva comissão liquidatária e designar o fiel depositário dos livros e
documentos da Cooperativa.

SECÇÃO II

Conselho fiscal

ARTIGO 14.º

O conselho fiscal é composto por um presidente.

ARTIGO 15.º

O conselho fiscal é o órgão de controlo e fiscalização da Coopera-
tiva, incumbindo-lhe designadamente:

a) Examinar, sempre que julgue conveniente, a escrita e toda a
documentação da Cooperativa e obrigatoriamente no fim de cada
trimestre;

b) Verificar, sempre que creia necessário, o saldo de caixa e a exis-
tência de títulos e valores de qualquer espécie, o que fará constar das
respectivas actas;

c) Emitir parecer sobre balanço, relatório e contas da direcção,
orçamento e plano de actividades para o ano seguinte;

d) Requerer a convocatória da assembleia geral, segundo o Código
Cooperativo;

e) Verificar o cumprimento dos estatutos e da lei.

SECÇÃO III

A direcção

ARTIGO 16.º

A administração e representação da Cooperativa são confiadas a
uma direcção no mínimo de três membros, um presidente, um tesou-
reiro e um secretário.

ARTIGO 17.º

A Cooperativa fica obrigada pela assinatura conjunta do presidente
e do tesoureiro, salvo quanto aos actos de mero expediente, em que
basta a assinatura de um dos membros da direcção.

ARTIGO 18.º

A gerência da Cooperativa é dispensada de prestação de cauções e
de quaisquer outras garantias.

ARTIGO 19.º

A direcção pode delegar poderes de representação e administração
para a prática de certos actos de gestão em qualquer dos seus mem-
bros, em gerentes ou noutros mandatários.

SECÇÃO IV

O conselho consultivo

ARTIGO 20.º

É composto por um presidente, um número máximo de seis con-
selheiros e um número ilimitado de vogais.
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ARTIGO 21.º

Actua sob a tutela do secretário da direcção e compete-lhe, desig-
nadamente:

1) Emitir pareceres, relatórios, conselhos ou outros documentos
sobre questões agrícolas, principalmente nos domínios de interven-
ção da Cooperativa;

2) O conselho consultivo reúne obrigatoriamente de três em três
meses e, extraordinariamente, sempre que o presidente o convoque,
com uma antecedência de cinco dias. De todas as reuniões efectuadas
será lavrada a respectiva acta;

3) As decisões do conselho consultivo serão votadas pelos seis con-
selheiros e pelo presidente, tendo este voto de qualidade, ouvidos os
vogais presentes sem direito a voto mas com registo de participação;

4) Toda a correspondência, documentação produzida e relações da
Cooperativa com terceiros será ratificada pelo secretário da direcção.

ARTIGO 22.º

1 — Poderão ser membros da Cooperativa as pessoas singulares e
colectivas.

2 — O número de membros é variável e ilimitado.
3 — Os membros classificam-se como produtores de serviços e

como utentes de serviços.
4 — Pelo carácter inovador, de intervenção e pedagógico, que re-

veste a actividade principal da Cooperativa, com relevância para a
acção consultiva, aplica-se subsidiariamente a legislação complemen-
tar referente às cooperativas de ensino, nomeadamente o especifica-
do no artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 441-A/82, estabelecendo duas ca-
tegorias de membros:

a) Membros efectivos;
b) Membros beneméritos ou honorários.
5 — São membros efectivos os cooperantes admitidos com a clas-

sificação de produtores de serviços.
6 — São membros beneméritos ou honorários as pessoas que, di-

recta ou indirectamente, promovam ou contribuam para o desenvol-
vimento da Cooperativa, nomeadamente os membros admitidos clas-
sificados conselheiros e consultores.

7 — Os membros beneméritos ou honorários têm direito a partici-
par nas assembleias gerais, sem direito a voto e, consequentemente,
sem elegibilidade para os órgãos sociais, com excepção do conselho
consultivo para a protecção do ambiente.

Os membros deverão respeitar os deveres e direitos previstos no
Código Cooperativo, na legislação, nos presentes estatutos e no regu-
lamento interno em vigor.

ARTIGO 23.º

1 — A admissão de membros é da competência da direcção, sob
proposta de, pelo menos, dois membros efectivos da Cooperativa,
com elegibilidade há, pelo menos, um ano.

2 — Os membros efectivos admitidos adquirem elegibilidade para
os órgãos sociais após três anos a contar da data da sua admissão e,
por decisão da assembleia geral, sob proposta da direcção, salvo em
casos de força maior devidamente comprovados e de manifesto inte-
resse para a Cooperativa, em que excepcionalmente podem adquirir
elegibilidade imediata.

3 — Poderão ser admitidos como membros honorários ou bene-
méritos as pessoas que, em regime de contrato de trabalho, desenvol-
vam, há mais de um ano, a sua actividade ao serviço da Cooperativa.

ARTIGO 24.º

1 — A admissão de membros é da competência da direcção, sob
proposta de, pelo menos, dois membros efectivos da Cooperativa,
com elegibilidade há, pelo menos, um ano.

2 — Os membros admitidos adquirem elegibilidade para os órgãos
sociais após três anos a contar da data da sua admissão e, por decisão
da assembleia geral, sob proposta da direcção, salvo em casos de for-
ça maior devidamente comprovados e de manifesto interesse para a
Cooperativa, em que excepcionalmente podem adquirir elegibilidade
imediata.

3 — Poderão ser admitidos como membros honorários ou bene-
méritos as pessoas que, em regime de contrato de trabalho, desenvol-
vam, há mais de um ano, a sua actividade ao serviço da Cooperativa.

ARTIGO 25.º

O membro que deseje demitir-se deverá manifestaá-lo à direcção,
por escrito, com antecedência mínima de 90 dias.

§ único. A inobservância deste prazo responsabiliza o membro por
todos os prejuízos que dela decorra para a Cooperativa, podendo esta
compensar os valores de reembolso com os de indemnização.

ARTIGO 26.º

1 — Poderão ser excluídos, e perder um mandato para os cargos
que foram eleitos, os membros que violem, grave e culposamente:

a) Os princípios cooperativos;
b) O Código Cooperativo;
c) A legislação complementar aplicável;
d) Os presentes estatutos e regulamento interno;
e) Os deveres da prestação diligente da sua actividade, de respeito

pelos outros membros e pelas decisões dos órgãos sociais;
f) Os deveres de efectuar os pagamentos previstos nos presentes

estatutos e nos regulamentos internos.
2 — Se dos factos que motivaram a exclusão do cooperador resul-

tarem prejuízos para a Cooperativa, a assembleia geral fixará os cri-
térios de indemnização.

3 — O processo de exclusão e perda de mandato processar-se-á
nos termos do Código Cooperativo e dos regulamentos internos.

4 — O processo previsto no número anterior não se aplicará quan-
do o motivo da exclusão seja o previsto na alínea f) do n.º 1 deste
artigo, sendo no entanto obrigatório o envio, para o último domicí-
lio indicado pelo infractor, de carta registada com indicação do pe-
ríodo para regularização das quantias em dívida, findo o qual será ex-
cluído.

ARTIGO 27.º

O poder disciplinar será exercido pela direcção, nos termos do
Código Cooperativo, das disposições estatutárias, regulamentares e das
limitações legalmente estabelecidas.

CAPÍTULO IV

Capital social

ARTIGO 28.º

1 — O capital social é ilimitado e variável no valor mínimo de
10 000 euros, sendo constituído por títulos de capital nominativos de
5 euros cada.

2 — Cada membro deverá subscrever um mínimo de 100 títulos de
capital.

3 — A subscrição do capital poderá ser efectuada com uma entrega
mínima inicial de 50 % do seu valor e o restante no prazo máximo
de um ano.

ARTIGO 29.º

1 — Poderá a Cooperativa estabelecer uma jóia cooperativa para
os novos membros.

2 — A Cooperativa poderá emitir títulos de investimento coope-
rativo, de acordo com o Código Cooperativo e as regras a fixar em
assembleia geral.

ARTIGO 30.º

Os títulos de capital só são transmissíveis mediante aprovação da
direcção e da assembleia geral e nos termos do Código Cooperativo.

CAPÍTULO V

Relações económicas

ARTIGO 31.º

São receitas da Cooperativa:
a) Jóias, donativos e subsídios não reembolsáveis;
b) Rendimentos e outras compensações pelo uso dos bens da Coo-

perativa;
c) Quaisquer outras permitidas por lei e pelos presentes estatutos.

ARTIGO 32.º

A base operacional será o trabalho dos membros efectivos, indivi-
duais e colectivos, aplicando-se-lhe, subsidiariamente, a legislação
complementar referente às cooperativas de produção operária ou a
referente ao trabalho independente, sendo ainda objecto de regula-
mentação específica a aprovar pela assembleia geral.

ARTIGO 33.º

Para além das reservas previstas e tornadas obrigatórias pelo Códi-
go Cooperativo, reserva legal e reserva de educação e formação co-
operativa, poderá a assembleia geral deliberar a constituição de outras
reservas, nos termos do artigo 71.º do código cooperativo.
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ARTIGO 34.º

Serão considerados excedentes a diferença entre as receitas e as
despesas directas e indirectas, não se considerando nestas quaisquer
levantamentos por trabalho dos membros.

§ único. Os excedentes terão a aplicação determinada em assem-
bleia geral, directamente ou através de regulamento interno, na per-
centagem não cativada pelas reservas criadas nos termos do
artigo anterior.

CAPÍTULO VI

Disposições finais

ARTIGO 35.º

Será aprovado pela assembleia geral, sob proposta da direcção, o
regulamento interno que disciplinará e organizará a actividade da
Cooperativa.

ARTIGO 36.º

Os presentes estatutos só poderão ser alterados em assembleia ge-
ral, por maioria de dois terços dos membros presentes.

ARTIGO 37.º

A dissolução e liquidação da Cooperativa far-se-á de acordo com o
disposto no Código Cooperativo.

ARTIGO 38.º

Expressamente, estabelece-se que as matérias omissas nestes esta-
tutos serão reguladas pelas disposições do Código Cooperativo e da
respectiva legislação complementar aplicável.

ARTIGO 39.º

Os titulares dos corpos sociais para o primeiro mandato são:
Direcção: presidente, José Manuel da Fonseca Tavares dos Santos;

tesoureiro, António Barahona Pinto Arez; secretário, Ana Isabel
Caldeira Brites Tavares dos Santos.

Conselho fiscal: presidente, Maria Judite Teles Vivas Barahona
Arez.

Está conforme o original.

4 de Maio de 2005. — A Primeira-Ajudante, Fernanda da Con-
ceição Pinto. 2009299590

REDONDO

KENICONSTRÓI — SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Redondo. Matrícula n.º 274/
20050420; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/
20050420.

Certifico que entre Francisco Manuel Bairinhas Amaro, casado com
Elsa Maria Janes da Costa Godinho Calado Amaro na comunhão de
adquiridos, residente na Rua de Fernão de Magalhães, 7, Reguengos de
Monsaraz, e António Joaquim Lopes Borrego, casado com Gina Maria
Gavancha Bengala Borrego na comunhão de adquiridos, residente em
Aldeias de Montoito, Beco de Dentro, 1, foi constituída a sociedade
em epígrafe no Cartório Notarial de Redondo, em 8 de Abril de 2005,
a fl. 74 do livro n.º 55-C, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma KENICONSTRÓI — Sociedade de
Construções, L.da, e tem a sua sede no Beco de Dentro, 1, em Aldeias
de Montoito, freguesia de Montoito, concelho de Redondo.

2 — A gerência poderá, não carecendo de deliberação dos sócios,
deslocar a sede social para outro local dentro do mesmo concelho ou
para concelho limítrofe, bem como criar sucursais, agências, delega-
ções ou outras formas locais de representação no território nacional
ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

1 — A Sociedade tem por objecto as actividades de acabamento na
área da construção civil. Terraplenagens e escavações. Construção geral
de edifícios e comércio a retalho de tintas, vernizes e produtos aná-
logos.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros e corresponde à soma de duas quotas iguais de 2500 euros, perten-
centes uma a cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

A gerência e administração da sociedade, dispensada de caução e
com ou sem remuneração, conforme for deliberado em assembleia
geral, ficam a cargo de ambos os sócios.

§ 1.º Ficam desde já nomeados gerentes os dois sócios.
§ 2.º A sociedade obriga-se com a assinatura conjunta de dois ge-

rentes.
§ 3.º Para actos de mero expediente basta a assinatura de um deles.

ARTIGO 5.º

Os sócios poderão celebrar com a sociedade quaisquer negócios ju-
rídicos, desde que estes sirvam a prossecução do objecto social.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar noutras sociedades, mesmo que o
objecto destas coincida ou não, no todo ou em parte, com o da mes-
ma, bem como associar-se a outras pessoas colectivas e a sociedades
por quotas, desde que não fique na situação de sócia única dessa socie-
dade.

Está conforme o original.

A Conservadora Interina, (Assinatura ilegível.) 2010094034

REGUENGOS DE MONSARAZ

E. T. R. — ENCHIDOS TRADICIONAIS
DE REGUENGOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Reguengos de Monsaraz.
Matrícula n.º 369/010315; identificação de pessoa colectiva
n.º 505240254; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 1/
28042005.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, por escritura de
aumento de capital lavrada em 8 de Março de 2005, a fl. 6 do livro
n.º 179-D do Cartório Notarial deste concelho, que foi aumentado o
capital em 45 000 euros, subscrito pelos sócios em partes iguais e em
dinheiro, passando para 50 000 euros, tendo sido alterado o n.º 1 do
artigo 3.º do contrato social, ficando este com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
50 000 euros e corresponde à soma das quotas seguintes:

1) Maria Cristina Rosado Piteira Godinho — 25 000 euros;
2) Antonino Lopes Godinho — 25 000 euros.

Foi depositado na pasta o texto actualizado do contrato.

4 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Otília Nunes
Palmeiro. 2003747621

FARO
ALBUFEIRA

ESPERALGARVE — CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 3298/
20050427; identificação de pessoa colectiva n.º 507319311; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 4/20050427.

Certifico que se encontra depositado na pasta respectiva foto-
cópia da escritura lavrada em 22 de Abril de 2005, a fl. 127 do livro
n.º 192-A do Cartório Notarial do Centro de Formalidades das Em-
presas de Loulé, pela qual foi constituída a sociedade em epígrafe e
que se rege pelo seguinte contrato:

1.º Yaroslav Batko, contribuinte fiscal n.º 231790074, casado no
regime da comunhão geral de bens com Lyubov Andreytsyv, natural
da Ucrânia, de nacionalidade ucraniana, com residência habitual na
Rua de Gil Vicente, 3, rés-do-chão, frente, na cidade de Albufeira;

2.º Volodymyr Ganchyn, contribuinte fiscal n.º 232341680, casa-
do no regime da comunhão geral de bens com Lydya Ganchyna, na-
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tural da Ucrânia, de nacionalidade ucraniana, com residência habitual
na Rua de Aquilino Ribeiro, 235, 1.º, direito, na cidade de Albufeira.

Verifiquei a identidade dos outorgantes pela exibição, respecti-
vamente, da autorização de residência n.º 0343180, emitida em 5 de
Junho de 2003 pelo Ministério da Administração Interna, Serviço
de Estrangeiros e Fronteiras, Delegação de Albufeira, e passaporte
n.º AX 330719, emitido em 5 de Novembro de 2002 pelas autorida-
des competentes em Odessa, na Ucrânia.

E pelos outorgantes foi declarado que entre si celebram um contra-
to de sociedade comercial por quotas, que vai reger-se pelas cláusulas
constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1

1 — A sociedade adopta a firma ESPERALGARVE — Constru-
ções, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua de Gil Vicente, 3, rés-do-
-chão, frente, na cidade, freguesia e concelho de Albufeira.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na construção civil. Reparação e
manutenção de veículos automóveis. Restauração e hotelaria. Servi-
ços de massagens e de diagnóstico médico complementar. Limpezas
industriais, domésticas e comerciais.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais, uma de
cada sócio.

ARTIGO 4.º

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

2 — Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e con-
tratos é suficiente a intervenção de um gerente.

3 — Fica desde já nomeado gerente o sócio Yaroslav Batko.

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.

26 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes da
Silva Santos. 2003767614

VALLEY VIEW HOMES, CONSTRUÇÕES,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 3299/
20050427; identificação de pessoa colectiva n.º 507123131; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 21/20050427.

Certifico que se encontra depositado na pasta respectiva foto-
cópia da escritura lavrada em 4 de Março de 2005, a fl. 126 do livro
n.º 187-A do Cartório Notarial do CFE de Loulé, pela qual foi cons-
tituída a sociedade em epígrafe e que se rege pelo seguinte contrato:

Mark Antony White, contribuinte fiscal n.º 244009554, solteiro,
maior, natural de Westminster, Inglaterra, de nacionalidade britânica,
com residência habitual no sítio de Vale Pedras, lote C 22, freguesia
e concelho de Albufeira.

Verifiquei a identidade do outorgante pela exibição do seu passa-
porte n.º 015210917, emitido em 22 de Maio de 1995 pela Agência
de Passaportes do Reino Unido.

E por ele foi declarado que constitui uma sociedade unipessoal por
quotas, que vai reger-se pelas cláusulas constantes dos artigos seguin-
tes:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Valley View Homes, Construções,
Unipessoal, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede no sítio de Vale Pedras, lote C 22,
freguesia e concelho de Albufeira.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a construção civil, gestão e adminis-
tração de imóveis, promoção, compra e venda de bens imóveis e
revenda dos adquiridos para esse fim.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente subscrito e realizado em di-
nheiro, é de 5000 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 500 vezes o valor do 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 aquele
que a sociedade está exercendo.

29 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes da
Silva Santos. 2003767622

SANTOS & MARGARIDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 1192/
920520; identificação de pessoa colectiva n.º 502767448; data:
22062004.

Certifico que se encontram depositados na pasta respectiva os
documentos respectivos ao exercício de 2003.

4 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Madalena Avó.
2003751572

MIRAVE, CONSTRUÇÕES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 2419/
20010712; identificação de pessoa colectiva n.º 505647362; data:
22062004.

Certifico que se encontram depositados na pasta respectiva os
documentos respectivos ao exercício de 2003.

4 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Madalena Avó.
2003751530

SOCIEDADE IMOBILIÁRIA PARAÍSO DA BALAIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 1638/
960522; identificação de pessoa colectiva n.º 503641090; data:
22062004.

Certifico que se encontram depositados na pasta respectiva os
documentos respectivos ao exercício de 2003.

4 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Madalena Avó.
2003751548
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VILLA SEARCH — SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 2266/
20001212; identificação de pessoa colectiva n.º 504770969; data:
22062004.

Certifico que se encontram depositados na pasta respectiva os
documentos respectivos ao exercício de 2003.

4 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Madalena Avó.
2003751564

PARBAL — GESTÃO HOTELEIRA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 2011/
990819; identificação de pessoa colectiva n.º 504575880; data:
22062004.

Certifico que se encontram depositados na pasta respectiva os
documentos respectivos ao exercício de 2003.

4 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Madalena Avó.
2003751556

RAMIREZ, ARTESANATO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 1278/
930208; identificação de pessoa colectiva n.º 502920475; data:
22062004.

Certifico que se encontram depositados na pasta respectiva os
documentos respectivos ao exercício de 2003.

4 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Madalena Avó.
2003751521

ALGARCHAPA — COMÉRCIO DE PEÇAS
PARA AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 2849/
20030416; identificação de pessoa colectiva n.º 506558428; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 6 e inscrição n.º 8; números e data
das apresentações: 2 e 3/20050503.

Certifico que se encontra depositada na pasta respectiva da socie-
dade em epígrafe fotocópia da escritura lavrada em 2 de Maio de 2005,
a fl. 111 do livro n.º 193-A do Cartório Notarial do Centro de For-
malidades das Empresas de Loulé, pela qual:

Carlos Manuel Marques Mendes cessou as suas funções de gerente,
por renúncia, a partir de 2 de Maio de 2005;

Manuel Cardoso de Freitas, casado com Helena Maria Gonçalves
na comunhão de adquiridos, Quinta dos Brejos, lote A, 49-D, Albufei-
ra, foi nomeado para o cargo de gerente, a partir de 2 de Maio de
2005.

4 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Madalena Avó.
2003767797

GALEÃO — ADMINISTRAÇÃO DE MORADIAS
E MANUTENÇÃO DE PISCINAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 678/
890113; identificação de pessoa colectiva n.º 502087021; inscri-
ção n.º 6; número e data da apresentação: 14/20050503.

Certifico que se encontra depositada na pasta respectiva fotocópia
da escritura lavrada em 7 de Fevereiro de 2005, a fl. 132 do livro
n.º 187-E do Cartório Notarial de Albufeira, pela qual foi feita a dis-
solução e encerramento da liquidação da sociedade em epígrafe, não
havendo activo nem passivo a liquidar.

Data da aprovação das contas: 31 de Dezembro de 2003.

4 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Madalena Avó.
2003767690

PARAÍSO DO MÓVEL — COMÉRCIO
DE MOBILIÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 3120/
20040706; identificação de pessoa colectiva n.º 507032390; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 7/20050429.

Certifico que se encontra depositada na pasta respectiva foto-
cópia da escritura lavrada em 26 de Abril de 2005, a fl. 133 do livro
n.º 193-E do Cartório Notarial de Albufeira, pela qual foi feita a dis-
solução e encerramento da liquidação da referida sociedade, não ha-
vendo activo nem passivo a liquidar.

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

2 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Madalena Avó.
2003767657

CANFORA — RESTAURANTE, SNACK-BAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 2738/
20020919; identificação de pessoa colectiva n.º 506272273; ins-
crição n.º 5; número e data da apresentação: 10/20050314.

Certifico que se encontra depositada na pasta respectiva fotocópia
da escritura lavrada em 1 de Abril de 2005, pela qual foi feita a dis-
solução e encerramento da liquidação da referida sociedade, não ha-
vendo activo nem passivo a liquidar.

Data da aprovação das contas: 1 de Março de 2005.

29 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes da
Silva Santos. 2003767649

LUBRIGARVE — COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES
E COMBUSTÍVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 1217/
920730; identificação de pessoa colectiva n.º 502815167; averba-
mento n.º 2 à inscrição n.º 15; número e data da apresentação: 6/
20050428.

Certifico que se encontra depositada na pasta respectiva da socie-
dade em epígrafe fotocópia da acta n.º 19/2005, elaborada em 28 de
Fevereiro, pela qual Ana Cristina Ferreira das Neves e Ana Sofia
Ferreira das Neves cessaram as suas funções de gerentes, por renún-
cia, a partir de 28 de Fevereiro de 2005.

29 de Março de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
da Silva Santos. 2003767630

TERRAÇO ILUMINADO DO SUL — CONSTRUÇÃO CIVIL,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 3300/
20050429; identificação de pessoa colectiva n.º 507340884; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 12/20050429.

Certifico que se encontra depositado na pasta respectiva fotocópia
do documento particular, elaborado em 26 de Abril de 2005, pelo qual
foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte
contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação Terraço Iluminado do Sul —
Construção Civil, Unipessoal, L.da

ARTIGO 2.º

A sociedade tem a sua sede social na Rua do Emigrante, 35, na
Guia, freguesia da Guia, concelho de Albufeira.

ARTIGO 3.º

O objecto social é construção civil de obras públicas e particulares,
limpezas de obras e de edifícios.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, tem o valor
de 5000 euros.
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ARTIGO 5.º

1 — A gerência da sociedade será exercida pela sócia única.
2 — A sociedade obriga-se com a assinatura da sócia gerente.
3 — A gerência será remunerada ou não, conforme for deliberado

em assembleia.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras empresas, 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 aquele
que a sociedade está exercendo.

ARTIGO 7.º

A sócia poderá fazer anualmente prestações suplementares, até ao
limite de 5000 euros.

ARTIGO 8.º

A sócia poderá, a todo o tempo, fazer os suprimentos que julgue
necessários.

ARTIGO 9.º

A sócia fica desde já autorizada a celebrar, entre si e a sociedade,
os negócios jurídicos que repute necessários à prossecução do objecto
da sociedade.

2 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Madalena Avó.
2003767665

FARO

HERMIPIMPÃO — MINIMERCADO, L.DA

Sede: Rua da Misericórdia, 18 e 20, rés-do-chão, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 2612/
910111; identificação de pessoa colectiva n.º 502483571; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 48/20050407.

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

Data da aprovação das contas: 14 de Fevereiro de 2005.

29 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Rute Isabel Lopes
Morgado dos Reis. 2006841513

VENTOSA & GUERREIRO, L.DA

Sede: Carreiros do Meio, Sé, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 4630/
20020226; identificação de pessoa colectiva n.º 500806136; data:
20040628.

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

15 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Rute Isabel Lopes
Morgado dos Reis. 2006841483

L. PALMA & ASSOCIADOS — FISCALIDADE,
CONTABILIDADE E GESTÃO, L.DA

Sede: Travessa de Castilho, 12, 1.º, Sé, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 4603/
20020208; identificação de pessoa colectiva n.º 505983427; data:
20040630.

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

6 de Julho de 2004. — A Escriturária Superior, Maria Madalena
de Sousa Fragoso Nascimento. 2006841190

L. PALMA & ASSOCIADOS — FISCALIDADE,
CONTABILIDADE E GESTÃO, L.DA

Sede: Travessa de Castilho, 12, 1.º, Sé, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 4603/
20020208; identificação de pessoa colectiva n.º 505983427; data:
20040630.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2002.

3 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Rute Isabel Lopes
Morgado dos Reis. 2006841181

J. A. D. E. — JOÃO ANTÓNIO DOURADO EUGÉNIO, L.DA

Sede: Rua do Dr. Cândido Guerreiro, 43, Edifício Nascente I,
fracção U, 5.º frente, Sé, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 2379/
891117; identificação de pessoa colectiva n.º 502267712; data:
20050428.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2004.

2 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Rute Isabel Lopes
Morgado dos Reis. 2006841238

AUTO PAÇO BRANCO — REPARAÇÕES LIGEIROS
E PESADOS, L.DA

Sede: Paço Branco, Conceição de Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 2740/
911126; identificação de pessoa colectiva n.º 502653558; data:
20050428.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2004.

29 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Rute Isabel Lopes
Morgado dos Reis. 2006841521

MANATI — SERVIÇOS MÉDICOS, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua de Tomaz Ribeiro, 5, São Pedro, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 5318/
20050420; identificação de pessoa colectiva n.º 507288726; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 70/20050420.

Certifico que Manuel José Navarro Tinajero, casado com Maria
Josefa Jaime Garcia na separação de bens, constituiu a sociedade em
epígrafe, que se rege pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação MANATI — Serviços Médi-
cos, Unipessoal, L.da, vai ter a sua sede na Rua de Tomaz Ribeiro, 5,
freguesia de São Pedro, concelho de Faro, e durará por tempo inde-
terminado.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade é a prestação de serviços de médicos.

ARTIGO 3.º

O capital subscrito é de 5000 euros, composto por uma única quo-
ta de igual valor, pertencente ao sócio único Manuel José Navarro
Tinajero, integralmente realizado em dinheiro.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade pertence ao sócio único Manuel José
Navarro Tinajero, sendo necessário, para obrigar a sociedade, somente
a intervenção do gerente.
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1 — O gerente fica desde já autorizado a praticar validamente os
actos que pretender, durante o período anterior à data do registo de-
finitivo da sociedade, e a movimentar quaisquer contas bancárias de
que a sociedade seja titular.

Está conforme o documento original.

2 de Maio de 2005. — O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2006841203

VIRGÍLIO REIS — TRANSPORTES
DE MERCADORIAS, L.DA

Sede: Besouro, Conceição, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 4027/
991007; identificação de pessoa colectiva n.º 504513400; data:
20050429.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2004.

2 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Rute Isabel Lopes
Morgado dos Reis. 2006841220

MANUEL FERNANDES GONÇALVES, L.DA

Sede: Falfosa, Santa Bárbara de Nexe, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 4578/
20020114; identificação de pessoa colectiva n.º 505795892; data:
20040628.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2004.

2 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Rute Isabel Lopes
Morgado dos Reis. 2006841211

FAROTUR — COMPANHIA DE ASSISTÊNCIA
TURÍSTICA MADALENA, L.DA

Sede: Rua do Dr. Rodrigues Davim, 36, 1.º, esquerdo,
São Pedro, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 1138/
790906; identificação de pessoa colectiva n.º 500891117; data:
20050429.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2004.

2 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Rute Isabel Lopes
Morgado dos Reis. 2006841254

LAGOS

NICOLAS MARMENT, ADMINISTRAÇÃO
DE PROPRIEDADES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 2505/
20030306; identificação de pessoa colectiva n.º 506381781; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 5/20050217.

Certifico a alteração dos artigos 1.º, 2.º e 3.º do contrato social,
que passaram a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade mantém a firma Nicolas Marment, Administração de
Propriedades, L.da, e tem a sua sede na Rua Direita, fracção S, Portas
do Paraíso, Praia da Luz, freguesia da Luz, concelho de Lagos.

ARTIGO 2.º

(Mantém-se o corpo do artigo).
§ único. Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares

de capital até ao montante global equivalente a 20 vezes o valor do
capital social.

ARTIGO 3.º

O objecto da sociedade consiste na gestão e administração de imó-
veis. Promoção imobiliária. Compra e venda de imóveis e revenda
dos adquiridos para esse fim. Construção civil e obras públicas. Alu-
guer e intermediação no aluguer de veículos sem condutor.
Intermediação na venda de bilhetes para eventos recreativos, cultu-
rais e desportivos. Serviços de disponibilização da rede internet. Ser-
viços de publicidade e marketing turístico por via internet. Criação,
desenvolvimento e manutenção de páginas na internet.

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

3 de Maio de 2005. — A Primeira-Ajudante, Dina Maria Viegas
Raminhos. 2008137791

X. Y. — COMÉRCIO DE CALÇADO UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 2516/
20030328; identificação de pessoa colectiva n.º 506385086; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 4/20050407.

Certifico o aumento do capital de 5000 euros para 15 000 euros e
alteração dos artigos 1.º, 3.º, 4.º e 5.º do contrato social, que passa-
ram a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação X. Y. — Exploração de Res-
taurantes, L.da

ARTIGO 3.º

O objecto social consiste na exploração de restaurantes tipo tradi-
cional.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado, é de 15 000 euros e cor-
responde à soma de três quotas, sendo uma no valor de 6000 euros,
pertencente ao sócio Xia Yongwei, outra no valor de 4500 euros,
pertencente ao sócio Xia Rongmim, e outra no valor de 4500 euros,
pertencente ao sócio Xia Xiaowei.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade é exercida pelo sócio Xia Yongwei, com
ou sem remuneração, conforme for deliberado pela assembleia geral.

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

3 de Maio de 2005. — A Primeira-Ajudante, Dina Maria Viegas
Raminhos. 2008137783

PEDRO MARTINS, PASTELARIAS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 1610/
950531; identificação de pessoa colectiva n.º 503436470; inscri-
ção n.º 6; número e data da apresentação: 16/20050406.

Certifico a transformação da sociedade em epígrafe, que se rege
pelo contrato constante dos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Pedro Martins, Pastelarias, Uni-
pessoal, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua de Lançarote de Freitas,
52, freguesia de Santa Maria, concelho de Lagos.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto exploração de casas de chá, pastela-
rias e snack-bars.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 5000 euros, representado por uma quota de igual valor, pertencen-
te ao sócio único.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência e a representação da sociedade pertencem ao só-
cio único, que se mantém na gerência, com ou sem remuneração,
conforme aquele decidir.

2 — Para obrigar a sociedade é suficiente a intervenção de um
gerente.
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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, devendo ser sempre reduzidos a escrito.

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 aquele
que a sociedade está exercendo.

3 de Maio de 2005. — A Primeira-Ajudante, Dina Maria Viegas
Raminhos. 2008137902

SILVES

LANGDALE GROUP PORTUGAL — URBANIZAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Silves. Matrícula n.º 1560/
000404; identificação de pessoa colectiva n.º 501950400; Data:
20050426.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de 2004, da sociedade
em epígrafe.

4 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Cristina Cardoso
Guerreiro. 2007123304

FIDA — URBANIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Silves. Matrícula n.º 684/
840413; identificação de pessoa colectiva n.º 501466312; Data:
20050426.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de 2004, da sociedade
em epígrafe.

4 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Cristina Cardoso
Guerreiro. 2007123290

CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO DE SÃO BAR-
TOLOMEU DE MESSINES E SÃO MARCOS DA SERRA,
C. R. L.

Conservatória do Registo Comercial de Silves. Matrícula n.º 13/840502;
identificação de pessoa colectiva n.º 500956693; averbamentos n.os

1 e 2 à inscrição n.º 12 e inscrição n.º 13; números e data das apre-
sentações: 12, 13 e 14/20050415.

Certifico que ficou depositada na pasta fotocópia da acta n.º 59 de
6 de Março de 2005, com a:

Cessação das funções de presidente do conselho fiscal, por renún-
cia, em 1 de Janeiro de 2005.

Actualização da inscrição n.º 12, onde os membros do conselho
fiscal, José Carlos Xavier dos Santos e António José Neves Cabrita,
passam a exercer as funções de presidente e secretário, respectiva-
mente.

Data da deliberação: 6 de Março de 2005.
E a nomeação de José Manuel Silva Alves, para o cargo de mem-

bro do conselho fiscal (vogal efectivo).
Data da deliberação: 6 de Março de 2005.

Está conforme o original.

29 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Cristina Cardo-
so Guerreiro. 2007123240

QUINTA DA AMENDOEIRA — INVESTIMENTOS
TURÍSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Silves. Matrícula n.º 957/
900705; identificação de pessoa colectiva n.º 502383941; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 15/20050415.

Certifico que ficaram depositadas na pasta respectiva as fotocópi-
as das actas lavradas em 28 de Dezembro de 2004, com a dissolução
e encerramento da liquidação da sociedade em epígrafe.

29 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Cristina Cardo-
so Guerreiro. 2007123231

FRUTALGARVE — COOPERATIVA DE HORTOFRUTI-
CULTORES DE SÃO BARTOLOMEU DE MESSINES,
C. R. L.

Conservatória do Registo Comercial de Silves. Matrícula n.º 18/870309;
inscrição n.º 11; número e data da apresentação: 8/20050420.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva a fotocópia da
acta n.º 64 de 23 de Dezembro de 2004, com a:

Nomeação dos órgãos sociais — triénio de 2005-2006:
Direcção: presidente, José Manuel Correia Anastácio; vice-presi-

dente, José Gregório Correia Sustelo; director, António da Luz San-
tos; suplente, Sérgio Manuel Gonçalves Neto Graça.

Conselho fiscal: presidente, Arnaldo da Silva Guilherme; vogais:
Fernando Cabrita Martins, casado, Benaciate, São Bartolomeu de
Messines, Silves, e João Manuel Anastácio Correia; suplente, Amarildo
António Cabrita Lima, casado, Esteval dos Mouros, caixa postal
119 Z, Alte, Loulé.

Data da deliberação: 23 de Dezembro de 2004.

29 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Cristina Cardo-
so Guerreiro. 2007123282

CENTRAL DE PNEUS PROGRESSO DE MESSINES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Silves. Matrícula n.º 545/
820810; identificação de pessoa colectiva n.º 501300902; inscri-
ção n.º 8; número e data da apresentação: 11/20050420.

Certifico que, por escritura lavrada em 22 de Março de 2005, a
fl. 128 do livro n.º 189-A do Cartório Notarial do Centro de Forma-
lidades das Empresas de Loulé, foi alterado o contrato da sociedade
em epígrafe, tendo, em consequência, os artigos 1.º, 2.º e 4.º ficado
com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 — (Mantém-se.)
2 — A sociedade tem a sua sede na Rua do Dr. António Cabrita

Carneiro, 21 e 23, na vila e freguesia de São Bartolomeu de Messines,
concelho de Silves, com filiais na Rua dos Heróis de Mucaba, 40, na
mesma vila de São Bartolomeu de Messines, e na aldeia e freguesia de
São Marcos da Serra, concelho de Silves.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio de automóveis, pneus,
acessórios para automóveis, combustíveis e lubrificantes, estação de
serviço, assistência técnica e reparação de veículos automóveis. Co-
mércio de vestuário, calçado, acessórios de moda, perfumaria, bijutaria.
Exploração de bares, restauração, clube de vídeo.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, pertence aos sócios Joaquim Ma-
nuel Caetano Martins, que se mantém na gerência, e Maria Adélia
Lourenço Martins Caetano e Hugo Miguel Lourenço Martins, que desde
já ficam nomeados gerentes.

2 — Para a sociedade se considerar validamente obrigada, em to-
dos os seus actos e contratos, é suficiente a intervenção do gerente
Joaquim Manuel Caetano Martins ou, então, as assinaturas em con-
junto dos gerentes Maria Adélia Lourenço Martins Caetano e Hugo
Miguel Lourenço Martins.

29 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Cristina Cardo-
so Guerreiro. 2006772198

COUNTRYSIDE HOMES — MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Silves. Matrícula n.º 2085/
20050426; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 17/
20050426.
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Certifico que, por escritura lavrada em 26 de Abril de 2005, a
fl. 12 do livro n.º 193-A, do Cartório Notarial do Centro de Forma-
lidades das Empresas de Loulé, foi constituída a sociedade em epí-
grafe, cujos sócios são Mark Mogford, Eulália Maria Cabrita da Silva
e William Murray Davies, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Countryside Homes — Mediação
Imobiliária, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Vila Branco, sítio de Monte
Branco, freguesia de São Bartolomeu de Messines, concelho de Silves.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na mediação imobiliária e adminis-
tração de imóveis por conta de outrem.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5001 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde à soma de três quotas iguais, uma de
cada sócio.

ARTIGO 4.º

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

2 — Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e con-
tratos é suficiente a intervenção de um gerente.

3 — Ficam desde já nomeados gerentes os sócios Mark Mogford e
Eulália Maria Cabrita da Silva.

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.

Disposição transitória

A gerência fica desde já autorizada a levantar a totalidade do capi-
tal 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.

4 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Cristina Cardoso
Guerreiro. 2007123312

SULANIMA — ANIMAÇÃO TURÍSTICA DO SUL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Silves. Matrícula n.º 2084/
20050421; identificação de pessoa colectiva n.º 506536127; ins-
crição n.º 4; número e data da apresentação: 5/20050421.

Certifico que, por escritura lavrada em 1 de Abril de 2005, a
fl. 116 do livro n.º 190-A do Cartório Notarial do Centro de Forma-
lidades das Empresas de Loulé, foi alterado o contrato da sociedade
em epígrafe, tendo, em consequência, os artigos 1.º e 4.º ficado com
a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º
1 — (Mantém-se.)
2 — A sociedade tem a sua sede na Quinta do Rogel, sítio da

Lameira, Estrada de Silves, freguesia de Armação de Pêra, concelho
de Silves, com endereço postal na caixa postal 9002.

3 — (Mantém-se.)
ARTIGO 4.º

1 — (Mantém-se.)
2 — (Mantém-se.)
3 — Ficam desde já nomeados gerentes os sócios Kevin Reginald

Gardner e Jacqueline Stella Smith.

Está conforme o original.

29 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Cristina Cardo-
so Guerreiro. 2006772627

VILA REAL DE SANTO ANTÓNIO

SUPERALENTEJO — SUPERMERCADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real de Santo António.
Matrícula n.º 1205/020124; identificação de pessoa colectiva
n.º 503870170; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 3; número e data
da apresentação: 6/20050429.

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

Recondução do gerente Carlos José Relego Gomes, para o quadrié-
nio de 2005-2008, por deliberação de 20 de Março de 2005.

Está conforme o original.

5 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Graça Maria Simões
Marques Gonçalves. 2006725203

JOÃO MANUEL DIAS MARTINS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real de Santo An-
tónio. Matrícula n.º 1394/050428; identificação de pessoa colec-
tiva n.º P 507300882; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 5/20050428.

Certifico que João Manuel Dias Martins, casado com Maria Amá-
lia dos Santos Martins na comunhão de adquiridos, foi constituída a
sociedade em epígrafe, que se rege pelos seguintes estatutos:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma João Manuel Dias Martins, Uni-
pessoal, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua da Europa, sem número,
na freguesia de Vila Nova de Cacela, concelho de Vila Real de Santo
António.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto construção civil. Compra e venda de
imóveis e revenda dos adquiridos para esse fim.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 5000 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 35 vezes o valor do 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 aquele
que a sociedade está exercendo.

Disposição transitória

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

Está conforme o original.

5 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Graça Maria Simões
Marques Gonçalves. 2006773470

GUADITECTOS — COLOCAÇÃO DE TECTOS
FALSOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real de Santo António.
Matrícula n.º 1200/020114; identificação de pessoa colectiva
n.º 505912457; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3;
números e data das apresentações: 10 e 11/20050422.

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

Cessação das funções do gerente Rogério Paulo Germano de Jesus,
por renúncia, em 22 de Abril de 2005.

Alteração parcial do contrato.
Artigo alterado: 4.º, tendo o mesmo ficado com a seguinte redac-

ção:
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 — Continua como gerente o sócio Ângelo Miguel Rosa de Oli-
veira.

Está conforme o original.

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

5 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Graça Maria Simões
Marques Gonçalves. 2006773364

EMPRESA DE TRANSPORTES DO RIO GUADIANA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real de Santo António.
Matrícula n.º 71/491103; identificação de pessoa colectiva
n.º 500523401; inscrição n.º 33; número e data da apresentação:
1/20050427.

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

Designação de gerência:
Prazo: biénio de 2005-2006.
Data da deliberação: 19 de Março de 2005.
Gerentes nomeados: António José Duarte da Cruz, casado; Eduardo

Manuel Samúdio Fernandes, casado, e João Manuel Correia dos San-
tos, casado.

Está conforme o original.

5 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Graça Maria Simões
Marques Gonçalves. 2006725190

GUARDA
FIGUEIRA DE CASTELO RODRIGO

ARTICÔA — ARTES GRÁFICAS DE RIBA CÔA, S. A.
Conservatória do Registo Comercial de Figueira de Castelo Rodrigo.

Matrícula n.º 120; identificação de pessoa colectiva n.º 503445266;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 4/11042005.

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

Designação dos membros dos órgãos de administração e fiscaliza-
ção.

Conselho de administração: presidente, Teodoro Augusto Farias,
divorciado; vice-presidente, José de Almeida Nunes, casado; vogal,
Joaquim Manuel Bravo Amado, casado.

Conselho fiscal: presidente, Vítor Manuel Lopes Simões, revisor
oficial de contas; vice-presidente, Nuno Miguel Saraiva Martins, ca-

sado; vogal, Manuel Lemos Pedro, casado; suplente, João Andrade
Nunes, revisor oficial de contas.

Prazo: triénio de 2005-2007.
Data da deliberação: 20 de Março de 2005.

Está conforme.

26 de Abril de 2005. — O Segundo-Ajudante, João Carlos Rosa
Baltazar Guerra. 2001492545

FORNOS DE ALGODRES

ESTEVES & ESTEVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fornos de Algodres. Matrí-
cula n.º 75; identificação de pessoa colectiva n.º 503195340; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 1/20050617.

Certifico que foi registada a dissolução da sociedade em epígrafe.
Prazo para a liquidação: três anos a contar de 2 de Junho de 2005.

Está conforme.

21 de Junho de 2005. — O Conservador, (Assinatura ilegível.)
3000176121

VILA NOVA DE FOZ CÔA

MANUEL SOARES E FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Foz Côa. Matrí-
cula n.º 167/020307; identificação de pessoa colectiva
n.º 505756293; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 2/
050421.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que, em 1 de
Março de 2002, foi designado gerente Carlos Jorge Tomé Soares.

22 de Abril de 2005. — A Ajudante, Isabel Maria Silva Ferreira
Pesqueira. 2001761775

LEIRIA
BATALHA

ASIBETUMES — OBRAS PÚBLICAS, S. A.
Conservatória do Registo Comercial da Batalha. Matrícula n.º 1155/

20041221; inscrição n.º 1 e averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1;
números e datas das apresentações: 11/20041221 e 20/20050311.

Certifico que foi constituída uma sociedade anónima, que se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma ASIBETUMES — Obras Públicas, S. A.,
e tem a sua sede no Casal do Arqueiro, freguesia e concelho da Bata-
lha.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto produção e comércio de inertes e
massas asfálticas, construção civil, compra, venda e revenda de imó-
veis, locação de imóveis, obras públicas, agricultura, transportes.

§ único. A sociedade pode participar, por qualquer forma, noutras
sociedades, mesmo com objecto diferente, em sociedades reguladas por
leis especiais e em agrupamentos complementares de empresa.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social é de 60 000 euros e representa-se por
60 000 acções de valor nominal de 1 euro.

2 — As acções são nominativas ou ao portador, livremente con-
versíveis, podendo ser representadas por títulos de 1, 5, 10, 50, 100,
1000 e múltiplos de 1000 acções.

ARTIGO 4.º

1 — A transmissão de acções nominativas entre vivos está sujeita
a preferência dos restantes accionistas a exercer entre eles na pro-
porção das acções que possuírem.

2 — Se a transmissão for a título oneroso, a preferência será exer-
cida pelo valor e nas condições da transmissão projectada.
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3 — Se a transmissão for a título gratuito, a preferência será exer-
cida pelo valor que, para cada acção resultar do último balanço apro-
vado, sem qualquer correcção dos seus elementos activos ou passivos.

4 — O presente artigo não se aplica, sendo, consequentemente,
livres as transmissões de acções a favor do cônjuge, ascendente e
descendente.

ARTIGO 5.º

1 — Havendo lugar a direito de preferência, o accionista que pre-
tenda transmitir todas ou parte das suas acções deverá comunicar essa
intenção ao conselho de administração, indicando a pessoa do adqui-
rente e todas as condições de transmissão.

2 — O conselho de administração, dentro do prazo de oito dias a
contar do recebimento da comunicação, dará conhecimento do con-
teúdo dela aos demais accionistas.

3 — Esses accionistas deverão declarar, nos cinco dias posteriores
ao recebimento da comunicação do conselho de administração, se
pretendem exercer o direito de preferência, entendendo-se que a ele
renunciam se não fizerem essa declaração atempadamente.

4 — O accionista que exerça a preferência deverá declarar se a
exerce na quota-parte das que possui, ou se a pretende exercer em
quantidade diferente e qual.

5 — O conselho de administração, dentro dos 10 dias posteriores
ao termo do prazo estabelecido no n.º 3, deverá comunicar ao trans-
mitente e aos preferentes os resultados do exercício da preferência e
do eventual rateio, que será sempre feito com base na posição accio-
nista de cada preferente.

6 — No caso de ser exercida a preferência, as compras e vendas
dela resultantes deverão ser realizadas dentro do prazo de 30 dias
contados da última comunicação prevista no número.

ARTIGO 6.º

No caso de não ser exercida a preferência, total ou parcial, o con-
selho de administração dará conhecimento desse facto a todos os
accionistas e a venda pode realizar-se livremente mas deverá ser con-
sumada, nas precisas condições em que foi oferecida à preferência,
dentro dos 60 dias posteriores ao recebimento da comunicação do
conselho de administração, sob pena de ter que ser novamente ofere-
cida preferência.

ARTIGO 7.º

1 — Depende do consentimento da sociedade a transmissão de
acções nominativas por morte dos accionistas, salvo tratando-se de
transmissão a favor de cônjuge, ascendente e descendente.

2 — A concessão ou recusa do consentimento deverá ser delibera-
da pela assembleia geral por maioria absoluta, dentro dos 60 dias sub-
sequentes ao pedido formulado pelos herdeiros ou liquidatários do
accionista ou ao pedido de averbamento ou inscrição das acções em
nome dos seus sucessores, podendo a transmissão efectuar-se livre-
mente no caso de tal deliberação não ser atempadamente tomada.

3 — A sociedade tem a obrigação de, no caso de recusar licitamen-
te o consentimento, fazer adquirir as acções por outra pessoa, nas
condições de preço e de pagamento do negócio para que foi solicita-
do o consentimento. Tratando-se de transmissão a título gratuito ou
provando a sociedade que naquele negócio houve simulação de preço,
a aquisição far-se-á pelo respectivo valor real determinado, nos ter-
mos previstos no artigo 105.º, n.º 2.

ARTIGO 8.º

A sociedade amortizará obrigatoriamente as acções nos casos de
interdição, falência ou insolvência do titular e de arresto, arrolamen-
to ou penhora, reembolsando-se os títulos, pelo seu valor nominal
em três prestações iguais e sucessivas.

ARTIGO 9.º

A sociedade poderá emitir obrigações, nos termos da lei e nas con-
dições que forem estabelecidas em deliberação da assembleia geral ou
do conselho de administração.

ARTIGO 10.º

1 — São órgãos da sociedade a assembleia geral, o conselho de
administração e o fiscal único.

2 — Os membros daqueles órgãos sociais serão eleitos em assem-
bleia geral.

3 — A sua eleição é feita em listas separadas com indicação dos
respectivos presidentes.

ARTIGO 11.º

1 — O mandato dos membros eleitos para os órgãos sociais é de
quatro anos, podendo ser reeleitos uma ou mais vezes.

2 — Os membros eleitos para os órgãos sociais manter-se-ão em
funções até serem legalmente substituídos.

3 — O ano civil em que forem eleitos conta-se como com-
pleto.

4 — Os membros eleitos para os órgãos sociais não podem fazer-
-se representar no exercício das suas funções, a não ser nos casos
previstos na lei ou nestes estatutos.

5 — Em caso de destruição, renúncia, morte ou impedimento de-
finitivo de algum membro dos órgãos sociais, pode o conselho de
administração, sob proposta do seu presidente ou, na sua falta, dos
dois membros mais antigos, proceder à sua substituição, devendo,
contudo, ratificar tal escolha na assembleia geral seguinte.

ARTIGO 12.º

1 — A mesa da assembleia geral é composta por um presidente e
um secretário, a eleger de entre os accionistas ou outras pessoas.

2 — A assembleia geral é constituída pelos accionistas com direito
a voto, possuidores de acções ou títulos de subscrição que os substi-
tuam.

3 — A cada acção corresponde um voto.

ARTIGO 13.º

1 — A assembleia geral reúne ordinariamente nos três primeiros
meses de cada ano e extraordinariamente sempre que o conselho de
administração ou o fiscal único entendam por conveniente e ainda
sempre que um ou mais accionistas que possuam acções correspon-
dentes a, pelo menos, 5 % do capital social o requeiram.

2 — O requerimento referido no número anterior, a elaborar sob
forma escrita por um ou mais accionistas possuidores de, pelo menos,
5 % do capital social, é dirigido ao presidente de mesa da assembleia
geral, indicando com precisão os assuntos a incluir na ordem do dia e
justificando a necessidade da reunião da assembleia geral.

3 — O presidente da mesa da assembleia geral deve promover a
comunicação de convocatória por carta registada com aviso de re-
cepção, nos 15 dias seguintes à recepção do requerimento. A assem-
bleia geral deve reunir antes de decorridos 45 dias a contar da publi-
cação da convocatória.

4 — O presidente da mesa da assembleia geral, quando não defira o
requerimento dos accionistas ou não convoque a assembleia, nos ter-
mos do n.º 3, deve justificar, por escrito, a sua decisão, dentro do
prazo de 15 dias.

5 — O accionista pode fazer-se representar na assembleia geral,
contanto que o faça através de um membro do conselho de adminis-
tração, do cônjuge, ascendente ou descendente do accionista ou por
outro accionista. Como instrumento de representação voluntária bas-
ta uma carta, com assinatura, dirigida ao presidente da mesa.

ARTIGO 14.º

1 — A assembleia geral pode reunir, em primeira convocatória,
desde que estejam presentes accionistas que representem metade do
capital social.

2 — Para que a assembleia geral possa deliberar em primeira con-
vocação, sobre a alteração do contrato de sociedade, fusão, cisão,
transformação, dissolução da sociedade ou outros assuntos para os quais
a lei exija maioria qualificada, sem a especificar, devem estar presen-
tes ou representados accionistas que detenham, pelo menos, acções
correspondentes a dois terços do capital social.

3 — Em segunda convocação, a assembleia geral pode deliberar seja
qual for o número de accionistas presentes ou representados e o ca-
pital por eles representado.

ARTIGO 15.º

1 — O conselho de administração é composto por três ou cinco
membros efectivos. Os administradores estão dispensados da presta-
ção de caução para o exercício do seu cargo, salvo deliberação em
contrário da assembleia geral.

2 — Compete à assembleia geral fixar a remuneração de cada um
dos administradores, tendo em conta as funções desempenhadas e a
situação económica da sociedade.
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3 — Compete ao conselho de administração o exercício de todos
os poderes de gestão e representação e deliberar sobre qualquer assun-
to de administração de sociedade, nomeadamente:

a) Gerir e efectuar, com os mais amplos poderes, as operações
relativas ao objecto social que não caibam na competência atribuída
a outros órgãos de sociedade;

b) Adquirir, alienar e ordenar seus imóveis;
c) Adquirir e alienar acções ou obrigações próprias ou alheias, nos

limites da lei;
d) Comprar, vender e permutar veículos automóveis;
e) Prestar caução e garantia pela sociedade;
f) Deliberar que sejam feitos aos accionistas adiantamentos sobre

os lucros com observância do disposto no artigo 297.º do Código das
Sociedades Comerciais;

g) Designar quaisquer pessoas, singulares ou colectivas, para o exer-
cício de cargos sociais noutras sociedades.

4 — O conselho de administração pode delegar num ou mais admi-
nistradores a gestão corrente da sociedade ou encarregar especialmente
algum ou alguns administradores de matérias de administração, dentro
dos limites fixados na lei.

5 — Os poderes de representação do conselho de administração
são exercidos conjuntamente pelos administradores, bastando para
vincular a sociedade a assinatura do presidente ou do vice-presidente.

6 — Para os actos de mero expediente é suficiente a intervenção
de um administrador.

7 — Pode o conselho de administração constituir mandatários ou
procuradores para determinados actos ou categorias de actos, em re-
presentação da sociedade.

8 — O conselho de administração reúne sempre que for convoca-
do pelo seu presidente ou por dois outros administradores.

9 — Qualquer administrador pode fazer-se representar por outro,
mediante carta dirigida ao presidente ou votar por correspondência.
O presidente do conselho de administração tem voto de qualidade.

ARTIGO 16.º

A fiscalização da sociedade compete ao fiscal único eleito em as-
sembleia geral, a qual deverá nomear um fiscal único suplente.

ARTIGO 17.º

Aos lucros de cada exercício será dada a afectação que for delibe-
rada em assembleia geral, nas percentagens por ela decididas, nomea-
damente para:

a) Formação ou reintegração do fundo de reserva legal, na percen-
tagem exigida por lei, até atingir o mínimo legal previsto;

b) Afectação a qualquer finalidade de interesse social; e
c) Atribuição aos accionistas.

ARTIGO 18.º

Ficam desde já nomeados para preencher os órgãos sociais para o
quadriénio de 2002-2005:

Mesa da assembleia geral: presidente, Dr. Jorge dos Santos Ferreira;
secretário, Dr. Carlos Manuel Lourenço dos Santos.

Conselho de administração: presidente, Álvaro Monteiro Pedroso
Jacinto; vice-presidente, Maria Isabel da Silva Pereira Jacinto; vogal,
Simão Pereira Jacinto.

Fiscal único efectivo, António Barreira, Fernando Vieira, Justino
Romão e Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, re-
presentada por António Manuel Mendes Barreira, revisor oficial de
contas n.º 563, com domicílio profissional na Rua do General Fir-
mino Miguel, 3, 1.º, em Lisboa.

Fiscal único suplente, Dr. Henrique José Marto Oliveira, revisor
oficial de contas n.º 961, com domicílio profissional na Rua do Gene-
ral Firmino Miguel, 3, 1.º, em Lisboa.

Mais certifico que junto é publicado o relatório do revisor oficial
de contas, relativo às entradas em espécie na realização do capital:

Relatório do revisor oficial de contas
(nos termos do artigo 28.º do Código das Sociedades Comerciais)

Introdução:
1 — O presente relatório destina-se a dar cumprimento ao estipu-

lado no artigo 28.º do Código das Sociedades Comerciais, relativamente
à entrega a efectuar por Álvaro Monteiro Pedroso Jacinto de bens no
valor de 51 564 euros, para realização de parte do valor nominal de
57 000 acções por si subscritas no capital da sociedade
ASIBETUMES — Obras Públicas, S. A. A diferença, 5436 euros, é
objecto de realização em dinheiro.

2 — A entrada em espécie é efectuada pela entrega dos bens que se
descrevem em seguida:

Designação do bem Euros

Central de asfalto ........................................................ 15 500,00
Pá carregadora Caterpillar .......................................... 3 100,00
Contentor esc. e habitação ......................................... 6 350,00
Balança da central ....................................................... 11 550,00
Bomba S1550 c/ terminal gasolina ............................. 3 610,00
Ar condicionado da Central ........................................ 410,00
Laboratório central c/repra ......................................... 5 790,00
Grupo electrogénio Volpor ......................................... 4 500,00
Célula Balança de Betume ........................................... 754,00
                             Total .................................... 51 564,00

3 — Os bens foram avaliados por 51 564 euros, tendo sido utiliza-
do como critério o custo de aquisição, ou seja, preços do mês de Abril
de 2004.

Responsabilidades:
4 — É da minha responsabilidade a definição dos critérios de ava-

liação dos bens e a declaração de que o valor de avaliação é suficiente
para a pretendida realização de capital.

Âmbito:
5 — O meu trabalho foi efectuado de acordo com as Normas Téc-

nicas e Directrizes de Revisão e de Auditoria da Ordem dos Revisores
Oficiais de Contas, designadamente a Directriz de Revisão/Auditoria
(DRA) 841 — Verificação das Entradas em Espécie para Realização
de Capital das Sociedades, as quais exigem que o mesmo seja planeado
e executado com o objectivo de obter um grau de segurança aceitável
sobre se os valores das entradas atingem ou não o valor nominal das
acções atribuídas ao accionista que efectua tal entrada. Para tanto, o
referido trabalho incluiu:

a) A verificação da existência dos bens;
b) A verificação da titularidade dos referidos bens e da não exis-

tência de eventuais ónus ou encargos;
c) A adopção de critérios adequados na avaliação dos mesmos; e
d) A avaliação dos bens, propriamente dita.
6 — Entendo que o trabalho efectuado proporciona uma base acei-

tável para a emissão desta declaração.
Declaração:
7 — Com base no trabalho efectuado, declaro que os valores en-

contrados atingem o valor nominal da parte das acções a realizar em
espécie e atribuídas ao accionista Álvaro Monteiro Pedroso Jacinto,
ou seja 51 564 euros.

Lisboa, 10 de Maio de 2004. — O Revisor Oficial de Contas
n.º 1168, Ângelo Manuel da Costa Dias.

Conferida, está conforme.

18 de Março de 2005. — A Segunda-Ajudante, Isilda Maria Lopes
Ferreira. 2002754209

LEIRIA

FELICIANO & FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 1636/
820507; identificação de pessoa colectiva n.º 501275770; número
e data da apresentação: D-1923/20041222.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao
exercício de 2003.

4 de Maio de 2005. — A Ajudante, Gracinda Neves Francisco.
2007315980

FATIMAUTO — PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 4404/
940225; identificação de pessoa colectiva n.º 503163791; número
e data da apresentação: D-1925/20041222.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao
exercício de 2003.

4 de Maio de 2005. — A Ajudante, Gracinda Neves Francisco.
2007307120
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OURIVESARIA LEAL & FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 4587/
941010; identificação de pessoa colectiva n.º 503283797; número
e data da apresentação: D-1932/20041222.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao
exercício de 2003.

4 de Maio de 2005. — A Ajudante, Gracinda Neves Francisco.
2007307227

TOBIAS & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 7112/
20000921; identificação de pessoa colectiva n.º 504781006; nú-
mero e data da apresentação: D-1933/20041222.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao
exercício de 2003.

4 de Maio de 2005. — A Ajudante, Gracinda Neves Francisco.
2007307235

GELIZ — GELADOS E ESPECIALIDADES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 2004/
850207; identificação de pessoa colectiva n.º 501510290; número
e data da apresentação: D-1926/20041222.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao
exercício de 2003.

4 de Maio de 2005. — A Ajudante, Gracinda Neves Francisco.
2007307138

EXTRACENTRO — INDÚSTRIA EXTRACTIVA
DE AREIAS E GESSO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 3462/
910218; identificação de pessoa colectiva n.º 502502053; número
e data da apresentação: D-1927/20041222.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao
exercício de 2003.

4 de Maio de 2005. — A Ajudante, Gracinda Neves Francisco.
2007307146

PIMAN — INDÚSTRIA E MANUTENÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 5336/
961205; identificação de pessoa colectiva n.º 503773875; número
e data da apresentação: D-1928/20041222.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao
exercício de 2003.

4 de Maio de 2005. — A Ajudante, Gracinda Neves Francisco.
2007307154

EUROEFE 21 — MANUTENÇÃO INDUSTRIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 6297/
990219; identificação de pessoa colectiva n.º 504500708; número
e data da apresentação: D-1929/20041222.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao
exercício de 2003.

4 de Maio de 2005. — A Ajudante, Gracinda Neves Francisco.
2007307162

PIMAN PORTUGAL — INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 3938/
920717; identificação de pessoa colectiva n.º 502802820; número
e data da apresentação: D-1930/20041222.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao
exercício de 2003.

4 de Maio de 2005. — A Ajudante, Gracinda Neves Francisco.
2007307189

AVELINO DE SOUSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 942/
741125; identificação de pessoa colectiva n.º 500039321; número
e data da apresentação: D-1912/20041221.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao
exercício de 2003.

4 de Maio de 2005. — A Ajudante, Gracinda Neves Francisco.
2007315831

IMOBILIÁRIA TERRAÇOS DO MARACHÃO, S. A.
Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 5377/

970113; identificação de pessoa colectiva n.º 503802654; número
e data da apresentação: D-1913/20041221.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao
exercício de 2003.

4 de Maio de 2005. — A Ajudante, Gracinda Neves Francisco.
2007315858

11-88 — CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 8769/
030213; identificação de pessoa colectiva n.º 506448584; número
e data da apresentação: D-1917/20041221.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao
exercício de 2003.

4 de Maio de 2005. — A Ajudante, Gracinda Neves Francisco.
2007315912

LIZMOVE — COMÉRCIO DE MÁQUINAS
DE MOVIMENTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 2197/
860912; identificação de pessoa colectiva n.º 501710515; núme-
ros e data da apresentação: D-1935 e D-1936/20041222.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestações de contas da sociedade em epígrafe referentes aos
exercícios de 2003 e 2002.

4 de Maio de 2005. — A Ajudante, Gracinda Neves Francisco.
2007307251

CONSTRUÇÕES LOURENÇO GONÇALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 6773/
20000112; identificação de pessoa colectiva n.º 504789600; nú-
mero e data da apresentação: D-1949/20041223.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao
exercício de 2003.

4 de Maio de 2005. — A Ajudante, Gracinda Neves Francisco.
2007307430
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CONSTRUÇÕES VALTACÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 4138/
930219; identificação de pessoa colectiva n.º 502951060; número
e data da apresentação: D-1950/20041223.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao
exercício de 2003.

4 de Maio de 2005. — A Ajudante, Gracinda Neves Francisco.
2007307448

PAVIROSA — PAVIMENTOS EM MADEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 5813/
980130; identificação de pessoa colectiva n.º 504065866; número
e data da apresentação: D-1951/20041223.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao
exercício de 2003.

4 de Maio de 2005. — A Ajudante, Gracinda Neves Francisco.
2007307456

MOURA DE ALMEIDA — SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 2430/
871019; identificação de pessoa colectiva n.º 501420398; número
e data da apresentação: D-1946/231204.

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.

4 de Maio de 2005. — A Escriturária Superior, Josefina da Con-
ceição Lima Leal Mesquita. 2007307367

FERNANDO SILVA E VIEIRA — CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 3087/
900219; identificação de pessoa colectiva n.º 502295040; número
e data da apresentação: D-1934/20041222.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao
exercício de 2003.

4 de Maio de 2005. — A Ajudante, Gracinda Neves Francisco.
2007307243

MILMAR — RESTAURANTE, SNACK-BAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 2444/
871111; identificação de pessoa colectiva n.º 501897283; número
e data da apresentação: D-1942/221204.

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.

4 de Maio de 2005. — A Escriturária Superior, Josefina da Con-
ceição Lima Leal Mesquita. 2007307316

MOISÉS JOALHEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 2538/
880414; identificação de pessoa colectiva n.º 501965467; número
e data das apresentações: D-1937 e D-1938/22122004.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos das prestações de contas da sociedade em epígrafe referentes aos
exercícios de 2003 e 2002.

Conferida, está conforme.

4 de Maio de 2005. — A Escriturária Superior, Josefina da Con-
ceição Lima Leal Mesquita. 2007307260

CERAMITEC — ORGANIZAÇÃO E GESTÃO
DE EMPRESAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 4504/
940609; identificação de pessoa colectiva n.º 501779720; número
e data da apresentação: D-1872/161204.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao
exercício de 2003.

A Ajudante, Maria Goreti Leal de Oliveira Moniz. 2007314541

SOLEI — SOCIEDADE LEIRIENSE IMOBILIÁRIA, S. A.
Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 9021/

031006; identificação de pessoa colectiva n.º 502338458; número
e data da apresentação: D-1808/20041202.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao
exercício de 2003.

Conferida, está conforme.

4 de Maio de 2005. — A Ajudante, Graça Maria Cardoso Car-
reira. 2007301440

TENTATIVA — CENTRO EDUCATIVO DE LEIRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 4581/
941004; identificação de pessoa colectiva n.º 503283754; número
e data da apresentação: D-1931/20041222.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao
exercício de 2003.

4 de Maio de 2005. — A Ajudante, Gracinda Neves Francisco.
2007307219

T. P. B. — TECNOLOGIA EM PAVIMENTOS
E CONSTRUÇÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 9061/
031110; identificação de pessoa colectiva n.º 502168722; número
e data da apresentação: D-1810/20041202.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao
exercício de 2003.

Conferida, está conforme.

4 de Maio de 2005. — A Ajudante, Graça Maria Cardoso Car-
reira. 2007301466

BRAZ & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 956/
750313; identificação de pessoa colectiva n.º 500324409; número
e data da apresentação: D-1920/20041221.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao
exercício de 2003.

4 de Maio de 2005. — A Ajudante, Gracinda Neves Francisco.
2007315955

MOLDIBER — MOLDES PARA PLÁSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 1640/
820517; identificação de pessoa colectiva n.º 501278990; número
e data da apresentação: D-1921/20041222.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao
exercício de 2003.

4 de Maio de 2005. — A Ajudante, Gracinda Neves Francisco.
2007315947
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CITIBLOC — CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 6375/
990420; identificação de pessoa colectiva n.º 504664271; número
e data da apresentação: D-1910/211204.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao
exercício de 2003.

4 de Maio de 2005. — A Ajudante, Maria Goreti Leal de Oliveira
Moniz. 2007315815

COLIS — COMÉRCIO DE COLCHÕES DO LIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 2705/
881110; identificação de pessoa colectiva n.º 502060417; número
e data da apresentação: D-1911/211204.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao
exercício de 2003.

4 de Maio de 2005. — A Ajudante, Maria Goreti Leal de Oliveira
Moniz. 2007315823

SUPERCHAPAS — PAVIMENTOS INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 8498/
020725; identificação de pessoa colectiva n.º 506097706; número
e data da apresentação: D-1809/20041202.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao
exercício de 2003.

Conferida, está conforme.

4 de Maio de 2005. — A Ajudante, Graça Maria Cardoso Car-
reira. 2007301458

SILVINO & FERREIRA — CAFETARIA
E PASTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 4395/
940209; identificação de pessoa colectiva n.º 503141020; número
e data da apresentação: D-1922/20041222.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao
exercício de 2003.

4 de Maio de 2005. — A Ajudante, Gracinda Neves Francisco.
2007315971

FIBRATELAS — ISOLAMENTOS, ADITIVOS
PARA CIMENTO, COZINHAS, L.DA

Sede: Rua do Vale de Lobos, 38, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 1358/
791018; identificação de pessoa colectiva n.º 500889627; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 28/20050419.

Certifico que foi dissolvida a sociedade em epígrafe e encerrada a
sua liquidação, tendo as contas sido aprovadas em 15 de Abril de 2005.

Conferida, está conforme.

4 de Maio de 2005. — A Ajudante, Graça Maria Cardoso Car-
reira. 2007320541

DOSSIER HUMANO — GESTÃO E DESENVOLVIMENTO
DE RECURSOS HUMANOS, L.DA

Sede: Avenida do Marquês de Pombal, 29-A, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 5357/
961227; identificação de pessoa colectiva n.º 503790761; inscri-
ção n.º 9; número e data da apresentação: 13/20050503.

Certifico que foi dissolvida a sociedade em epígrafe e encerrada a
sua liquidação, tendo as contas sido aprovadas em 26 de Abril de 2005.

Conferida, está conforme.

4 de Maio de 2005. — A Ajudante, Graça Maria Cardoso Car-
reira. 2007320525

CAFFÉ BAR METRO E MEIO, L.DA

Sede: Rua do Conde Ferreira, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 8500/
020726; identificação de pessoa colectiva n.º 506234665; averba-
mentos n.os 1 e 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e data
das apresentações: 10 a 12/20050503.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe, que cessaram fun-
ções de gerente, Paulo Jorge Mateus Cândido Duarte e Maria José
Dias Rolão, por terem renunciado, em 18 de Novembro de 2003 e
foram designados gerentes, António das Neves Pereira e João Tiago
Martins Pereira, por deliberação de 18 de Novembro de 2003.

Conferida, está conforme.

4 de Maio de 2005. — A Ajudante, Graça Maria Cardoso Car-
reira. 2007320517

GASTRO-DIAGNÓSTICO DO LIZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 2407/
870915; número e data da apresentação: D-1915/20041221.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao
exercício de 2003.

4 de Maio de 2005. — A Ajudante, Gracinda Neves Francisco.
2007315874

FRANCISCO MEIRELES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 5355/
961223; identificação de pessoa colectiva n.º 503790737; número
e data da apresentação: D-1916/20041221.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao
exercício de 2003.

4 de Maio de 2005. — A Ajudante, Gracinda Neves Francisco.
2007315882

P. J. M. — CONSTRUÇÕES METÁLICAS, L.DA

Sede: Lagoeira, Bidoeira de Cima, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 5810/
980129; identificação de pessoa colectiva n.º 504065416; inscri-
ção n.º 3 e averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; números e data das
apresentações: 57 e 58/20050503.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe, que foi reforçado o
capital e alterado o pacto quanto ao n.º 1 do artigo 3.º, que ficou com
a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
72 350 euros, dividido em cinco quotas dos valores nominais e titula-
res seguintes: uma de 14 470 euros, do sócio Pedro Gonçalo Crespo
Moreira; uma de 14 470 euros, do sócio Nelson Jorge Crespo Mo-
reira, uma de 21 705 euros, do sócio Artur Lisboa Moreira, uma de
7235 euros, da sócia Gracinda Vieira Crespo, e uma de 14 470 euros,
do sócio Carlos Miguel Crespo Moreira.

Mais certifico que cessaram funções de gerentes Pedro Gonçalo
Crespo Moreira e Nelson Jorge Crespo Moreira, por terem renun-
ciado, em 30 de Março de 2005, e foram designados gerentes Artur
Lisboa Moreira e Carlos Miguel Crespo Moreira, por deliberação de
30 de Março de 2005.

Está conforme o original.

5 de Maio de 2005. — A Ajudante, Gracinda Neves Francisco.
2007320550
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ASPITOTAL — INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
DE ASPIRAÇÃO CENTRAL, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Travessa das Flores, 1.º, A, Vale Sepal, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 9740/
20050503; identificação de pessoa colectiva n.º P 507269365;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/20050503.

Certifico que foi constituída a sociedade unipessoal por quotas em
epígrafe, cujo contrato é o seguinte, por Carla Marisa de Oliveira
Longa, solteira, maior:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma ASPITOTAL — Instalação de Equipa-
mentos de Aspiração Central, Unipessoal, L.da

ARTIGO 2.º

A sociedade tem a sua sede na Travessa das Flores, 1.º, A, em Vale
Sepal, freguesia e concelho de Leiria.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem como objecto: comércio e instalação de máquinas
e equipamentos de aspiração central.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 5000 euros e corresponde a uma quota de igual valor nominal,
pertencente à sócia única.

ARTIGO 5.º

1 — A administração e gerência da sociedade, com ou sem remu-
neração, conforme for decidido pela sócia única, incumbirá a quem
vier a ser nomeado por aquela mesma sócia única.

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

3 — Fica desde já nomeada gerente, a sócia Carla Marisa de Oli-
veira Longa.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo que estas tenham objecto diferente do seu ou sejam regu-
ladas por leis especiais, podendo ainda integrar agrupamentos com-
plementares de empresas e constituir associações em participação e
consórcios.

ARTIGO 7.º

Fica desde já autorizada a celebração de quaisquer negócios jurídi-
cos entre a sociedade e o sócio único, contanto que os mesmos sir-
vam para a prossecução do objecto social daquela sociedade.

Está conforme o original.

4 de Maio de 2005. — A Ajudante, Gracinda Neves Francisco.
2007319411

LISBOA
ARRUDA DOS VINHOS

EMPREENDIMENTOS CASAL
DA GAMA — CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arruda dos Vinhos. Matrícula
n.º 661/030127; identificação de pessoa colectiva n.º 506321495.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado:
Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 4 — Apresentação n.º 3/

20050429.
Cessação de funções de gerente do sócio, Fernando dos Santos

Mangas, por renúncia de 21 de Março de 2005.

Está conforme o original.

29 de Abril de 2005. — A Conservadora em substituição legal, Isa-
bel Maria Brochado Morais. 2006769650

CASCAIS

CARUL — CONSTRUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO,
REPRESENTAÇÕES E URBANIZAÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 282-
-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 500056137; req. 6879/
210803.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativas ao exercício de
2002.

Está conforme.

14 de Março de 2005. — A Ajudante Principal, Lucília Maria
Gomes Jacinto. 2000800270

METHODUS — SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, S. A.
Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 9641-

-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 501884807; inscri-
ção n.º 25; número e data da apresentação: 34/20050323.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi o capital
reforçado com 1 300 000 euros, realizado e subscrito em espécie, tendo
sido posteriormente reduzido no mesmo montante, ficando o capital
da sociedade com o valor de 550 000 euros.

Relatório do revisor oficial de contas, nos termos
do artigo 28.º do Código das Sociedades Comerciais

Introdução:
1 — O presente relatório destina-se a dar cumprimento ao ar-

tigo 28.º do Código das Sociedades Comerciais, relativamente à en-
trega por António Francisco Lucena Ferreira de Faria de bens no valor
de 1 571 000 euros para realização de 130 000 acções por si subscri-
tas no capital da sociedade METHODUS — Sistemas de Informação,
S. A., com o valor nominal de 10 euros.

2 — A entrada em espécie consiste na entrega dos bens que a se-
guir se descrevem:

Marca nacional n.º 262 975 METHODUS classe 42.ª
Pedida: 21 de Março de 1990.
Concedida: 18 de Setembro de 1992.
Próxima renovação: 18 de Setembro de 2012.
Próxima DIU: 18 de Setembro de 2007.
Marca nacional n.º 334 726 METHODUS classe 35.ª e 42.ª
Pedida: 18 de Janeiro de 1999.
Concedida: 28 de Dezembro de 1999.
Próxima renovação: 28 de Dezembro de 2009.
Próxima DIU: 28 de Dezembro de 2004.
Marca Internacional n.º 709 833 METHODUS classe 35.ª e 42.ª
Pedida: 4 de Março de 1999.
Próxima renovação: 4 de Março de 2009.
País do Acordo/Protocolo: Reino Unido.
Marca nos EUA METHODUS n.º 2440012 classes 35.ª e 42.ª
Pedida: 16 de Abril de 1999.
N.º de pedido: 75-684 250.
Concedida: 3 de Abril de 2001.
N.º de registo: 2440012.
Próxima renovação: 3 de Abril de 2011.
3 — Os bens foram avaliados pelo Dr. Rui Alpalhão, professor

auxiliar convidado do ISCTE, em 20 de Dezembro de 2004 pelo
«Método do cash flow descontado», do crescimento constante dos
proveitos esperados desta operação.

Responsabilidades:
4 — A nossa responsabilidade consiste em apreciar de forma inde-

pendente a razoabilidade da avaliação dos bens e em declarar que o
valor encontrado é suficiente para a realização de capital pretendida.

Âmbito:
5 — O nosso trabalho foi efectuado de acordo com as Normas

Técnicas e Directrizes de Revisão/Auditoria da Ordem dos Revisores
Oficiais de Contas, designadamente a Directriz de Revisão/Auditoria
(DRA) 841 — Verificação das Entradas em Espécie para Realização
de Capital das Sociedades, as quais exigem que o mesmo seja planeado
e executado com o objectivo de obter um grau de segurança aceitável
sobre se os valores das entradas atingem ou não o valor nominal das
acções atribuídas aos sócios que efectuaram tais entradas. Para tanto,
o referido trabalho incluiu a verificação:

a) Da existência dos bens;
b) Da titularidade dos referidos bens e da existência de eventuais

ónus ou encargos;
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c) Da adequação dos critérios usados na avaliação dos mesmos; e
d) Do valor atribuído aos bens.
6 — Entendemos que o trabalho efectuado proporciona uma base

aceitável para a emissão da nossa declaração.

Declaração:
7 — Com base no trabalho efectuado, declaramos que os valores

encontrados atingem o valor nominal das acções atribuídas ao sócio
que efectua tal entrada.

Lisboa, 22 de Dezembro de 2004. — O Revisor Oficial de Contas
n.º 309, José Jorge da Costa Martins Reimão.

Está conforme o original.

29 de Março de 2005. — A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Vi-
cente Paula. 2006649752

LISBOA — 1.A SECÇÃO

DREAM STREET — IMOBILIÁRIA, S. A.
Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula

n.º 12 422/040329; identificação de pessoa colectiva
n.º 506844277; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 33/
040329.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato:

CAPÍTULO I

Denominação, sede e objecto

ARTIGO 1.º

Denominação e tipo

A sociedade é uma sociedade comercial anónima e a sua firma é
constituída pela denominação Dream Street — Imobiliária, S. A.

ARTIGO 2.º

Sede

1 — A sociedade tem a sua sede na Rua de Mouzinho da Silveira,
27, 5.º, A, freguesia do Coração de Jesus, concelho de Lisboa.

2 — A administração, observadas as disposições legais pertinentes,
poderá deslocar a sede social dentro do mesmo concelho e ainda cri-
ar, em território nacional ou no estrangeiro, escritórios, delegações
ou quaisquer outras formas de representação social onde e pelo tem-
po que entenda conveniente.

ARTIGO 3.º

Objecto social

1 — A sociedade tem por objecto social a administração e a gestão
de bens imóveis próprios e alheios, a compra de bens imóveis, a compra
para revenda e a venda de bens imóveis, bem como a aquisição de
prédios para reabilitação urbanística dos mesmos, a construção de
prédios e a prestação de serviços de consultoria relacionados com a
administração imobiliária.

2 — Por simples deliberação da administração, a sociedade poderá
participar em agrupamento complementares de empresas e no capi-
tal de outras sociedades, criar novas empresas ou participar na sua
criação, quer sejam reguladas ou não por leis especiais, mesmo que o
objecto social seja diferente do seu.

ARTIGO 4.º

Duração da sociedade

A sociedade durará por tempo indeterminado.

CAPÍTULO II

Capital social

ARTIGO 5.º

Capital social

1 — O capital social é de 500 000 euros, encontrando-se total-
mente subscrito e realizado e é representado por 500 000 acções, com
o valor nominal de 1 euro cada.

2 — A sociedade poderá, nos termos e com sujeição aos limites
legalmente fixados, emitir acções de qualquer tipo, designadamente
acções preferenciais, sem voto ou remíveis.

ARTIGO 6.º

Representação do capital social

1 — As acções representativas do capital social da sociedade
são incorporadas em títulos de 1, 10, 100, 1000 e 10 000 acções, os
quais poderão ser desdobrados ou concentrados a pedido dos accionis-
tas.

2 — As acções representativas do capital social da sociedade são
tituladas e ao portador.

3 — As despesas de desdobramento e de concentração de títulos
correm por conta dos accionistas interessados.

4 — Os títulos representativos de acções são assinados por um
administrador, podendo a assinatura ser reproduzida por meios mecâ-
nicos, desde que autenticada com o selo branco da sociedade.

ARTIGO 7.º

Acções próprias

Nos termos e com sujeição aos limites legalmente fixados, é per-
mitido à sociedade adquirir acções próprias e realizar sobre elas as
operações que a administração entenda serem adequadas à prossecução
do interesse social.

CAPÍTULO III

Órgãos sociais e representação da sociedade

ARTIGO 8.º

Elenco dos órgãos sociais

1 – São órgãos sociais:
a) A assembleia geral;
b) O conselho de administração ou o administrador único;
c) O fiscal único.
2 — A administração poderá designar um secretário da sociedade e

o respectivo suplente, cujas competências serão as determinadas no
Código das Sociedades Comerciais.

ARTIGO 9.º

Duração dos mandatos

1 — Os titulares de cada um dos órgãos sociais são designados por
períodos de três anos, coincidentes com os exercícios sociais.

2 — Nos casos em que a lei a não proíba, é permitida a recondução
por uma ou mais vezes.

ARTIGO 10.º

Remunerações e caução

1 — As remunerações dos membros dos órgãos sociais, incluindo a
do fiscal único, sem prejuízo do que a lei dispõe quanto a este, serão
fixadas por deliberação da assembleia geral ou de comissão por esta
designada para o efeito.

2 — A comissão de remunerações a que alude o número ante-
rior, caso se opte pela sua designação, será composta por três accio-
nistas, designados por períodos de três anos coincidentes com os exer-
cícios sociais, sendo permitida a sua recondução, por uma ou mais
vezes.

3 — As funções de administração poderão ser ou não remune-
radas. Se o forem, a remuneração dos membros da administração
pode ser constituída por uma parte fixa e por uma parte variável,
traduzida esta numa participação que não exceda 5 % dos lucros do
exercício.

4 — Os membros da administração poderão ser dispensados de
prestar caução por deliberação da assembleia geral que os eleja.

ARTIGO 11.º

Vinculação da sociedade

A sociedade obriga-se mediante:
a) A assinatura do presidente do conselho de administração;
b) A assinatura de dois administradores;
c) A assinatura de um procurador da sociedade;
d) Assinatura do administrador único.
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CAPÍTULO IV

Assembleia geral

ARTIGO 12.º

Natureza da assembleia geral

A assembleia geral, regularmente constituída, representa a univer-
salidade dos accionistas, sendo as suas deliberações vinculativas para
todos eles, quando tomadas nos termos da lei e dos estatutos.

ARTIGO 13.º

Constituição da assembleia geral

1 — Têm direito de participar nas reuniões da assembleia geral os
accionistas com direito a voto.

2 — Os accionistas que não possuam o número de acções necessá-
rio para terem direito a voto poderão agrupar-se de modo a obterem
aquele número, devendo, nesse caso, designar um só, de entre eles,
para os representar na assembleia geral.

3 — A participação dos accionistas que sejam pessoas colectivas
depende da designação de uma pessoa singular que os represente.

4 — Os accionistas que sejam pessoas singulares apenas podem
fazer-se representar por cônjuge, por parente na linha recta, por um
membro da administração da sociedade ou por outro accionista.

5 — Cada uma das representações previstas nos números anterio-
res do presente artigo deverá ser titulada por documento escrito, di-
rigido ao presidente da mesa da assembleia geral e entregue na sede
social. Sob pena de a representação poder ser validamente rejeitada,
o respectivo documento de representação deverá ser entregue com a
antecedência mínima de três dias úteis em relação à data da assem-
bleia geral.

6 — Sem prejuízo do disposto no n.º 1 do presente artigo, poderão
ainda assistir às reuniões da assembleia geral o representante ou re-
presentantes comuns dos titulares de acções preferenciais sem voto,
bem como as pessoas cuja presença seja autorizada pelo presidente da
mesa, designadamente, sob proposta dos membros da administração,
técnicos da sociedade, para esclarecimento de questões específicas
sujeitas à apreciação da assembleia.

ARTIGO 14.º

Votos

1 — Tem direito de voto o accionista comprovadamente titular
de, pelo menos, 1000 euros de capital social, cabendo um voto a cada
1000 acções.

2 — A prova da qualidade de accionista far-se-á através do depó-
sito das acções nos cofres da sociedade ou mediante declaração subs-
crita e emitida, nos termos legais, por instituição de crédito e recebi-
da na sociedade ao menos cinco dias úteis antes da data designada
para a reunião da assembleia geral, certificando que as acções estão
depositadas nos seus cofres em nome do accionista.

ARTIGO 15.º

Mesa da assembleia geral

1 — A mesa da assembleia geral será composta por um presidente
e um secretário, eleitos pela assembleia geral de entre accionistas ou
outras pessoas.

2 — Cabe à mesa da assembleia geral dirigir as respectivas reuniões
e, sem prejuízo das competências do secretário da sociedade, elaborar
as respectivas actas.

3 — Ao presidente incumbe convocar, com observância das for-
malidades legais, as reuniões da assembleia geral.

4 — Na ausência ou impedimento do presidente, as suas funções
serão exercidas pelo secretário.

ARTIGO 16.º

Convocação das reuniões da assembleia geral

1 — Sem prejuízo da aplicabilidade à sociedade das disposições le-
gais que permitem aos accionistas deliberar unanimemente por escri-
to ou reunir e deliberar sem observância de formalidades prévias, as
deliberações dos accionistas serão, nos demais casos, tomadas em as-
sembleias gerais regularmente convocadas e constituídas.

2 — As convocatórias para as reuniões da assembleia geral devem
ser publicadas, com a antecedência mínima imposta por lei, e na
convocatória pode ser marcada segunda data de reunião, com inter-

valo superior a 15 dias, para o caso de a assembleia não poder fun-
cionar na primeira data marcada por falta de quórum, aplicando-se à
assembleia que reúna na segunda data as regras relativas à assembleia
de segunda convocação.

ARTIGO 17.’

Atribuições da assembleia geral

Para além do disposto na lei e nos presentes estatutos competirá,
em especial, à assembleia geral:

a) Eleger a respectiva mesa;
b) Eleger os membros da administração, designadamente os mem-

bros do conselho de administração ou o administrador único;
c) Eleger o fiscal único e o fiscal suplente.

CAPÍTULO V

Administração

ARTIGO 18.º

Natureza da administração

A administração da sociedade será exercida, conforme deliberado
em assembleia geral, por um conselho de administração, composto
por um número ímpar de membros, no mínimo de três, a designar ou
não de entre os accionistas, ou por um administrador único.

ARTIGO 19.º

Atribuições do conselho de administração
ou do administrador único

Cabe ao conselho de administração ou ao administrador único, sem
prejuízo das atribuições que por lei lhe são genericamente conferidas:

a) Orientar e gerir a sociedade, praticando todos os actos e opera-
ções enquadráveis no seu objecto social, sem prejuízo das atribuições
especiais da assembleia geral;

b) Contrair empréstimos e outros tipos de financiamento e reali-
zar operações de crédito que não sejam vedadas pela lei;

c) Constituir mandatários ou procuradores para a prática de actos
determinados, com ou sem faculdade de substabelecimento;

d) Executar e fazer cumprir os preceitos legais e estatutários e as
deliberações da assembleia geral;

e) Representar a sociedade em juízo e fora dele, activa e passiva-
mente, podendo apresentar participações criminais e desistir delas,
contrair obrigações, propor e seguir pleitos, desistir ou transigir em
processo, comprometer-se em sede de arbitragem, assinar termos de
responsabilidade e, em geral, resolver acerca de todos os assuntos que
não caibam na competência de outros órgãos.

CAPÍTULO VI

Fiscalização da actividade da sociedade

ARTIGO 20.º

Fiscalização dos negócios da sociedade

1 — A fiscalização dos negócios sociais será exercida, nos termos
da lei, por um fiscal único que será um revisor oficial de contas ou
uma Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, designado pela assem-
bleia geral.

2 — A assembleia geral designa ainda um revisor oficial de contas
ou uma Sociedade de Revisores Oficiais de Contas suplente.

3 — Cabem ao revisor oficial de contas ou à Sociedade de Reviso-
res Oficiais de Contas os poderes que a lei atribui ao conselho fiscal.

CAPÍTULO VII

Disposições gerais

ARTIGO 21.º

Ano social

O ano social coincide com o ano civil, encerrando-se o exercício
e contas da sociedade com data a 31 de Dezembro.
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ARTIGO 22.º

Aplicação dos lucros

1 — Os lucros líquidos apurados no balanço anual terão a aplicação
que a assembleia geral determinar, deduzidas as verbas que por lei te-
nham de destinar-se à constituição ou reforço de fundos de reserva.

2 — Sob proposta da administração, a assembleia geral ponderará
em cada ano social a conveniência e a oportunidade de serem cons-
tituídas, reforçadas ou diminuídas reservas destinadas à estabilização
de dividendos.

3 — A assembleia geral delibera livremente, por maioria simples,
em matéria de aplicação dos lucros do exercício, sem sujeição a qual-
quer distribuição obrigatória.

4 — Podem ser efectuados adiantamentos sobre os lucros no de-
curso de um exercício, nos ternos e com os limites previstos na lei.

ARTIGO 23.º

Litígios e foro competente

Para todos os litígios que oponham a sociedade aos accionistas,
seus herdeiros ou representantes, emergentes ou não destes estatutos,
fica estipulado o foro da comarca da sede, com expressa renúncia a
qualquer outro.

ARTIGO 24.º

Derrogação de disposições legais

Os preceitos dispositivos da lei podem ser derrogados por delibera-
ções sociais.

Mais certifico que foram designados os órgãos sociais para o trié-
nio de 2004-2006.

Conselho de administração: presidente, José Carlos Queirós da Cunha
Carvalho, Rua dos Aventureiros, lote 3.10.01, 5.º, Lisboa; vogais: José
Filomeno Cordeiro Baião de Morais, Rua de Bartolomeu Dias, 96,
1.º, direito, Lisboa, e Filipe de Lacerda Baião do Nascimento, Alame-
da dos Oceanos, lote 4.32.01, D, 8.º, A, Lisboa.

Fiscal único, Esac — Espírito Santo & Associados, SROC, S. A.,
Avenida dos Estados Unidos da América, 97, 6.º, direito, Lisboa; su-
plente, Luís Filipe Pinto Gonçalves da Cruz, Avenida do Duque de
Loulé, 3, 5.º, Lisboa, revisor oficial de contas.

Está conforme o original.

25 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria João
Ruano. 2005416304

AGROPROJECTO — PROJECTOS E EQUIPAMENTOS
AGRÍCOLAS E INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 48 072; identificação de pessoa colectiva n.º 500307423; ins-
crição: 300604.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas no ano de 2003.

Está conforme o original.

22 de Abril de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria da Graça
Mendes Zuzarte. 2010530845

BARRACUDA CLUBE — EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS E TURÍSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 61 088; identificação de pessoa colectiva n.º 501521836; ins-
crição: 22062004.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas no ano de 2003.

Está conforme o original.

22 de Março de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria da Graça
Mendes Zuzarte. 2008412113

BRINIVEX — IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO,
REPRESENTAÇÃO, SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 60 942; identificação de pessoa colectiva n.º 500866422; ins-
crição: 280704.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas no ano de 2003.

Está conforme o original.

29 de Abril de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria da Graça
Mendes Zuzarte. 2010514017

A TRANSPORTADORA PROGRESSO PORTELENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 61 072; identificação de pessoa colectiva n.º 500005664; ins-
crição: 230704.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes às prestações de contas nos anos de 2001, 2002 e 2003.

Está conforme o original.

26 de Abril de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria da Graça
Mendes Zuzarte. 2006448137

A. C. E. — ACTIVIDADES DE CONSULTORIA
EMPRESARIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 69 507; identificação de pessoa colectiva n.º 502042800; ins-
crição: 230704.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas no ano de 2003.

Está conforme o original.

26 de Abril de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria da Graça
Mendes Zuzarte. 2010531280

A BILHA — ARTESANATO & TURISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 55 756; identificação de pessoa colectiva n.º 501137890; ins-
crição: 280704.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas no ano de 2003.

Está conforme o original.

29 de Abril de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria da Graça
Mendes Zuzarte. 2006555065

A. PRESTIGIOSA — PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 62 185; identificação de pessoa colectiva n.º 501579990; ins-
crição: 02072004.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas no ano de 2003.

Está conforme o original.

13 de Abril de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria da Graça
Mendes Zuzarte. 2006534890

ANTÓNIO RODRIGUES & HELENA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 63 436; identificação de pessoa colectiva n.º 501686940; ins-
crição: 22062004.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas no ano de 2003.

Está conforme o original.

22 de Março de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria da Graça
Mendes Zuzarte. 2008440168

DINORA SILVEIRA DE AZEVEDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 62 090; identificação de pessoa colectiva n.º 501592148; ins-
crição: 22062004.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas no ano de 2003.

Está conforme o original.

22 de Março de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria da Graça
Mendes Zuzarte. 2004805579

EUROLOJAS — PAPELARIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 67 709; identificação de pessoa colectiva n.º 501934197; ins-
crição: 02072004.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas no ano de 2003.

Está conforme o original.

13 de Abril de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria da Graça
Mendes Zuzarte. 2009417445

A. GAVINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 50 711; identificação de pessoa colectiva n.º 500629269; ins-
crição: 02072004.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas no ano de 2003.

Está conforme o original.

13 de Abril de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria da Graça
Mendes Zuzarte. 2009417488

ESTEVES & SOUSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 51 540; identificação de pessoa colectiva n.º 500716269; ins-
crição: 07072004.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas no ano de 2003.

Está conforme o original.

18 de Abril de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria da Graça
Mendes Zuzarte. 2010530284

EDIFÍCIOS CAMPANHÃ, S. A.
Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula

n.º 50 273; identificação de pessoa colectiva n.º 500090190; ins-
crição: 07072004.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas no ano de 2003.

Está conforme o original.

19 de Abril de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria da Graça
Mendes Zuzarte. 2010530462

EMPRESA IMOBILIÁRIA FRANCISCO SIMÃO
PORTUGAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 55 173; identificação de pessoa colectiva n.º 501101241; ins-
crição: 08072004.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas no ano de 2003.

Está conforme o original.

19 de Abril de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria da Graça
Mendes Zuzarte. 2008533735

DERMEPIL — DEPILAÇÃO ELÉCTRICA DEFINITIVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 58 307; identificação de pessoa colectiva n.º 501392289; ins-
crição: 08072004.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas no ano de 2003.

Está conforme o original.

19 de Abril de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria da Graça
Mendes Zuzarte. 2007475030

BRITO COSTA & RODRIGUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 50 850; identificação de pessoa colectiva n.º 500635102; ins-
crição: 300704.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas no ano de 2003.

Está conforme o original.

29 de Abril de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria da Graça
Mendes Zuzarte. 2008541290

ALVES & CARRIÇO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 57 952; identificação de pessoa colectiva n.º 501397370; ins-
crição: 200704.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas no ano de 2003.

Está conforme o original.

29 de Abril de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria da Graça
Mendes Zuzarte. 2008420515

ADMIL — SOCIEDADE CIVIL DE ADMINISTRAÇÃO, S. A.
Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula

n.º 51 527; identificação de pessoa colectiva n.º 500697671; ins-
crição: 290704.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas no ano de 2003.

Está conforme o original.

29 de Abril de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria da Graça
Mendes Zuzarte. 2005985830

ARIPA — ILÍDIO PELICANIO E ASSOCIADOS,
CONSULTORES DE PLANEAMENTO E ARQUITECTURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 54300; identificação de pessoa colectiva n.º 500915814; ins-
crição: 290704.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas no ano de 2003.

Está conforme o original.

29 de Abril de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria da Graça
Mendes Zuzarte. 2010531817

BENFICARTAS — CENTRO DE INSTRUÇÃO
AUTOMÓVEL DE LISBOA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 53 418; identificação de pessoa colectiva n.º 500824460; ins-
crição: 22062004.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas no ano de 2003.

Está conforme o original.

22 de Março de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria da Graça
Mendes Zuzarte. 2005309370

DIESELPAL — SOCIEDADE DE REPARAÇÃO
DE BOMBAS INJECTORAS E TURBO COMPRESSORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 10 835/20020311; identificação de pessoa colectiva
n.º 502221933; inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 4/
20020311.

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

to aos artigos 1.º e 3.º
ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma de DIESELPAL — Sociedade de Repa-
ração de Bombas Injectoras e Turbo Compressores, L.da, e tem a sua
sede na Rua de Luís Monteiro, 16, rés-do-chão, freguesia de São João,
concelho de Lisboa.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor
nominal de 2500 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

Está conforme o original.

18 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Irene Palma.
2009204824

AGOSTINHO M. A. DE CARVALHO,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 10 826/20020226; identificação de pessoa colectiva
n.º 506021815; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/
20020226.

Certifico que foi registado o seguinte:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Agostinho M. A. de Carvalho,
Sociedade Unipessoal, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede em Lisboa, na Estrada de Benfica,
400, 7.º, direito, freguesia de São Domingos de Benfica, concelho de
Lisboa.

3 — Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a prestação serviços de consultadoria.
Estudos e projectos no âmbito do desenvolvimento rural. Ensino e
formação na mesma área.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 5000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal,
pertencente ao sócio único.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência e a representação da sociedade pertencem aos
gerentes, com ou sem remuneração, conforme o sócio decidir, fican-
do desde já nomeado gerente o sócio.

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 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 aquele
que a sociedade está exercendo.

Está conforme o original.

18 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Irene Palma.
2009204786

ARTEFIRME — COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO
DE VESTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 10 832/20020228; identificação de pessoa colectiva
n.º 505943638; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
20020228.

Certifico que entre Raimundo António Claro de Melo e Teresa Jesus
da Silva Rodrigues de Melo foi registado o seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma ARTEFIRME — Comércio e
Representação de Vestuário, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede em Lisboa, no Largo Calouste
Gilbenkian, lote 3, 1.º, direito, freguesia de São Domingos de Benfica,
concelho de Lisboa.

3 — Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo a
mesma criar e encerrar sucursais, filiais, agências ou outras formas
locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio e representação de
vestuário, calçado, acessórios, brindes, artigos de decoração e produ-
tos acrílicos. Importação e exportação dos mesmos.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor
nominal de 2500 euros cada, tituladas uma por cada sócio.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade compete aos gerentes, sócios ou não
sócios, com ou sem remuneração, conforme for deliberado em as-
sembleia geral.

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

3 — Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

18 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Irene Palma.
2009204808
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A NATERJO — PAVIMENTOS E DECORAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 10 833/20020228; identificação de pessoa colectiva
n.º 506031101; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/
20020228.

Certifico que entre Natércia do Carmo Brás dos Santos Mendes e
Maria João Verde Rodrigues Mosca Nunes Costa foi registado o se-
guinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma A Naterjo — Pavimentos e De-
corações, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua Circular Sul, lote 13, 2.º,
direito, freguesia de Santa Maria dos Olivais, concelho de Lisboa.

3 — Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo ain-
da 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 no fornecimento e aplicação de
todo o tipo de pavimentos em madeira e flutuantes, vinílicos e alca-
tifas. Afagamentos, envernizamentos e enceramentos. Comercializa-
ção dos materiais referidos. Prestação de serviços de limpezas de obras
e particulares. Pinturas e decoração de interiores.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais, do valor
nominal de 2500 euros cada uma e uma de cada sócia.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade compete aos gerentes, sócios ou não
sócios, com ou sem remuneração, conforme for deliberado em as-
sembleia geral.

2 — Para vincular a sociedade é necessária a intervenção de dois
gerentes.

3 — Ficam desde já nomeadas gerentes, as sócias.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

18 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Irene Palma.
2009204816

ARTILÁTA — CONFECÇÃO DE ARTIGOS
DE DECORAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 10 820/20020225; identificação de pessoa colectiva
n.º 506013910; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
20020225.

Certifico que entre António João Alcobia Cardoso, Ana Paula
Rendeiro Ferreira e Ana Paula Frade de Sousa Relvas Pires foi regis-
tado o seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma ARTILÁTA — Confecção de
Artigos de Decoração, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede em Lisboa, no Beco da Bombarda,
porta D, rés-do-chão, freguesia dos Anjos, concelho de Lisboa.

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 e confecção de cande-
eiros e artigos de decoração em ferro e outros materiais. Comércio e
representação desses artigos.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente subs-
crito e realizado em dinheiro e corresponde à soma de três quotas:
uma do valor nominal de 2500 euros, titulada pelo sócio António João
Alcobia Cardoso, uma do valor nominal de 2250 euros, titulada pela
sócia Ana Paula Rendeiro Ferreira, e outra do valor nominal de 250 eu-
ros, titulada pela sócia Ana Paula Frade de Sousa Relvas Pires.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade compete aos gerentes, a nomear em
assembleia geral, com ou sem remuneração, conforme aí for delibe-
rado.

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

3 — Fica desde já nomeado gerente o sócio António João Alcobia
Cardoso.

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.

18 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Irene Palma.
2009204743

DUZENTOSPORCENTOEVENTUS — GESTÃO
EM RESTAURAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 10 805/20020220; identificação de pessoa colectiva
n.º 505902770; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 9/
20020220.

Certifico que entre Francisco Xavier Meireles Monteiro de Carva-
lho, Domingos Manuel Meireles Monteiro de Carvalho, Rita Patrícia
Roque Ferreira da Silva e Nuno Miguel Canavilhas de Melo foi regis-
tado o seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma DUZENTOSPORCENTOEVENTUS —
Gestão em Restauração e Organização de Eventos, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Travessa de Santo António à
Graça, 29, 2.º, freguesia da Graça, concelho de Lisboa.

3 — Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo ain-
da ser criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de
representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na consultoria e gestão na área da
restauração, hotelaria e similares, organização de eventos culturais,
recreativos, desportivos, importação e exportação, representação e
comercialização de produtos alimentares e não alimentares, nomea-
damente brindes, bebidas e aperitivos.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 12 469 euros e 96 cêntimos, encontra-se in-
tegralmente realizado em dinheiro e corresponde à soma de quatro
quotas iguais do valor nominal de 3117 euros e 49 cêntimos cada uma
e uma de cada sócio.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade compete aos gerentes, sócios ou não
sócios, com ou sem remuneração, conforme for deliberado em as-
sembleia geral.

2 — Para vincular a sociedade é necessária a intervenção de dois
gerentes

3 — Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.
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ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

18 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Irene Palma.
2009204735

AIFA 2 — FOTOGRAFIA E EDIÇÕES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 10 800/20020219; identificação de pessoa colectiva
n.º 505989212; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 9/
20020219.

Certifico que foi registado o seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Aifa 2 — Fotografia e Edições,
Unipessoal, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede em Lisboa, na Rua de José Afon-
so, 7-D, freguesia de São Domingos de Benfica, concelho de Lisboa.

3 — Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e serem cria-
das 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 na prestação de serviços de foto-
grafia, edições e audiovisuais.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 15 000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado 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.

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, mesmo com
objecto diferente do seu.

Está conforme o original.

18 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Irene Palma.
2009204719

ECRAN VIRTUAL — PUBLICIDADE EM CINEMA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 10 776/20020206; identificação de pessoa colectiva
n.º 505993023; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
20020206.

Certifico que foi registado o seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Ecran Virtual — Publicidade em
Cinema, Unipessoal, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Avenida do Duque d’Ávila,
189, 9.º, freguesia de São Sebastião da Pedreira, concelho de Lisboa.

3 — Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a actividade de publicidade em cine-
ma.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 5000 euros, representado por uma quota de igual valor, pertencen-
te 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 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 aquele
que a sociedade está exercendo.

Está conforme o original.

18 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Irene Palma.
2009204573

DOCAROMAS — PERFUMARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 10 777/20020207; identificação de pessoa colectiva
n.º 505991950; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
20020207.

Certifico que entre Hélder Filipe Ferreira Marques e Fernanda Maria
Paulino Teixeira Marques foi registado o seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma DOCAROMAS — Perfumaria, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Avenida do Doutor Mário
Moutinho, lote 1732, 11.º, B, freguesia de São Francisco Xavier,
concelho de Lisboa.

3 — Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo ain-
da 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 no comércio a retalho de artigos
de perfumaria e cosmética, bijutaria e acessórios de moda.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor
nominal de 2500 euros cada uma e uma de cada sócio.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade compete aos gerentes, sócios ou não,
com ou sem remuneração, conforme for deliberado em assembleia
geral.
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2 — Para vincular a sociedade é suficiente a intervenção de um
gerente.

3 — Fica desde já nomeada gerente a sócia Fernanda Maria Pau-
lino Teixeira Marques.

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.

18 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Irene Palma.
2009204581

ALVES & ASSOCIADOS, SOCIEDADE DE TÉCNICOS
OFICIAIS DE CONTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 10 786/20020211; identificação de pessoa colectiva
n.º 505991969; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 27/
20020211.

Certifico que entre Luís Alves, Luís Filipe Vieira Coradinho Alves,
Luís Filipe Vieira Coradinho Alves, Ana Paula Vieira Coradinho Al-
ves, José Miguel Vieira Coradinho Alves e Ricardo Manuel Ferreira
de Almeida Baptista foi constituído o contrato de sociedade seguinte:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a !firma Alves & Associados, Sociedade
de Técnicos Oficiais de Contas, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua da Cidade de Bissau, lote
11, 4.º, esquerdo, freguesia de Santa Maria dos Olivais, concelho de
Lisboa.

3 — Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo ain-
da ser criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de
representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços de conta-
bilidade.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de seis quotas, uma do
valor nominal de 2000 euros, pertencente ao sócio Luís Alves, uma
do valor nominal de 1000 euros, pertencente ao sócio Luís Filipe Vieira
Coradinho Alves, uma do valor nominal de 750 euros, pertencente à
sócia Helena Paula Canha de Almeida, duas do valor nominal de 500 eu-
ros cada uma e uma de cada um dos sócios Ana Paula Vieira Coradinho
Alves e José Miguel Vieira Coradinho Alves, e outra do valor nomi-
nal de 250 euros, pertencente ao sócio Ricardo Manuel Ferreira de
Almeida Baptista.

2 — Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global do dobro do capital social.

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

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade compete aos gerentes, sócios ou não
sócios, a nomear em assembleia geral, com ou sem remuneração,
conforme aí for deliberado.

2 — Par vincular a sociedade é necessária a intervenção de um
gerente.

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

4 — Ficam desde já nomeados gerentes os sócios Luís Alves e Luís
Filipe Vieira Coradinho Alves.

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 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.

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.

18 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Irene Palma.
2009204646

EDIÇÕES DO GOSTO — PUBLICAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 10 787/20020213; identificação de pessoa colectiva
n.º 505957221; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
20020213.

Certifico que entre Paulo José da Luz Amado e Sílvia de Jesus
Mendes Lopes Campos foi constituído o contrato de sociedade se-
guinte:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Edições do Gosto — Publicações,
L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Calçada do Cardeal, 16-B, fre-
guesia de São Vicente de Fora, concelho de Lisboa.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na edição de publicações periódi-
cas e não periódicas, realização de eventos culturais e recreativos.
Formação nas áreas que se relacionem com o exercício das activida-
des da hotelaria e restauração.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas, uma de 4900 eu-
ros, do sócio Paulo José da Luz Amado, e uma de 100 euros, da sócia
Sílvia de Jesus Mendes Lopes Campos.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade compete aos gerentes, 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 necessária a intervenção de um gerente.

3 — Fica desde já nomeado gerente o sócio Paulo José da Luz
Amado.
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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.

Está conforme o original.

18 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Irene Palma.
2009204662

ENTRE MARCAS — IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 10 788/20020213; identificação de pessoa colectiva
n.º 505881659; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/
20020213.

Certifico que entre Adilson Lopes e Francisco Manuel Barboda Pais
Ferreira foi constituído o contrato de sociedade seguinte:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Entre Marcas — Importação e
Exportação, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua do Barão de Sabrosa, 109,
em Lisboa, freguesia de São João, concelho de Lisboa.

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 comércio, importação, expor-
tação, representação e distribuição de artigos de decoração, artesana-
to, utilidades para o lar, móveis, produtos alimentares, bebidas alco-
ólicas e não alcoólicas, brindes publicitários, vestuário e calçado,
software e hardware. Estudos e pesquisa de mercado na área de tele-
comunicações e novas tecnologias e sua representação.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente subs-
crito e realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas
iguais do valor nominal de 2500 euros cada uma e uma de cada sócio.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade compete aos gerentes, a nomear em
assembleia geral, com ou sem remuneração, conforme aí for delibe-
rado.

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

3 — 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.

Está conforme o original.

18 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Irene Palma.
2009204670

BRAINWASH — CONSULTORIA EM GESTÃO,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 10 789/20020213; identificação de pessoa colectiva
n.º 505922738; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/
20020213.

Certifico que foi constituído o contrato de sociedade seguinte:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma BRAINWASH — Consultoria em
Gestão, Unipessoal, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Avenida dos Estados Unidos da
América, 118-B, freguesia do Campo Grande, concelho de Lisboa.

3 — Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a prestação de serviços às empresas,
incluindo tradução, publicidade, marketing. Consultoria em gestão.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente subscrito e realizado em di-
nheiro, é de 5000 euros, representado por uma quota de igual valor
nominal, pertencente ao sócio único.

2 — Ao sócio poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global correspondente a três vezes o capital
social.

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 aquele
que a sociedade está exercendo.

Está conforme o original.

18 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Irene Palma.
2009204689

EUROARO — EQUIPAMENTOS OFICINAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 60 988; identificação de pessoa colectiva n.º 501576622; ins-
crição: 050804.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas no ano de 2003.

Está conforme o original.

27 de Abril de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria da Graça
Mendes Zuzarte. 2010531590

EDIÇÕES VADE — MECUM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 61 593; identificação de pessoa colectiva n.º 501552073; ins-
crição: 22062004.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas no ano de 2003.

Está conforme o original.

22 de Março de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria da Graça
Mendes Zuzarte. 2004805811
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DOMÓTICA, ESTUDO E PROJECTO DE EDIFÍCIOS
INTELIGENTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 68 702; identificação de pessoa colectiva n.º 502008342; ins-
crição: 22062004.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas no ano de 2003.

Está conforme o original.

22 de Março de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria da Graça
Mendes Zuzarte. 2011333989

ESPIGASOL SOCIEDADE DE PANIFICAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 64 747; identificação de pessoa colectiva n.º 501774076; ins-
crição: 050804.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas no ano de 2003.

Está conforme o original.

27 de Abril de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria da Graça
Mendes Zuzarte. 2007610426

EDVALDO HÉLIO CARVALHO — CONSTRUÇÃO CIVIL,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 10 792/20020214; identificação de pessoa colectiva
n.º 505892502; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
20020214.

Certifico que foi constituído o contrato de sociedade seguinte:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Edvaldo Hélio Carvalho — Cons-
trução Civil, Unipessoal, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede em Lisboa, na Azinhaga da Tor-
rinha, 50, 1.º, freguesia da Ameixoeira, concelho de Lisboa.

3 — Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e serem cria-
das 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 na actividade de construção civil e
obras públicas.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde a quota de igual valor nominal, titu-
lada pelo sócio.

ARTIGO 4.º

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

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

3 — 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, mesmo com
objecto diferente do seu.

Está conforme o original.

18 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Irene Palma.
2009204697

ARTES DE PAU — COMÉRCIO DE MOBILIÁRIO
E DECORAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 10 793/20020214; identificação de pessoa colectiva
n.º 505673053; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/
20020214.

Certifico que entre Paulo Miguel Lourenço Correia Botelho, Ana-
bela Marques Veloso Rodrigues, Luís Jorge de Almeida Lourenço Cor-
reia Botelho e Luís Guilherme da Silva Lobo foi constituído o contra-
to de sociedade seguinte:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Artes de Pau — Comércio de
Mobiliário e Decoração, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua do Maestro Frederico Frei-
tas, 15, 9.º, freguesia de São Domingos de Benfica, concelho e cidade
de Lisboa.

3 — A gerência da sociedade poderá deslocar a sede social para
outro local dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
podendo ainda criar sucursais, filiais, agências ou outras formas locais
de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a importação, exportação e comér-
cio de mobiliário, artigos de decoração, tapetes, tecidos, porcelanas,
pratas, artigos de iluminação e decoração de interiores.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros e corresponde à soma de quatro quotas iguais dos valores nomi-
nais de 1250 euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios, Paulo
Miguel Lourenço Correia Botelho, Anabela Marques Veloso Rodri-
gues, Luís Guilherme da Silva Lobo e Luís Jorge de Almeida Lourenço
Correia Botelho.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado, ficará a cargo de quem vier a ser designado em assem-
bleia geral, ficando desde já nomeados gerentes os sócios Paulo Mi-
guel Lourenço Correia Botelho e Luís Guilherme da Silva Lobo.

2 — Para a sociedade ficar obrigada nos seus actos e contratos é
necessária a assinatura de dois gerentes.

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

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, quando permitido por lei.

ARTIGO 7.º

1 — A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes
casos:

a) Se a mesma for arrestada, penhorada ou de algum modo envol-
vida em qualquer processo judicial, onde possa vir a ser alienada co-
ercivamente;

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

c) Se a quota for cedida em contravenção ao disposto no anterior
artigo 6.º

ARTIGO 8.º

Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até ao
montante global igual ao décuplo do capital social, desde que delibe-
rado, por unanimidade dos sócios que representem a totalidade do
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capital social, reembolsáveis quando julgadas dispensáveis, sendo a data
e forma de restituição fixadas em assembleia geral, que delibere o
reembolso.

Está conforme o original.

18 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Irene Palma.
2009204700

DUPLO E — EDIÇÕES ECONÓMICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 10 775/20020205; identificação de pessoa colectiva
n.º 505982927; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 55/
20020205.

Certifico que entre António José Correia Ribeiro de Albuquerque e
David da Piedade Ferreira foi constituído o contrato de sociedade
seguinte:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Duplo E — Edições Económicas,
L.da

2 — A sociedade tem a sua sede em Lisboa, na Rua de Rodrigo da
Fonseca, 70, 1.º, direito, freguesia de São Mamede, concelho de Lis-
boa.

3 — Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e serem cria-
das 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 na concepção, produção, edição,
comercialização, importação e exportação de publicações e outros
meios de comunicação.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais no
valor nominal de 2500 euros cada, tituladas uma por cada sócio.

2 — Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 5000 euros.

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

ARTIGO 4.º

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

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 seriedade.

4 — Ficam desde já nomeados gerentes os sócio.

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.

18 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Irene Palma.
2009204565

DIGICONTA — COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS
DE ESCRITÓRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 49 778; identificação de pessoa colectiva n.º 500599050; ins-
crição: 280704.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas no ano de 2003.

Está conforme o original.

29 de Abril de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria da Graça
Mendes Zuzarte. 2010514025

A. C. — ORGANIZAÇÃO, CONTABILIDADE, AUDITORIA
E CONSULTORIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 55 202; identificação de pessoa colectiva n.º 500997586; ins-
crição: 230704.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas no ano de 2003.

Está conforme o original.

26 de Abril de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria da Graça
Mendes Zuzarte. 2010531310

APARÍCIO E SARDINHA — CASA DE REPOUSO
E REABILITAÇÃO S. SEBASTIÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 52 069; identificação de pessoa colectiva n.º 500755531; ins-
crição: 050804.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas no ano de 2003.

Está conforme o original.

27 de Abril de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria da Graça
Mendes Zuzarte. 2006354493

AIDA PEREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 56 525; identificação de pessoa colectiva n.º 501224238; ins-
crição: 020804.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas no ano de 2003.

Está conforme o original.

27 de Abril de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria da Graça
Mendes Zuzarte. 2010531620

ALUMÍNIOS E LOIÇAS LONG, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 50 430; identificação de pessoa colectiva n.º 500631158; ins-
crição: 020804.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas no ano de 2003.

Está conforme o original.

27 de Abril de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria da Graça
Mendes Zuzarte. 2010531647

ANTÓNIO SOUSA FREITAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 59 479; identificação de pessoa colectiva n.º 501454470; ins-
crição: 270704.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas no ano de 2003.

Está conforme o original.

27 de Abril de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria da Graça
Mendes Zuzarte. 2004280069

LISBOA — 2.A SECÇÃO

ICON MEDIALAB PORTUGAL — SERVIÇOS
DE INTERNET, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 10 773/001213; identificação de pessoa colectiva
n.º 505215519; inscrição n.º 6/050222.

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

Está conforme o original.

4 de Março de 2005. — A Primeira-Ajudante, Filomena Josefa da
Silva Rosa. 2007464349

IMOPROTEC — SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 5918/951120; identificação de pessoa colectiva n.º 503532614;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 14; números e
data das apresentações: 34-35/20050422.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação de funções do gerente Manuel Jesus Romão, por ter re-

nunciado em 6 de Janeiro de 2005.
Alteração do contrato quanto ao corpo do artigo 1.º, corpo do

artigo 3.º e § 1.º do artigo 6.º
O artigo 8.º passa a ser o 7.º
Sede: Lisboa, Rua Conde Almoster, 78-A, freguesia de São Domin-

gos de Benfica.
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas:
1) Pedro Alexandre do Espírito Santo Matias de Araújo — 4750 eu-

ros.
2) Domingos Matias de Sousa Araújo — 250 euros.
Gerente designado: Domingos Matias de Sousa Araújo.
Teor dos artigos alterados:

1.º (corpo)

A sociedade usa a firma IMOPROTEC — Sociedade de Mediação
Imobiliária, L.da, e tem a sua sede na Rua do Conde Almoster, 78-A,
em Lisboa, freguesia de São Domingos de Benfica.

3.º (corpo)

O capital social é de 5000 euros, está integralmente realizado e é
representado por duas quotas, uma de 4750 euros, do sócio Pedro
Alexandre do Espírito Santo Matias Araújo, e uma de 250 euros, do
sócio Domingos Matias de Sousa Araújo.

6.º

§ 1.º Fica desde já designado gerente o sócio Domingos Matias de
Sousa Araújo.

Alteram também a designação do artigo 8.º do citado contrato social,
que passa a ser o artigo 7.º, com a mesma redacção.

O texto completo e actualizado ficou depositado na pasta respec-
tiva.

Está conforme o original.

4 de Maio de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Maria Figuei-
redo. 2011353440

GERMANO UMBELINO DA SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 6331/960521; identificação de pessoa colectiva n.º 503642886;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 7; números e data
das apresentações: 21-23/20041112.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação de funções do gerente Germano Umbelino da Silva, por

ter renunciado em 7 de Outubro de 2004.
Alteração do contrato quanto ao artigo 3.º
Capital: 47 400 euros.
Sócios e quotas:
1) Maria Carla Alves da Silva — 23 700 euros.
2) Manuel Henrique Teixeira Corga, casado com a anterior e com

ela residente — 23 700 euros.
Teor do artigo alterado:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
47 400 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais no valor
nominal de 23 700 euros cada, pertencentes uma a cada um dos só-
cios, Manuel Henrique Teixeira Corga e Maria Carla Alves da Silva.

O texto completo e actualizado ficou depositado na pasta respec-
tiva.

Está conforme o original.

4 de Maio de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Maria Figuei-
redo. 2007526573

IPARTES — IMOBILIÁRIA E GESTÃO DE PROPRIEDADES
E EMPRESAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 14 913/20050211; identificação de pessoa colectiva
n.º 501695575; inscrição n.º 11; número e data da apresentação:
17/20050415.

Certifico que foi registado o seguinte:
Alteração do contrato quanto aos artigos 1.º e 2.º
Firma: IPARTES — Imobiliária e Gestão de Propriedades e Em-

presas, S. A.
Sede: Lisboa, Rua dos Lusíadas, 103, 2.º, esquerdo, freguesia de

Alcântara.
Objecto: compra e venda, compra para revenda e gestão de bens

imóveis bem como a exploração ou construção de quaisquer empre-
endimentos imobiliários, hoteleiros, turísticos, agrícolas ou quaisquer
outras actividades comerciais ou industriais conexas; a gestão imobi-
liária e a gestão de empresas.

Teor dos artigos alterados:

1.º

A sociedade adopta a denominação IPARTES — Imobiliária e
Gestão de Propriedades e Empresas, S. A., e tem a sua sede na Rua dos
Lusíadas, 103, 2.º, esquerdo, freguesia de Alcântara, concelho de Lis-
boa.

2.º

O objecto social é a compra e venda, compra para revenda e ges-
tão de bens imóveis bem como a exploração ou construção de quais-
quer empreendimentos imobiliários, hoteleiros, turísticos, agrícolas ou
quaisquer outras actividades comerciais ou industriais conexas, a ges-
tão imobiliária e a gestão de empresas.

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

Está conforme o original.

4 de Maio de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Maria Figuei-
redo. 2005647276

LAVANDARIA DO MARQUÊS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 5933/951123; identificação de pessoa colectiva n.º 503539627;
inscrição n.º 17; número e data da apresentação: 53/20050422.

Certifico que foi registado o seguinte:
Alteração do contrato quanto ao artigo 6.º
Teor do artigo alterado:

ARTIGO 6.º

1 — Os sócios podem deliberar que lhes sejam exigidas prestações
suplementares em dinheiro.

2 — O montante global das prestações suplementares é de
500 000 euros.
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3 — Todos os sócios ficam obrigados a efectuar tais prestações,
em termos proporcionais ao valor das suas quotas.

4 — As prestações não vencem juros.
5 — A exigibilidade das prestações depende sempre de deliberação

dos sócios que fixe o montante tornado exigível e o prazo da presta-
ção, o qual não pode ser inferior a 30 dias a contar da comunicação
aos sócios.

6 — A restituição das prestações depende de deliberação dos só-
cios, e só pode ter lugar desde que a situação líquida não fique inferior
à soma do capital e da reserva legal e o respectivo sócio já tenha
liberado a sua quota.

7 — A restituição das prestações deve respeitar a igualdade entre
os sócios que as tenham efectuado.

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

Está conforme o original.

4 de Maio de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Maria Figuei-
redo. 2005647284

LAVANDARIA DO CHILE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 5934/951123; identificação de pessoa colectiva n.º 503537691;
inscrição n.º 14; número e data da apresentação: 54/20050422.

Certifico que foi registado o seguinte:
Alteração do contrato quanto ao artigo 6.º
Teor do artigo alterado:

ARTIGO 6.º

1 — Os sócios podem deliberar que lhes sejam exigidas prestações
suplementares em dinheiro.

2 — O montante global das prestações suplementares é de
500 000 euros.

3 — Todos os sócios ficam obrigados a efectuar tais prestações,
em termos proporcionais ao valor das suas quotas.

4 — As prestações não vencem juros.
5 — A exigibilidade das prestações depende sempre de deliberação

dos sócios que fixe o montante tornado exigível e o prazo da presta-
ção, o qual não pode ser inferior a 30 dias a contar da comunicação
aos sócios.

6 — A restituição das prestações depende de deliberação dos só-
cios, e só pode ter lugar desde que a situação líquida não fique inferior
à soma do capital e da reserva legal e o respectivo sócio já tenha
liberado a sua quota.

7 — A restituição das prestações deve respeitar a igualdade entre
os sócios que as tenham efectuado.

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

Está conforme o original.

4 de Maio de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Maria Figuei-
redo. 2005647292

SENITUR — AGÊNCIA DE VIAGENS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 15 110/20050422; identificação de pessoa colectiva
n.º 506085066; inscrição n.º 12; número e data da apresentação:
1/20050422.

Certifico que foi registado o seguinte:
Alteração do contrato quanto ao n.º 1 do artigo 1.º, artigos 3.º e 4.º
Firma: Holiday Travel — Agência de Viagens, L.da

Sede: Lisboa, Avenida de Fontes Pereira de Melo, 35, 5.º, freguesia
de São Sebastião da Pedreira.

Capital: 100 000 euros.
Sócios e quotas:
1) João Fernandes Dias da Cunha — 50 000 euros e 1000 euros.
2) José Augusto Cardoso — 25 000 euros.
3) Márcio José da Rocha Ferreira — 24 000 euros.
Gerentes designados: os sócios.
Forma de obrigar: pela assinatura conjunta de dois gerentes.

Teor dos artigos alterados:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Holiday Travel — Agência de
Viagens, L.da, e tem a sua sede na Avenida de Fontes Pereira de Melo,
35, 5.º, freguesia de São Sebastião da Pedreira, concelho e cidade de
Lisboa.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e noutros bens
ou demais valores constantes da escrita social, é de 100 000 euros e
corresponde à soma de quatro quotas dos valores nominais e titulares
seguintes: uma de 50 000 euros, e uma de 1000 euros, estas duas per-
tencentes ao sócio João Fernandes Dias da Cunha; uma de 25 000 eu-
ros, pertencente ao sócio José Augusto Cardoso; e uma de 24 000 eu-
ros, pertencente ao sócio Márcio José da Rocha Ferreira.

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, sendo nomeados gerentes, a par-
tir de hoje todos sócios.

2 — Para a sociedade ficar obrigada nos seus actos e contratos é
necessária a intervenção conjunta de dois gerentes, bastando para os
actos de mero expediente a assinatura de um gerente.

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

O texto completo e actualizado ficou depositado na pasta respec-
tiva.

Está conforme o original.

4 de Maio de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Maria Figuei-
redo. 2005647268

LÚCIO & COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 15 048/20050405; identificação de pessoa colectiva
n.º 503671770; inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 11/
20050422.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço de capital e alteração total do contrato.
Reforço em consequência da fusão: 5000 euros.
Sede: Lisboa, Avenida da Igreja, 25, letra C, freguesia de São João

de Brito.
Objecto: fabricação, reparação e comércio de ourivesaria e relo-

joaria.
Capital: 10 000 euros.
Sócios e quotas:
Lúcio Lourenço Marques da Costa — 7600 euros.
Maria do Céu Nunes da Silva Costa — 2000 euros.
Mário Lúcio Nunes da Costa — 200 euros.
Maria Fernanda Nunes Costa Pinto — 200 euros.
Gerente designada: a sócia Maria do Céu Nunes da Silva Costa.
Teor do contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade resulta da fusão das sociedades Lúcio & Costa, L.da, e
ANESFE — Ourivesaria e Relojoaria, L.da, e adopta a firma Lúcio &
Costa, L.da, tem a sua sede na Avenida da Igreja, 25, letra C, freguesia
de São João de Brito, concelho de Lisboa.

§ único. Por simples deliberação da gerência a sociedade poderá
deslocar a sede social dentro do mesmo concelho ou para concelho
limítrofe, podendo ainda criar sucursais, filiais, agências ou outras
formas locais de representação, no território nacional ou no estran-
geiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na fabricação, reparação e comér-
cio de ourivesaria e relojoaria.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 10 000 euros e corresponde à soma de quatro
quotas: uma do valor nominal de 7600 euros, pertencente ao sócio,
Lúcio Lourenço Marques da Costa; uma do valor nominal de 2000 eu-
ros, pertencente à sócia Maria do Céu Nunes da Silva Costa; uma do
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valor nominal de 200 euros, pertencente ao sócio Mário Lúcio Nu-
nes da Costa; e uma de 200 euros, pertencente à sócia Maria Fer-
nanda Nunes Costa Pinto.

ARTIGO 4.º

A gerência, dispensada de caução e com ou sem remuneração, con-
forme for deliberado em assembleia geral, compete aos sócios Lúcio
Lourenço Marques da Costa e Maria do Céu Nunes da Silva Costa, que
desde já ficam nomeados gerentes.

§ único. A sociedade obriga-se com a assinatura de um gerente.

ARTIGO 5.º

As cessões de quotas, total ou parcialmente, são livres entre os
sócios, mas a estranhos carecem do consentimento da sociedade, à
qual em primeiro lugar e aos sócios não cedentes em segundo fica
reservado o direito de preferência na respectiva aquisição.

ARTIGO 6.º

Os sócios poderão fazer suprimentos à sociedade nos termos e
condições determinados em assembleia geral.

ARTIGO 7.º

Quando a lei não exigir outras formalidades, as reuniões das assem-
bleias gerais serão convocadas por meio de cartas registadas, dirigidas
aos sócios com, pelo menos, 15 dias de antecedência, sem prejuízo
do disposto no artigo 54.º do Código das Sociedades Comerciais.

Está conforme o original.

4 de Maio de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Maria Figuei-
redo. 2011353475

FIRST PORTUGUESE — SOCIEDADE GESTORA
DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 9845/20000126; identificação de pessoa colectiva
n.º 504716611; inscrições n.os 13-14-11, averbamento n.º 2, e ins-
crição n.º 15; números e data das apresentações: 36/39/20050422.

Certifico que foi registado o seguinte:
Nomeação de secretário e do suplente da sociedade, em 10 de

Novembro de 2003.
Secretário: Joaquim Correia Botelho.
Suplente: Margarida Nunes Ferreira — morada anterior.
Alteração do contrato quanto aos n.os 1 e 2 do artigo 1.º
Firma: Orey Financial — Sociedade Gestora de Participações So-

ciais, S. A.
Sede. Lisboa, Rua dos Remolares, 14, freguesia de São Paulo.
Cessação de funções do administrador, Luís Miguel Correia Gomes

da Costa, por ter renunciado em 11 de Outubro de 2004.
Nomeação de administrador, até ao final do quadriénio em curso

2003-2006, por deliberação de 28 de Fevereiro de 2005, que ratifi-
cou a cooptação feita em 11 de Outubro de 2004.

Francisco Manuel de Lemos dos Santos Bessa.
Teor do artigo alterado:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Orey Financial — Sociedade Ges-
tora de Participações Sociais, S. A., e durará por tempo indetermi-
nado.

2 — A sociedade tem a sua sede em Lisboa, na Rua dos Remolares,
14, freguesia de São Paulo.

O texto completo e actualizado ficou depositado na pasta respec-
tiva.

Está conforme o original.

4 de Maio de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Maria Figuei-
redo. 2011353688

FERRAGENS IDEAL DA BOAVISTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 49 620/761006; identificação de pessoa colectiva
n.º 500602760; inscrições n.os 3-4; números e data das apresenta-
ções: 14-15/21042005.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço de capital e alteração do contrato quanto ao artigo 3.º
Reforço: 5 036,06 euros, em dinheiro subscrito pelos sócios abai-

xo mencionados com as quantias respectivamente de 27,04 euros,
9,02 euros e 5000 euros.

Capital: 20 000 euros.
Sócios e quotas:
Rui Peças Calado Banheiro — 11 250 euros;
Maria de Fátima Morgado dos Santos Calado — 3750 euros.
Rui Ricardo dos Santos Calado — 5000 euros (admitido como novo

sócio).
Nomeação de gerente por deliberação de 21 de Março de 2005.
Rui Ricardo dos Santos Calado.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado e subscrito em dinheiro, é
de 20 000 euros e corresponde à soma de três quotas, uma do valor
nominal de 11 250 euros, na titularidade ao sócio Rui Peças Calado
Banheiro, outra do valor nominal de 3750 euros, na titularidade da
sócia Maria de Fátima Morgado dos Santos Calado e outra do valor
nominal de 5000 euros, pertencente ao sócio Rui Ricardo dos Santos
Calado.

O texto completo e actualizado ficou depositado na pasta respec-
tiva.

Está conforme o original.

4 de Maio de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Maria Figuei-
redo. 2004793228

GAREC — GABINETE DE REPRESENTAÇÕES
E CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 67 255/871221; identificação de pessoa colectiva
n.º 501917225; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 8 e inscrição
n.º 14; números e data das apresentações: 25-26/20050421.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação de funções do gerente Carlos Manuel Lopes Silva, por ter

renunciado em 15 de Março de 2005.
Reforço de capital e alteração do contrato quanto ao artigo 3.º, e

unificação de quotas.
Reforço: 4518,03 euros, em dinheiro, subscrito pelas sócias abaixo

mencionadas com as quantias respectivamente de 1012,02 euros e
3506,01 euros.

Capital: 12 000 euros.
Sócios e quotas:
Mafalda Cristina Dias Alves Gomes, casada com Rui Miguel da Cos-

ta Pereira na comunhão de adquiridos, 4987,98 euros (bem próprio);
e 1012,02 euros.

Teresa Alexandra Dias Alves Gomes — 6000 euros.
Teor do artigo alterado:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos demais
valores constantes do activo, é de 12 000 euros e corresponde à soma
das seguintes quotas: duas quotas dos valores nominais de 4987,98 eu-
ros (bem próprio) e 1012,02 euros (bem comum), ambas pertencen-
tes à sócia Mafalda Cristina Dias Alves Gomes; e uma no valor nomi-
nal de 6000 euros, pertencente à sócia Teresa Alexandra Dias Alves
Gomes.

O texto completo e actualizado ficou depositado na pasta respec-
tiva.

Está conforme o original.

3 de Maio de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Maria Figuei-
redo. 2009438701

ILINA & GOUVEIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 2865/920214; identificação de pessoa colectiva n.º 502700106;
inscrição n.º 14; número e data da apresentação: 30/20050422.
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Certifico que foi registada a dissolução e o encerramento da liqui-
dação, tendo as contas sido aprovadas em 25 de Fevereiro de 2005.

Está conforme o original.

3 de Maio de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Maria Figuei-
redo. 2009238672

LUSOGABINETE — PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE ESCRITÓRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 9092/990329; identificação de pessoa colectiva n.º 504325183;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 55/20050422.

Certifico que foi registada a dissolução e o encerramento da liqui-
dação, tendo as contas sido aprovadas em 20 de Abril de 2005.

Está conforme o original.

3 de Maio de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Maria Figuei-
redo. 2005647217

FMMA.COM — CONSULTADORIA INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 12 033/20020122; identificação de pessoa colectiva
n.º 505979292; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 9/
20050422.

Certifico que foi registada a dissolução e o encerramento da liqui-
dação, tendo as contas sido aprovadas em 31 de Dezembro de 2003.

Está conforme o original.

3 de Maio de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Maria Figuei-
redo. 2011353432

LISBOA — 3.A SECÇÃO

RESTAURANTE SNACK-BAR A IDEAL TABUENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 1903/820121; identificação de pessoa colectiva n.º 501245480;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 12; número e data da apresenta-
ção: 34/020220.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
cessação das funções da gerência de Henrique José de Sousa, por re-
núncia em 5 de Dezembro de 1995:

Pela inscrição n.º 16 — apresentação n.º 45/050419 — com rela-
ção à sociedade em epígrafe foi aumentado o capital social de
1 000 000$ para 5000 euros, e redenominação do capital para euros,
tendo o respectivo registo o seguinte teor:

Redenominação e aumento de capital:
Montante do reforço e como foi subscrito: 12,02 euros, em dinheiro,

subscrito por ambos os sócios em partes iguais.
Capital após o reforço: 5000 euros, ficando cada um dos sócios,

Armindo Pereira Antunes e Cornélia Hendrika Mini Kaasjager com
uma quota de 2500 euros.

Pela inscrição n.º 18 — apresentação n.º 47/050419 — com rela-
ção à sociedade em epígrafe, foi alterado parcialmente o contrato
quanto ao artigo 3.º, que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros e corres-
ponde à soma de duas quotas iguais, do valor nominal de 2500 euros
cada, ambas pertencentes ao sócio Armindo Pereira Mendes.

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

Está conforme o original.

26 de Abril de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2009431480

TPT — TELECOMUNICAÇÕES PÚBLICAS
DE TIMOR, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 12 855/020930; identificação de pessoa colectiva
n.º 506232417; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 5; número e data
da apresentação: 43/050421.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
cessação das funções do administrador Diogo Miguel Cabêdo Amado
Horta e Costa, por renúncia, em 5 de Abril de 2005.

Pelo averbamento n.º 2 à inscrição n.º 3 — apresentação n.º 8/
050422 — com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a ces-
sação das funções do administrador Manuel Jorge Minderico, por re-
núncia, em 4 de Abril de 2005.

Está conforme o original.

27 de Abril de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2005072729

SHELL GÁS (LPG), S. A.
Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula

n.º 14 606/040803; identificação de pessoa colectiva
n.º 507039440; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3;
números e data das apresentações: 13/14/050421.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
cessação das funções do administrador Sérgio Luís da Silva, Philippe
David de Renzy-Martin, e de Carlos M. H. J. J. Demet, por renúncia,
em 31 de Março de 2005, e foi alterado parcialmente o contrato
quanto ao artigo 1.º, que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

Denominação social

É constituída para se reger pelos preceitos da lei aplicável e de
acordo com o presente contrato de sociedade, uma sociedade comer-
cial anónima, com a denominação de Repsol Butano Portugal, R. B.
S. A.

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

Está conforme o original.

28 de Abril de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2009441710

XISTRA — SOCIEDADE DE EMPREENDIMENTOS
PREDIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 3970/930104; identificação de pessoa colectiva n.º 502897643;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 6; números e data
das apresentações: 26/27/050421.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
cessação das funções da gerência de Américo dos Reis Xistra, por
renúncia, em 14 de Outubro de 2004 e foi alterado parcialmente o
contrato quanto ao artigo 1.º, que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação IMOABSOLUTA — Sociedade
de Empreendimentos Prediais, L.da, e tem a sua sede na Rua de Moniz
Barreto, 24-B, freguesia de Alvalade, em Lisboa.

Gerente designado, em 14 de Outubro de 2004: António Miguel
Costa Mendes Nogueira.

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

Está conforme o original.

28 de Abril de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2010498089
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TREPIAL — EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS
PARA INDÚSTRIAS ALIMENTARES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 7623/970704; identificação de pessoa colectiva n.º 503913839;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 12/050111.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
seguinte designação:

Designação dos órgãos sociais, em 28 de Março de 2004:
Período: triénio 2003-2005.
Conselho de administração: presidente, Luís Afonso da Rosa Costa

Guimarães, Avenida de Miguel Torga, 25-B, 5.º, B, Lisboa; vogais:
António José Martins Rodrigues, Rua do General Joaquim Filipe Nery
Delgado, 3, 5.º, esquerdo, Agualva, Cacém, Victor Cáliz Arrebola, Rua
de Eras Bajas, 10, 1.º, A, Huétor Tájar, Granada, Espanha.

Fiscal único: efectivo, J. Bastos e C. Sousa Góis, Sociedade de Re-
visores Oficiais de Contas, Avenida de Frei Miguel Contreiras, 54-A,
4.º, Lisboa; suplente, Carlos Pedro Machado de Sousa Góis, Rua de
São Domingos de Benfica, 33, 3.º, Lisboa.

Está conforme o original.

27 de Abril de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2009396316

SOCIEDADE AGRÍCOLA DO PINHAL NOVO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 54 767/800212; identificação de pessoa colectiva
n.º 500926387; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 2; número e data
da apresentação: 39/050421.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
cessação das funções da gerência de Jorge Abecassis, por renúncia em
22 de Março de 2005.

Está conforme o original.

28 de Abril de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2006116339

SANTOGAL — SGPS, S. A.
Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula

n.º 3170/920124; identificação de pessoa colectiva n.º 502735090;
inscrição n.º 24; número e data da apresentação: 33/050421.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
seguinte designação:

Designação dos órgãos sociais, em 30 de Março de 2005.
Período: quadriénio de 2005-2008.
Conselho de administração: presidente, Fernando Moniz Galvão

Espírito Santo Silva; vogais: Manuel Fernando Moniz Galvão Espíri-
to Santo Silva, Mafalda Moniz Galvão Espírito Santo Silva, Mada-
lena Moniz Galvão Espírito Santo Silva Mendes de Almeida e Fer-
nando Fortuny Martorell.

Fiscal único: efectivo, Deloitte & Associados, SROC, S. A., Praça
do Duque de Saldanha, 1, 6.º piso, Lisboa; suplente, Carlos Manuel Pereira
Freire, residente na morada anterior (revisor oficial de contas).

Pelo averbamento n.º 1 à inscrição n.º 24 — Apresentação n.º 34/
050421 — com relação à sociedade em epígrafe, foi registado o se-
guinte:

Fernando Fortuny Martorell foi designado administrador-delegado.

Pelo averbamento n.º 1 à inscrição n.º 23 — Apresentação n.º 35/
050421 — com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a re-
condução dos secretários, em 4 de Abril de 2005.

Período: quadriénio de 2005-2008.
Efectivo, Maria Paula Terra da Motta de Vasconcelos Guimarães,

Avenida de 5 de Outubro, 35, 4.º, Lisboa; suplente, Joana Santos
Marques Páramos Merino, Rua de José Estêvão, 17, Lisboa.

Em 21 de Abril de 2005 — com relação à sociedade em epígrafe
ficaram depositados na pasta respectiva os documentos respeitantes
à prestação de contas do ano 2004 e as contas consolidadas do ano
de 2004.

Está conforme o original.

28 de Abril de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2005425982

SACRAMENTO DO CHIADO — HOTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 15 078/050301; identificação de pessoa colectiva
n.º 507243021; inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 25/
050420.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato quanto ao artigo 3.º, que passou a ter a se-
guinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 10 000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro e corresponde à soma de três quotas: uma no valor nominal de
5100 euros, pertencente ao sócio Hugo Manuel Pires Matos Landeiro;
uma no valor nominal de 2500 euros, pertencente ao sócio Fernando
Jorge Afonso dos Santos; e uma no valor nominal de 2400 euros,
pertencente ao sócio Jorge Filipe da Silva Marques Barbosa.

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

Está conforme o original.

27 de Abril de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2007679353

SOLUÇÕES ATELIER — CARPINTARIA MECÂNICA
E REMODELAÇÕES GLOBAIS, L.DA

(em liquidação)
Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula

n.º 10 251/000327; identificação de pessoa colectiva
n.º 504821563; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 23/
050421.

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

Dissolução e designação de liquidatários, em 28 de Março de 2005.
Prazo para a liquidação: três anos a contar de 28 de Março de 2005.
Liquidatário: Bruno Miguel Azevedo Gaspar de Carvalho, Rua de

Mário Castrim, lote 117, a 3, 9.º, B, Lisboa.

Está conforme o original.

28 de Abril de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2009441702

SEGORP — SOCIEDADE DE ESTUDOS DE GESTÃO,
ORGANIZAÇÃO E PLANEAMENTO, L.DA

(em liquidação)
Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula

n.º 62 634/860325; identificação de pessoa colectiva
n.º 501508953; inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 31/
050421.

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

Dissolução e designação de liquidatários, em 4 de Abril de 2005.
Prazo para a liquidação: três anos a contar de 4 de Abril de 2005.
Liquidatário: António Fernando Caldeira de Paula Santos, Rua das

Perdizes, 3, Belas, Sintra.

Está conforme o original.

27 de Abril de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2007535718

SOLÉ & NOBRE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 15 240/050421; identificação de pessoa colectiva
n.º 507324102; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/
050421.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Solé & Nobre, L.da
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2 — A sociedade tem a sua sede na Rua de Olivério Serpa, loja 9-F,
freguesia de Benfica, concelho de Lisboa.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços de carre-
gamentos de telemóveis, pagamentos de telefones, água, luz, gás, TV
cabo e comercialização de artigos de papelaria, intermediação e anga-
riação de bilhetes de passagens.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor no-
minal de 2500 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

2 — Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global igual ao décuplo do valor do capital
social.

ARTIGO 4.º

A sociedade será administrada e representada, em juízo e fora dele;
activa ou passivamente, pela gerência, ficando desde já nomeados
gerentes ambos os sócios.

A gerência tem a faculdade de constituir mandatário para prática
de quaisquer actos que se tornem necessários, em benefício da socie-
dade.

Para a sociedade ficar obrigada é necessária à intervenção conjunta
de dois gerentes.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá entrar imediatamente em actividade, sendo que
a gerência fica autorizada a celebrar quaisquer negócios jurídicos em
nome da sociedade.

ARTIGO 6.º

Os sócios responderão solidariamente com a sociedade perante os
credores até ao montante da respectiva quota.

ARTIGO 7.º

Na cessão ou divisão de quotas, gozam do direito de preferência a
sociedade e na sua renúncia, os sócios.

A cessão de quotas será precedida de uma assembleia geral para o
efeito convocada, com uma antecedência de 15 a 30 dias.

Ficam sujeitos ao consentimento da sociedade apenas cessões de
quotas a titulo gratuito, independentemente da pessoa do adquirente,
proibindo-se a transmissão por troca.

Nos casos de cessão onerosa a favor de estranhos é atribuído aos
sócios não cedentes, com eficácia real, o direito de preferência a
exercer nos termos legais.

A ausência do sócio ou seu representante na assembleia geral é tida,
para quaisquer efeitos, como renúncia ao exercício do direito de pre-
ferência.

ARTIGO 8.º

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

ARTIGO 9.º

A sociedade poderá emitir obrigações nos termos legais, se o achar
necessário.

ARTIGO 10.º

1 — Qualquer sócio terá o direito a exonerar-se da sociedade nos
seguintes casos:

a) Se for destituído da gerência, sem justa causa;
b) Se a sociedade não deliberar nem promover a destituição de

gerente, havendo justa causa para tal;
c) Se for deliberado contra o voto do sócio qualquer alteração do

contrato não abrangida no Código das Sociedades.
2 — Qualquer sócio poderá exonerar-se no caso de lhe serem exi-

gidas contra o seu voto, prestações suplementares de capital.
3 — O direito de exoneração é igualmente atribuído aos sócios que

ficam vencidos nas deliberações de fusão ou de cisão da sociedade.

ARTIGO 11.º

A sociedade poderá excluir o sócio que tiver sido destituído da ge-
rência ou condenado por crime doloso contra a sociedade ou outro
sócio, ou se violar obrigações de não concorrência.

ARTIGO 12.º

Na hipótese de dissolução, a liquidação da sociedade far-se-á judici-
almente se os sócios não chegarem a acordo por unanimidade.

ARTIGO 13.º

A sociedade não se dissolve por falecimento, interdição ou inabili-
tação de um dos sócios. As respectivas quotas transmitem-se aos seus
herdeiros, que designarão, de entre si, um representante.

ARTIGO 14.º

Todos os sócios ficam obrigados gratuitamente a não exercer den-
tro do concelho da sede social actividade concorrente com a da so-
ciedade.

São seus sócios, Alves Rosa Solé e Alcudécio Nobre Noronha de
Carvalho.

Está conforme o original.

27 de Abril de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2009438426

RESTAURANTE SUR SANGAM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 15 229/050419; identificação de pessoa colectiva
n.º 507261780; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
050419.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Restaurante Sur Sangam, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua dos Correeiros, 116-128,
freguesia de São Nicolau, concelho de Lisboa.

3 — Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, poden-
do 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 restaurante.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
subscrito e realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quo-
tas, uma do valor nominal de 3000 euros pertencente ao sócio Prith
Pal Singh e outra no valor nominal de 2000 euros, pertencente a sócia
Sonal Hasmuklal Ratilal.

2 — Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade compete aos gerentes, sócios ou não
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 um
gerente.

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

4 — Ficam desde já nomeados gerentes, os sócios.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras 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.
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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. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2009420047

SOCIEDADE IMOBILIÁRIA PIEDADE, S. A.
Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula

n.º 1442/900119; identificação de pessoa colectiva n.º 502272511;
inscrição n.º 20; número e data da apresentação: 44/050420.

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

Designação dos órgãos sociais, em 15 de Março de 2005.
Período: triénio de 2005-2007.
Conselho de administração: presidente, Artur Manuel Pires Chambel,

Avenida de José Malhoa, lote 1792, Lisboa; vogais: José António
Vinhas Mouquinho, residente na morada anterior e Rui Manuel Silva
Gomes do Amaral, residente com os anteriores.

Fiscal único: efectivo, Fonseca, Barros & Associados, Sociedade de
Revisores Oficiais de Contas, Avenida da República, 50, 8.º, Lisboa;
suplente, João Guilherme Melo de Sousa (revisor oficial de contas),
Rua de D. Garcia de Noronha, 112, São Domingos de Rana.

Em 20 de Abril de 2005, com relação à sociedade em epígrafe,
ficaram depositados na pasta respectiva os documentos respeitantes
à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

26 de Abril de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 1000285124

VERÃO AZUL, PRODUÇÃO E GESTÃO DE EVENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 15 224/050418; identificação de pessoa colectiva
n.º 507262760; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
050418.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege
pelo contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Verão Azul, Produção e Gestão de
Eventos, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Praça de Olegário Mariano, 3,
5.º, direito, freguesia de São Jorge de Arroios, concelho de Lisboa.

3 — Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, poden-
do 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 criação, organização, produção
e gestão de eventos designadamente com actividades educativas. Pro-
dução, representação, importação, exportação de artesanato e brin-
des. Consultoria na área da engenharia, gestão e qualidade. Formação.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais do
valor nominal de 2500 euros cada uma, e uma de cada um dos sócios.

2 — 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; 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.

São seus sócios, Eunice Maria dos Santos Casa Nova e Joaquim dos
Santos Casa Nova.

Está conforme o original.

22 de Abril de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2009431910

SÍTIO DAS CONTAS — GABINETE
DE CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 15 202/050411; identificação de pessoa colectiva
n.º 504554298; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 4/
050419.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi aumentado
o capital social de 1 002 410$ para 7500 euros, e redenominação do
capital para euros, ficando assim alterado parcialmente o contrato
quanto ao n.º 2 do artigo 1.º, e artigos 3.º e 5.º, que passaram a ter a
seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua de Pedro de Sintra, 30, 2.º,
direito, freguesia de São Francisco Xavier, concelho de Lisboa.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos demais
valores constantes do activo social, é de 7500 euros e corresponde à
soma de cinco quotas, quatro iguais do valor nominal de 1250 euros
cada uma, tituladas uma em nome de cada um dos sócios João José
Matias Mira, Maria João Pereira Lopes Mira, Miguel José Caldeira
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Guerra Marques da Rosa e Carla Sofia de Coelho Vicente Rosa e outra
do valor nominal de 2500 euros, titulada em nome da sócia SOXISIX,
SGPS, S. A.

ARTIGO 5.º

3 — A sociedade vincula-se com a intervenção de um gerente.

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

Está conforme o original.

27 de Abril de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2009420071

VIDAUL NOBRE SILVA, CABELEIREIROS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 15 219/050415; identificação de pessoa colectiva
n.º 507296591; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
050415.

Certifico que foi constituída a sociedade unipessoal em epígrafe,
que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Vidaul Nobre Silva, Cabeleireiros,
Unipessoal, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua do Engenheiro Paulo de
Barros, 30, letra B, rés-do-chão, freguesia de Benfica, concelho de
Lisboa.

3 — Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, poden-
do 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 serviços de cabeleireiro e esté-
tica e comércio de produtos relacionados com a actividade.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 5000 euros, 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 ou a não sócios, com ou sem remuneração, conforme o
sócio 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.

É seu sócio, Vidaul Nobre Camacho Silva.
Gerente designado, em 29 de Março de 2005: o referido sócio.

Está conforme o original.

22 de Abril de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2009441184

VIVER SADO, SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 15 220/050415; identificação de pessoa colectiva
n.º 507246063; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/
050415.

Certifico que foi constituída a em epígrafe, a qual se rege pelo se-
guinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Viver Sado, Sociedade Imobiliá-
ria, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Avenida de Berna, 30, 2.º, A,
freguesia de Nossa Senhora de Fátima, concelho de Lisboa.

3 — Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, poden-
do a mesma criar e encerrar sucursais, filiais, agências ou outras for-
mas locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em compra, venda e revenda de
propriedades, construção civil e urbanizações, estudos, projectos e
consultadoria na área imobiliária.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 50 000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor
nominal de 25 000 euros cada, tituladas uma por cada sócio.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade compete aos gerentes, sócios ou não
sócios, com ou sem remuneração, conforme for deliberado em as-
sembleia geral.

2 — Para vincular a sociedade é necessária a intervenção de dois
gerentes.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

São seus sócios, Isaltino Afonso Morais e Luís Manuel Pêgo Todo
Bom.

Gerentes designados, em 23 de Fevereiro de 2005: os sócios.

Está conforme o original.

22 de Abril de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2009441176

TAO STUDIO — ESPAÇO DE PRODUÇÃO AUDIOVISUAL
E CULTURAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 15 221/050415; identificação de pessoa colectiva
n.º 507294742; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/
050415.

Certifico que foi constituída a em epígrafe, a qual se rege pelo se-
guinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Tao Studio — Espaço de Produ-
ção Audiovisual e Cultural, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Travessa de Paulo Jorge, 11,
letra A, armazém A-6, freguesia de Santa Maria de Belém, concelho
de Lisboa.

3 — Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, poden-
do 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 gestão e administração de espa-
ços de produções audiovisuais e imóveis. Aluguer de equipamentos
audiovisuais, produções e pós-produções audiovisuais e fotografia.
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ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente subs-
crito e realizado em dinheiro e corresponde à soma de três quotas:
uma do valor nominal de 2400 euros, titulada pela sócia Leandro
Scarpin, Unipessoal, L.da, uma do valor nominal de 100 euros, titula-
da pelo sócio Leandro Martins Scarpin e outra do valor nominal de
2500 euros, titulada pela sócia André Szankowski, Unipessoal, L.da

ARTIGO 4.º

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

2 — Para vincular a sociedade é necessária a intervenção de dois
gerentes.

ARTIGO 5.º

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

Gerentes designados: em 13 de Abril de 2005, Leandro Martins
Scarpim e André Szankowski, Rua de Alexandre Sá Pinto, 115, rés-
-do-chão, direito, Lisboa.

Está conforme o original.

22 de Abril de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2009441168

WORLDVIP — TRANSPORTES, E ANIMAÇÃO
TURÍSTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 12 563/020603; identificação de pessoa colectiva
n.º 506130444; inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 4/
050420.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato quanto aos n.os 1 e 2 do artigo 1.º e artigo 2.º,
que passaram a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade usa a firma WORLDVIP — Transportes, Viagens
e Turismo, L.da

2 — A sede social é na Rua de Tomás da Anunciação, 49, 1.º, frente,
atelier, freguesia de Santo Condestável, concelho de Lisboa.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto agência de viagens e turismo e trans-
porte público rodoviário de passageiros, nacional e internacional.

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

Está conforme o original.

27 de Abril de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2009438019

WIBER — WORLD INTERNATIONAL BUSINESS
EVENTOS E REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 12 230/050419; identificação de pessoa colectiva
n.º 507272960; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/
050419.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma WIBER — World International
Business Eventos e Representações, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua de Jorge Barradas, 34, lojas
4 e 5, freguesia de Benfica, concelho de Lisboa.

3 — Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, poden-
do 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 leilões. Promoção, compra e
venda de imóveis e revenda dos adquiridos para esse fim. Administra-
ção e gestão de imóveis. Avaliações. Organização de eventos. Co-
mércio de veículos automóveis, máquinas industriais e de construção,
artigos de decoração, brindes, electrodomésticos, produtos e equipa-
mentos eléctricos e electrónicos, obras de arte, mobiliário, artigos de
papelaria, vestuário, acessórios e calçado. Importação, exportação e
representação. Actividades hoteleiras designadamente restauração.
Construção Civil. Decoração.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas: uma do
valor nominal de 4900 euros, titulada pelo sócio Fernando António
de Oliveira Mesquita Chim e outra do valor nominal de 100 euros,
titulada pela sócia Maria Arlete de Oliveira Mesquita.

2 — Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 5000 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.

Gerente designado: em 15 de Abril de 2005, o sócio Fernando
António de Oliveira Mesquita Chim.

Está conforme o original.

26 de Abril de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2009420055

RAUL RODRIGUES VALENTE & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 24 533/570730; identificação de pessoa colectiva
n.º 500451818; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 13 e inscrição
n.º 18; números e data das apresentações: 40/41/050419.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
cessação das funções da gerência de Luís Manuel Jesus Rodrigues, por
renúncia, em 21 de Março de 2005 e foi aumentado o capital social
de 20 000 euros para 50 000 euros, tendo sido alterado parcialmente
o contrato quanto aos artigos 3.º e 6.º, que passaram a ter a seguinte
redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
50 000 euros e corresponde à soma de três quotas, que são as seguin-
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tes: uma do valor nominal de 15 000 euros, pertencente à sócia Al-
dina Marques Batista; uma quota do valor nominal de 15 000 euros,
pertencente à sócia Vanda Cristina Batista Coelho; uma do valor
nominal de 20 000 euros, pertencente o sócio Luís Miguel Mota Neno.

ARTIGO 6.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for delibe-
rado em assembleia geral, pertence a sócios ou a não sócios, ficando
desde já designadas gerentes a sócia Vanda Cristina Batista Coelho, e
a não sócia Maria de Lurdes dos Santos Pereira, solteira, maior, resi-
dente na Avenida de Carolina Michaelis, 40, 3.º, esquerdo, Linda-a-
-Velha, concelho de Oeiras.

§ único. A sociedade obriga-se com a assinatura de um gerente.

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

Está conforme o original.

26 de Abril de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2004899468

LISBOA — 4.A SECÇÃO

CLÍNICA DENTÁRIA URUGUAI — CLÍNICA
DE PROFILAXIA E CIRURGIA DENTÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 2655; identificação de pessoa colectiva n.º 503002399; entra-
da/data: 5906/24062004.

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

Está conforme o original.

2 de Maio de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2008479226

PSB — PRODUÇÕES ÁUDIO VISUAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 3977; identificação de pessoa colectiva n.º 503316261; entra-
da/data: 5893/24062004.

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

Está conforme o original.

2 de Maio de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2002495211

CONSTRUÇÕES ARAÚJO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 2841; identificação de pessoa colectiva n.º 503037001; entra-
da/data: 6017/24062004.

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

Está conforme o original.

2 de Maio de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2006131311

M. J. H. B. — ORGANIZAÇÃO DE ESCRITÓRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 12 056; identificação de pessoa colectiva n.º 506357953; en-
trada/data: 24062004.

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

Está conforme o original.

2 de Maio de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2009330315

CONVICTUS — MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 9720; identificação de pessoa colectiva n.º 505239485; entra-
da/data: 6011/24062004.

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

Está conforme o original.

2 de Maio de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2009330323

CONSISTE — GESTÃO DE PROJECTOS, OBRAS,
TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 9571; identificação de pessoa colectiva n.º 503502537; entra-
da/data: 5938/24062004.

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

Está conforme o original.

2 de Maio de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2007592223

MARIA DE LURDES SILVA TAVARES RUELA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 3767; identificação de pessoa colectiva n.º 503264989; entra-
da/data: 5986/24062004.

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

Está conforme o original.

2 de Maio de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2004220848

MARIA INÊS RUELA BRANCO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 11 117; identificação de pessoa colectiva n.º 505806266; en-
trada/data: 5983/24062004.

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

Está conforme o original.

2 de Maio de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2004220813

CARPINTARIA MECÂNICA SOCORTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 59 024; identificação de pessoa colectiva n.º 501459022; en-
trada/data: 5975/24062004.

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

Está conforme o original.

2 de Maio de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2004338920

MELRO — IMOBILIÁRIA, S. A.
Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula

n.º 1684; identificação de pessoa colectiva n.º 502353392; entra-
da/data: 5968/24062004.
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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.

2 de Maio de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2006294709

PLANURBANA TÉCNICA — PLANEAMENTOS
E URBANIZAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 41 281; identificação de pessoa colectiva n.º 500219370; en-
trada/data: 5965/24062004.

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

Está conforme o original.

2 de Maio de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2006294717

MÁQUINA DE SOM — EQUIPAMENTO
DE SOM E LUZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 12 877; identificação de pessoa colectiva n.º 506790452; en-
trada/data: 5776/24062004.

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

Está conforme o original.

2 de Maio de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2002418942

POSTELUX — POSTES METÁLICOS
PARA ILUMINAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 2402; identificação de pessoa colectiva n.º 501296255; entra-
da/data: 5843/24062004.

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

Está conforme o original.

2 de Maio de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2002420157

PREDISERVE — PREDIAL URBANIZAÇÃO
CONSTRUTORA E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 1756; identificação de pessoa colectiva n.º 502299754; entra-
da/data: 5786/24062004.

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

Está conforme o original.

2 de Maio de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2004459140

PREDISERVE — PREDIAL URBANIZAÇÃO
CONSTRUTORA E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 1756; identificação de pessoa colectiva n.º 502299754; entra-
da/data: 5783/24062004.

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

Está conforme o original.

2 de Maio de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2005475963

PRINTCAD — INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 4160; identificação de pessoa colectiva n.º 503364770; entra-
da/data: 5916/24062004.

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

Está conforme o original.

2 de Maio de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2004713925

PLANETA HOLIUDE — ACTIVIDADES
HOTELEIRAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 3434; identificação de pessoa colectiva n.º 503176257; entra-
da/data: 5953/24062004.

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

Está conforme o original.

2 de Maio de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2006294768

C. L. C. — CENTRO DE LAPAROSCOPIA
CIRÚRGICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 989; identificação de pessoa colectiva n.º 502624272; entrada/
data: 5933/24062004.

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

Está conforme o original.

2 de Maio de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2002945799

MARKETING DA VILA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 12 091; identificação de pessoa colectiva n.º 506475000; en-
trada/data: 5928/24062004.

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

Está conforme o original.

2 de Maio de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2004714000

MINA & IRMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 23 876; identificação de pessoa colectiva n.º 500540721; en-
trada/data: 5866/24062004.

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

Está conforme o original.

2 de Maio de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2008436578

COPENAGEM BAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 44 846; identificação de pessoa colectiva n.º 500076200; en-
trada/data: 5855/24062004.

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

Está conforme o original.

2 de Maio de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2006395769
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MONTE DO ZEBRO — SOCIEDADE DE EXPLORAÇÃO
AGRO-PECUÁRIA E FLORESTAL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 5026; identificação de pessoa colectiva n.º 503615188; entra-
da/data: 5781/24062004.

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

Está conforme o original.

2 de Maio de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2004803231

CENTRO DE ECOGRAFIA DE JOAQUINA TAVARES
E ALBERTO RELVAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 62 220; identificação de pessoa colectiva n.º 501581812; en-
trada/data: 5646/24062004.

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

Está conforme o original.

2 de Maio de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2002357870

CORAL — CORTICEIRA ALGARVIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 33 661; identificação de pessoa colectiva n.º 500076405; en-
trada/data: 5732/24062004.

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

Está conforme o original.

2 de Maio de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2008472000

MOTOR 7 — REPARAÇÕES E ASSISTÊNCIA
DE MOTOCICLOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 9110; identificação de pessoa colectiva n.º 505061589; entra-
da/data: 5764/24062004.

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

Está conforme o original.

2 de Maio de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2008478041

MARLICEL — COSMÉTICA E PERFUMÍSTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 31 463; identificação de pessoa colectiva n.º 500323631; en-
trada/data: 5886/24062004.

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

Está conforme o original.

2 de Maio de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2008479200

MECLINO — MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA
MECÂNICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 9237; identificação de pessoa colectiva n.º 504877968; entra-
da/data: 5813/24062004.

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

Está conforme o original.

2 de Maio de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 1000285122

PRESSTEAM — EDIÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 8447; identificação de pessoa colectiva n.º 504659073; entra-
da/data: 5778/24062004.

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

Está conforme o original.

2 de Maio de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 1000285123

CODEWARE CONSULTORIA DESENVOLVIMENTO
E SOFTWARE, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 12 976; identificação de pessoa colectiva n.º 503891797; en-
trada/data: 6003/24062004.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas dos anos de 2000 e 2001.

Está conforme o original.

2 de Maio de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2009330196

LOURES

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

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 16 793;
identificação de pessoa colectiva n.º 505032996.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas aos exercícios dos anos de 2001 e 2002.

4 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Madalena de
Matos Correia de Azevedo. 2002529795

VILLABELLA — MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 18 116;
identificação de pessoa colectiva n.º 506001172.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 2003.

4 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Madalena de
Matos Correia de Azevedo. 2007530104

JOMIDAS — SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S. A.
Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 2951;

identificação de pessoa colectiva n.º 500758263.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 2003.

4 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Madalena de
Matos Correia de Azevedo. 2007530040

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES GAGEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 6387;
identificação de pessoa colectiva n.º 501892583.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 2003.

4 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Madalena de
Matos Correia de Azevedo. 2003924540
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FERREIRA E CARNEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 6588;
identificação de pessoa colectiva n.º 501970053.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 2003.

4 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Madalena de
Matos Correia de Azevedo. 2003914404

LUÍS LOIÇÃO & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 7775;
identificação de pessoa colectiva n.º 502360143.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 2003.

4 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Madalena de
Matos Correia de Azevedo. 2003914463

INTEREXEC — SERVIÇOS DE GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 19 618;
identificação de pessoa colectiva n.º 503852520.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 2003.

4 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Madalena de
Matos Correia de Azevedo. 2007604841

CTT EXPRESSO — SERVIÇOS POSTAIS
E LOGÍSTICA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 19 038;
identificação de pessoa colectiva n.º 504520296.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 2003.

4 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Madalena de
Matos Correia de Azevedo. 2008423565

O MONTE DA JACINTA, ACTIVIDADES
HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 15 896;
identificação de pessoa colectiva n.º 504599291.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 2003.

4 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Madalena de
Matos Correia de Azevedo. 2007530066

ORBIVENDAS — EQUIPAMENTOS DE MANUTENÇÃO
INDUSTRIAL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 13 308;
identificação de pessoa colectiva n.º 500616566.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 2003.

4 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Madalena de
Matos Correia de Azevedo. 2002494363

CONSTRUÇÕES DOMINGUES & DOMINGUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 11 037;
identificação de pessoa colectiva n.º 502058064.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 2003.

4 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Madalena de
Matos Correia de Azevedo. 2007530074

CONSTRUÇÕES ROSÁRIOS & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 9336;
identificação de pessoa colectiva n.º 502742488.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 2003.

4 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Madalena de
Matos Correia de Azevedo. 2002493812

GRAFODINÂMICA — PRODUTOS E EQUIPAMENTOS
GRÁFICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 18 213;
identificação de pessoa colectiva n.º 501556591.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 2003.

4 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Madalena de
Matos Correia de Azevedo. 2002524629

INTERGESINO — GESTÃO DA INOVAÇÃO
E TECNOLOGIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 19 617;
identificação de pessoa colectiva n.º 504610090.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 2003.

4 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Madalena de
Matos Correia de Azevedo. 2007604825

FOREXEC — FORMAÇÃO PARA EXECUTIVOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 19 616;
identificação de pessoa colectiva n.º 505200503.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 2003.

4 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Madalena de
Matos Correia de Azevedo. 2007604833

SITEXEC — FORMAÇÃO E CONSULTORIA
DE GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 19 619;
identificação de pessoa colectiva n.º 505786249.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 2003.

4 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Madalena de
Matos Correia de Azevedo. 2007604850

PROFOOD — ACTIVIDADES HOTELEIRAS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 17 425;
identificação de pessoa colectiva n.º 505454637.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 2003.

4 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Madalena de
Matos Correia de Azevedo. 2003531700

GARCIA VAZQUEZ, ENGENHARIA E GESTÃO
DE PROJECTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 11 650;
identificação de pessoa colectiva n.º 503036471.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 2003.

4 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Madalena de
Matos Correia de Azevedo. 2002509913
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CONSTRUÇÕES MADALAX, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 5406;
identificação de pessoa colectiva n.º 501566627.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 2003.

4 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Madalena de
Matos Correia de Azevedo. 2002524610

METALOMECÂNICA DE SOARES RODRIGUES
& IRMÃOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 4373;
identificação de pessoa colectiva n.º 501331581.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício dos anos de 2001 e 2002.

4 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Madalena de
Matos Correia de Azevedo. 2002529884

ODETE & NUNES — PADARIA E PASTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 14 106;
identificação de pessoa colectiva n.º 503986500.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 2003.

4 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Madalena de
Matos Correia de Azevedo. 2007530015

PORTELOBRA — SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 13 478;
identificação de pessoa colectiva n.º 503826804.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 2003.

4 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Madalena de
Matos Correia de Azevedo. 2003952659

JOÃO M. D. SANTOS — SOCIEDADE
DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 11 635;
identificação de pessoa colectiva n.º 503327735.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 2003.

4 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Madalena de
Matos Correia de Azevedo. 2002571104

LEITARIA MODERNA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 831;
identificação de pessoa colectiva n.º 500164525.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 2003.

4 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Madalena de
Matos Correia de Azevedo. 2002406782

CAMPIMECO — SOCIEDADE DE TURISMO
SOCIAL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 8336;
identificação de pessoa colectiva n.º 501190490.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício dos anos de 2001 e 2002.

4 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Madalena de
Matos Correia de Azevedo. 2002529868

CONSTRUÇÕES AMÂNDIO SILVA & IRMÃOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 16 426;
identificação de pessoa colectiva n.º 504794060.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 2003.

4 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Madalena de
Matos Correia de Azevedo. 2003924221

MÁRIO REIS — CONSTRUÇÕES, SOCIEDADE
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 18 590;
identificação de pessoa colectiva n.º 506204740.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 2003.

4 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Madalena de
Matos Correia de Azevedo. 2003914382

I. T. L. — INVESTIMENTOS TURÍSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 6349;
identificação de pessoa colectiva n.º 501872078.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício dos anos de 2001 e 2002.

6 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Madalena de
Matos Correia de Azevedo. 2002529833

SOCIEDADE CONSTRUÇÕES EMIGODINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 18 339;
identificação de pessoa colectiva n.º 505935198.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 2002.

6 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Madalena de
Matos Correia de Azevedo. 2007547732

CONTEDER — CONTABILIDADE, CONSULTADORIA
EM FISCALIDADE E GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 18 055;
identificação de pessoa colectiva n.º 505200996.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 2003.

6 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Madalena de
Matos Correia de Azevedo. 2007547155

DIASOFT — GESTÃO E INFORMÁTICA,
CONTABILIDADE, CONSULTORIA E FORMAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 9819/
921021; identificação de pessoa colectiva n.º 502855916.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 2004.

27 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Madalena de
Matos Correia de Azevedo. 2007532980

SOCIEDADE IDEAL DE TRANSPORTES DA SERTÃ, L.DA

(em liquidação)
Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 4973;

identificação de pessoa colectiva n.º 501274774.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas relativas ao exercício do ano de 2004.

19 de Abril de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Emília Eusé-
bio Sequeira Gonçalves. 2007532085
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ASPAR — COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 18 184/
20020214; identificação de pessoa colectiva n.º 506017273; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 2; números e data
das apresentações: 9 e 10/20050329.

Certifico que, por escritura de 30 de Dezembro de 2004, exarada
de fl. 46 a fl. 47 do livro n.º 91-F do 27.º Cartório Notarial de Lis-
boa, foi efectuado, relativamente à sociedade em epígrafe, o seguinte
acto de registo:

Facto: cessação de funções de gerente.
Gerente: António José dos Reis Domingos.
Causa: renúncia.
Data: 30 de Dezembro de 2004.

Mais se certifica que pela mesma escritura e respeitante à mesma
sociedade foram alterados os artigos 3.º e 4.º, n.os 2 e 4, do contrato
da sociedade, que passaram a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

1 — O capital social é de 50 000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas: uma no
valor nominal de 49 500 euros, pertencente ao sócio Augusto Borges
Sette Pimenta, e outra no valor nominal de 500 euros, pertencente
ao sócio António José dos Reis Domingos.

2 — Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares até
ao montante correspondente a 10 vezes o capital social.

ARTIGO 4.º

1 — (Mantém-se igual.)
2 — Para vincular a sociedade é suficiente a intervenção de um

gerente.
3 — (Mantém-se igual.)
4 — A sociedade, por intermédio da gerência, pode constituir

mandatários nos termos gerais.

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

Está conforme.

11 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Madalena de
Matos Correia de Azevedo. 2007560178

CENTRO DE ATENDIMENTO VETERINÁRIO
DO BARRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 20 182;
identificação de pessoa colectiva n.º P 507282710; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 9/20050412.

Certifico que, por escritura de 10 de Março de 2005, exarada de
fl. 141 a fl. 142 v.º do livro n.º 393-H do 18.º Cartório Notarial de
Lisboa, foi constituída a sociedade em epígrafe, entre Bárbara Susana
Gomes de Oliveira e Carlos Alberto Cabaceira Lopes Sabino, que se
rege pelo seguinte contrato:

1.º

1 — A sociedade adopta a firma Centro de Atendimento Veteriná-
rio do Barro, L.da, e tem a sua sede na Rua do Dr. Armindo Monteiro,
42-B, no lugar de Barro, freguesia e concelho de Loures.

2 — Por simples deliberação da gerência, a sede da sociedade pode-
rá ser deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limí-
trofe, bem como criar sucursais, delegações, agências ou qualquer ou-
tra forma local de representação, no território nacional ou no
estrangeiro.

2.º

A sociedade tem por objecto a compra e venda de rações e produ-
tos alimentares para animais, bem como tratamento de animais.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor nominal de
2500 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

4.º

1 — A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, compete
a sócios ou a não sócios, conforme for deliberado em assembleia ge-

ral, ficando desde já nomeados gerentes o sócio Carlos Alberto
Cabaceira Lopes Sabino e o não sócio António Manuel de Jesus Oli-
veira Gomes, casado, residente na Rua do Machico, 7, em Loures.

2 — Para que a sociedade se considere validamente obrigada é ne-
cessária a intervenção de um gerente.

5.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas, bem como no capital social de outras sociedades, ainda
que com objecto diferente do seu ou reguladas por lei especial.

Está conforme.

19 de Abril de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Emília Eusé-
bio Sequeira Gonçalves. 2007528606

TRANSPORTES SOBRALENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 6409;
identificação de pessoa colectiva n.º 501356843; inscrição n.º 5;
número e data da apresentação: 8/20050412.

Certifico que, por escritura de 31 de Março de 2005, exarada de
fls. 18 a 18 v.º do livro n.º 212-A do Cartório Notarial de Odivelas,
foi efectuado o seguinte acto de registo:

Facto: dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 31 de Março de 2005.

Está conforme.

19 de Abril de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Emília Eusé-
bio Sequeira Gonçalves. 2007528622

JOSÉ RIBEIRO & GONÇALVES — SOCIEDADE
DE TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 14 102/
971021; identificação de pessoa colectiva n.º 503986488; aver-
bamento n.º 2 à inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 1/
20050418.

Certifico que pela acta n.º 12, de 31 de Março de 2004, da socie-
dade em epígrafe, foi efectuado o seguinte acto de registo:

Facto: cessação de funções de gerente.
Gerente: José Ribeiro Mendes.
Causa: renúncia.
Data: 31 de Março de 2004.

Está conforme.

26 de Abril de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Madalena de
Matos Correia de Azevedo. 2007532948

ESPAÇOS — SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 20 186/
20050413; identificação de pessoa colectiva n.º P 507292053;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 16/20050413.

Certifico que, por escritura de 11 de Abril de 2005, exarada de
fl. 94 a fl. 97 v.º do livro n.º 168 do Cartório Notarial do Centro de
Formalidades das Empresas de Lisboa II, foi constituída a sociedade
em epígrafe, por Paulo Jorge Garcia Frade e Gisela dos Santos Dias,
que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

Denominação social

A sociedade adopta a firma de ESPAÇOS — Sociedade de Media-
ção Imobiliária, L.da

ARTIGO 2.º

Sede social

1 — A sociedade tem a sua sede na Rua do Auto da Palma Carlos,
47, rés-do-chão, A, freguesia de Sacavém, concelho de Loures.

2 — Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, poden-
do ainda ser criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais
de representação, no território nacional ou no estrangeiro.
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ARTIGO 3.º

Objecto social

1 — A sociedade tem por objecto a actividade de mediação imobi-
liária; administração de imóveis por conta de outrem.

2 — Mediante deliberação da gerência, a sociedade poderá livre-
mente adquirir e alienar participações de toda a espécie, associar-se
ou interessar-se por qualquer forma e com qualquer entidade, noutras
sociedades, empresas, agrupamentos complementares ou consórcios,
existentes ou a constituir, com o mesmo objecto social, bem como
tomar parte e fazer-se representar nos respectivos órgãos sociais e
praticar todos os actos necessários para tais fins.

ARTIGO 4.º

Capital social, prestações suplementares e suprimentos

1 — O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas: uma do
valor nominal de 3000 euros, pertencente ao sócio Paulo Jorge Gar-
cia Frade, e outra do valor nominal de 2000 euros, pertencente à sócia
Gisela Santos Dias.

2 — Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 150 000 euros, nos termos e con-
dições que forem aprovados em assembleia geral.

3 — Os sócios poderão fazer suprimentos à sociedade nos termos
e condições que forem fixados pela assembleia geral.

ARTIGO 5.º

Transmissão de quotas

1 — É livre a cessão, total ou parcial, de quotas entre sócios.
2 — A transmissão, total ou parcial, de quotas a terceiros depende

do consentimento expresso da sociedade.
3 — Na cessão de quotas a estranhos, a sociedade, em primeiro

lugar, e os sócios, em segundo lugar, têm direito de preferência na sua
aquisição.

4 — A infracção ao disposto nos números anteriores torna inefi-
caz, quer em relação à sociedade, quer em relação aos sócios, a trans-
missão, total ou parcial, da quota em questão, sem prejuízo do dispos-
to na alínea g) do n.º 1 do artigo 6.º

ARTIGO 6.º

Amortização de quotas

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

a) Acordo com o sócio;
b) Divórcio, separação judicial de pessoas e bens ou só de bens, de

qualquer sócio, se a quota não ficar a pertencer totalmente ao seu
titular;

c) Interdição ou inabilitação do respectivo titular;
d) Falência ou insolvência do titular da quota, judicialmente decla-

rada;
e) Penhora, arresto ou qualquer outro meio de apreensão judicial

da quota;
f) Oneração da quota sem prévio consentimento da sociedade;
g) Incumprimento pelo respectivo titular, por qualquer forma, das

disposições deste pacto social, designadamente, transmissão da quota
com violação do disposto no artigo 5.º, bem como das deliberações
da assembleia geral;

h) Exercício por qualquer sócio, em Portugal, directa ou indirecta-
mente, de negócios ou actividades concorrentes com as exercidas pela
sociedade, desde que para tanto não tenha obtido prévia autorização
da assembleia geral;

i) Destituição, com justa causa, do sócio da gerência da sociedade;
j) Caso de morte de sócio a quem não sucedam herdeiros legitimá-

rios.
2 — Nos casos em que lhe é conferido o direito de amortizar qual-

quer quota, poderá a sociedade, em vez disso, adquiri-la ou fazê-la
adquirir por sócio ou por terceiro.

3 — O titular da quota de cuja amortização se tratar poderá votar
relativamente à deliberação sobre a amortização.

4 — Por falecimento de um sócio, se a respectiva quota não for
amortizada no prazo de 90 dias, a contar da data do falecimento, os
herdeiros deverão designar, de entre eles, um representante comum.

5 — A contrapartida da amortização da quota, nos casos previstos
nas alíneas b), c), f), g), h), i) e j) do n.º 1, será o que para a quota
resultar do último balanço aprovado à data da amortização, podendo
ser paga até ao limite de 12 prestações mensais iguais e sucessivas.

ARTIGO 7.º

Gerência

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 um
gerente.

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

4 — Ficam desde já nomeados gerentes os sócios e a não sócia
Marta Luísa Pereira Alves Carriço, solteira, maior, residente na Rua
de Alfredo Vitorino Costa, 48, 2.º, esquerdo, em Vale de Figueira,
Loures.

ARTIGO 8.º

Deliberações dos sócios

Além dos casos resultantes da lei, nomeadamente dos n.os 1 e 2 do
artigo 246.º do Código das Sociedades Comerciais, ou previstos em
outras disposições do presente contrato de sociedade, dependem tam-
bém de deliberações dos sócios:

a) A aquisição de bens imóveis e de estabelecimentos comerciais;
b) A contratação de financiamentos e a assunção de outros com-

promissos ou responsabilidades acima do valor que for fixado por
deliberação dos próprios sócios, em assembleia geral.

ARTIGO 9.º

Assembleias gerais

1 — Salvo se a lei impuser forma especial, a convocação das as-
sembleias gerais será efectuada por meio de cartas registadas, dirigidas
aos sócios para os endereços constantes dos registos sociais e expedi-
das com a antecedência mínima de 15 dias.

2 — A representação voluntária do sócio poderá ser conferida a
qualquer pessoa, indicada em procuração ou em simples carta.

ARTIGO 10.º

Resultados do exercício

1 — O exercício social coincide com o ano civil.
2 — As contas do exercício encerrar-se-ão com referência a 31 de

Dezembro de cada ano e serão submetidas pela gerência à apreciação
dos sócios, conjuntamente com o relatório de gestão e a proposta
sobre aplicação ou tratamento de resultados.

3 — Os lucros líquidos, depois de deduzida a percentagem para o
fundo de reserva legal, sempre que a tal houver lugar, terão o destino
que lhes for dado em assembleia geral.

4 — Poderão ser feitos aos sócios adiantamentos sobre lucros no
decurso do exercício, nos termos previstos na lei.

ARTIGO 11.º

Alterações do pacto social e dissolução da sociedade

As deliberações de alteração do pacto social, bem como a delibera-
ção da dissolução da sociedade, devem ser tomadas por maioria de
três quartos dos votos correspondentes ao capital social.

Está conforme.

22 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Madalena de
Matos Correia de Azevedo. 2007560593

PÓLO NORTE — EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 11 808;
identificação de pessoa colectiva n.º 503359360.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 2003.

28 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Madalena de
Matos Correia de Azevedo. 2008473279

MILU SPORT, COMÉRCIO DE DESPORTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 9096;
identificação de pessoa colectiva n.º 502684771.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 2003.

28 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Madalena de
Matos Correia de Azevedo. 2003914293
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POWERCER — SOCIEDADE DE COGERAÇÃO
DA VIALONGA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 19 301;
identificação de pessoa colectiva n.º 506485668.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 2003.

28 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Madalena de
Matos Correia de Azevedo. 2000993192

AUTO TÁXIS MÁRTIR SÃO SEBASTIÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 19 158;
identificação de pessoa colectiva n.º 506584429.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 2003.

28 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Madalena de
Matos Correia de Azevedo. 2003917020

DECORGÁS, PROJECTOS E INSTALAÇÕES
DE REDES DE GÁS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 18 211;
identificação de pessoa colectiva n.º 505843501.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 2003.

28 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Madalena de
Matos Correia de Azevedo. 2008473252

N. M. B. LOPES — PAVIMENTOS, SOCIEDADE
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 18 852;
identificação de pessoa colectiva n.º 506393917.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 2003.

4 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Madalena de
Matos Correia de Azevedo. 2003914323

JOVIESCRIBA — GABINETE DE CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 18 842;
identificação de pessoa colectiva n.º 506239721.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 2003.

4 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Madalena de
Matos Correia de Azevedo. 2003914340

NOVA CITACOR — METALIZAÇÃO E PINTURAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 17 023;
identificação de pessoa colectiva n.º 504547160; inscrição n.º 4;
número e data da apresentação: 13/20050420.

Certifico que, por escritura de 31 de Março de 2005, exarada de
fl. 29 a fl. 30 do livro n.º 631-H do 6.º Cartório Notarial de Lisboa,
foi aditado o artigo 7.º ao contrato social, que passa a ter a seguinte
redacção:

ARTIGO 7.º

1 — A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer um dos
sócios, nos seguintes casos:

a) Por acordo com o próprio sócio que dela for titular;
b) Tratando-se de quota adquirida pela sociedade;
c) Se o sócio que a possuir for julgado insolvente, ou se a quota de

qualquer um dos sócios for dada em penhor, penhorada, arrestada ou
arrolada;

d) Quando por divórcio, separação de pessoas e bens ou separação
de bens de qualquer sócio, a respectiva quota não fique a pertencer ao
sócio inicial;

e) Se sendo pessoa colectiva se dissolver;
f) Venda ou adjudicação judiciais;
g) Por morte, interdição ou inabilitação do seu titular;
h) Quando a quota seja cedida com violação do artigo 6.º do con-

trato;
i) Quando o titular dolosamente prejudicar a sociedade no seu bom

nome ou no seu património.
2 — Salvo disposição legal em contrário, a contrapartida da amor-

tização é:
a) Nos casos das alíneas a) e b), o valor acordado entre as partes;
b) Nos casos das alíneas c), d), e), f) e g), o valor da quota resul-

tante do último balanço;
c) Nos casos das alíneas h) e i), o valor nominal da quota.
3 — A amortização considera-se realizada desde a data da assem-

bleia geral que a deliberar, podendo, em qualquer caso, o pagamento
do valor da quota em causa ser efectuado a pronto ou em seis presta-
ções trimestrais e iguais, conforme deliberação tomada.

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

Está conforme.

3 de Maio de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Emília Eusé-
bio Sequeira Gonçalves. 2007556596

VOUGE 1 — INTERNACIONAL — IMPORTAÇÃO
EXPORTAÇÃO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 16 201/
991216; identificação de pessoa colectiva n.º 504715372; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 16/20050421.

Certifico que, por escritura de 30 de Março de 2005, exarada de
fl. 37 a fl. 38 do livro n.º 591-I do 12.º Cartório Notarial de Lisboa,
foram alterados o corpo do artigo 3.º e o artigo 4.º do contrato da
sociedade em epígrafe, que passaram a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos demais
valores constantes do activo, é de 5037 euros e 86 cêntimos, e cor-
responde a uma quota de igual valor nominal, pertencente ao sócio
único Shabbir Hassanali.

§ único. (Mantém-se.)

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade fica a cargo de um ou mais gerentes,
sócios ou não, eleitos em assembleia geral.

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

3 — A gerência poderá não ser remunerada, se tal vier a ser deli-
berado pelo sócio, podendo a sua eventual remuneração consistir, total
ou parcialmente, em participação nos lucros de exercício da socie-
dade.

4 — Fica desde já nomeado gerente o sócio único Shabbir Hassanali.

O texto completo do contrato na sua versão actualizada ficou de-
positado na pasta respectiva.

Está conforme.

3 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Madalena de
Matos Correia de Azevedo. 2007561948

POSTLOG — SERVIÇOS POSTAIS E LOGÍSTICA, S. A.
Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 19 038;

identificação de pessoa colectiva n.º 504520296.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 2003.

28 de Abril de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Emília Gon-
çalves. 2008423557
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JOVIPEIXE — IMPORTAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO
DE PEIXE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 19 914/
20041025; identificação de pessoa colectiva n.º 502724862; ins-
crição n.º 14; número e data da apresentação: 17/20050421.

Certifico que, por escritura de 12 de Abril de 2005, exarada de
fl. 47 a fl. 48 v.º do livro n.º 3-A do Cartório Notarial do concelho
de Oeiras, sito em Carnaxide, a cargo da notária Ivone Vieira Bote-
lho, foram alterados o artigo 3.º e aditado o n.º 4 ao artigo 5.º do con-
trato da sociedade em epígrafe, que passaram a ter a seguinte redac-
ção:

ARTIGO 3.º

O capital, integralmente subscrito e realizado, é de 11 000 euros,
representado por quatro quotas: duas iguais do valor nominal de
2500 euros, dos respectivos sócios, João Martins Francisco e Maria
José Nascimento dos Santos, e duas iguais do valor nominal de 3000 eu-
ros, uma de cada uma das sócias, Filipa Alexandra Nascimento Mar-
tins e Gabi Sofia Nascimento Martins.

ARTIGO 5.º

1 — (Mantém-se.)
2 — (Mantém-se.)
3 — (Mantém-se.)
4 — Os sócios João Martins Francisco e Maria José Nascimento

dos Santos têm um direito especial à gerência que cessa e não se trans-
mite com a alienação da respectiva quota.

O texto completo do contrato na sua versão actualizada ficou de-
positado na pasta respectiva.

Está conforme.

3 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Madalena de
Matos Correia de Azevedo. 2007561956

CRISTINA VICENTE, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 20 203/
20050421; identificação de pessoa colectiva n.º P 507332326;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 10/20050421.

Certifico que, por documento particular de 18 de Abril de 2005,
foi constituída a sociedade em epígrafe por Cristina Maria Domingos
de Almeida Vicente, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Cristina Vicente, Unipessoal, L.da, e
vai iniciar a sua actividade no dia 20 de Abril de 2005.

ARTIGO 2.º

Tem a sua sede na Estrada Nacional n.º 8, Vivenda Vicente, 2670-
-744 Lousa, freguesia de Lousa, concelho de Loures.

ARTIGO 3.º

O seu objecto são as artes gráficas.

ARTIGO 4.º

O seu capital, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros, sendo titular da sua totalidade a sócia Cristina Maria Domingos
de Almeida Vicente.

ARTIGO 5.º

1 — A sociedade é administrada e representada pelos gerentes
nomeados pela sócia única.

2 — Os gerentes podem constituir mandatários, fixando os termos
da respectiva delegação.

3 — A sociedade obriga-se:
a) Com a assinatura de um só gerente;
b) Pela assinatura dos mandatários eventualmente constituídos, nos

precisos termos dos poderes que lhes forem conferidos.
4 — Fica desde já nomeada gerente a sócia única Cristina Maria

Domingos de Almeida Vicente.

ARTIGO 6.º

1 — A sócia única exerce as competências das assembleias gerais
podendo, designadamente, nomear ou destituir gerentes.

2 — As decisões da sócia de natureza igual às deliberações da as-
sembleia geral devem ser registadas em acta por ela assinada.

ARTIGO 7.º

1 — Mediante simples deliberação da gerência, a sede social pode-
rá ser deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limí-
trofe.

2 — A sociedade poderá constituir filiais, sucursais ou qualquer outra
forma de representação local, no País ou no estrangeiro.

3 — Mediante simples deliberação da gerência, a sociedade poderá
adquirir participações de qualquer espécie noutras sociedades, quer
tenham o mesmo objecto social quer não, bem como cooperar ou
associar-se com ou participar em sociedades e entidades reguladas por
lei especial, designadamente consórcios, agrupamentos complemen-
tares de empresas ou agrupamentos europeus de interesse económico.

ARTIGO 8.º

A sócia única poderá prestar à sociedade os suprimentos de que a
mesma carecer, devendo as respectivas condições ser aprovadas em
assembleia geral.

ARTIGO 9.º

A sócia única determinará o destino dos resultados apurados em
cada exercício que puderem nos termos da lei ser disponibilizados.

ARTIGO 10.º

No mais não expressamente constante do presente contrato vigo-
rarão as normais legais aplicáveis e, designadamente, as constantes
dos artigos 270.º-A a 270.º-G do Código das Sociedades Comerciais.

Está conforme.

3 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Madalena de
Matos Correia de Azevedo. 2007533170

CABELEIREIROS SONS E MELODIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 19 105/
20030515; identificação de pessoa colectiva n.º 506577007; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; números e data
das apresentações: Of. 4 e 5/20050421.

Certifico que, por escritura de 11 de Abril de 2005, exarada de
fl. 128 a fl. 129 v.º do livro n.º 509-D do 11.º Cartório Notarial de
Lisboa, foram efectuados os seguintes actos de registo, relativamente
à sociedade em epígrafe:

Facto: cessação de funções de gerente.
Gerente: Cristina Maria Passos Moreira Franco.
Causa: renúncia.
Data: 11 de Abril de 2005.

Facto: nomeação de gerente.
Gerente nomeada: Celeste da Ressurreição Tomé Engrácia Félix.
Data: 11 de Abril de 2005.

Está conforme.

3 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Madalena de
Matos Correia de Azevedo. 2007533588

CEREIJO & SILVA — CARPINTARIA
E MARCENARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 8639/
910509; identificação de pessoa colectiva n.º 502563265; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 5; números e data das
apresentações: 1 e 2 Of. /20050421.

Certifico que, por escritura de 16 de Fevereiro de 2005, exarada de
fl. 34 a fl. 35 do livro n.º 205-F do 2.º Cartório Notarial de Cascais,
foram efectuados os seguintes actos de registo, relativamente à socie-
dade em epígrafe:

Facto: cessação de funções de gerente.
Gerente: Fernando Manuel Simões da Silva.
Causa: renúncia.
Data: 16 de Fevereiro de 2005.
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Facto: nomeação de gerente.
Gerente nomeada: Teresa Cristina Pinheiro da Cunha Carvalho.
Data: 16 de Fevereiro de 2005.

Está conforme.

3 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Madalena de
Matos Correia de Azevedo. 2007533367

EUROVOLT — EMPRESA TÉCNICA
DE ELECTRICIDADE, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 4618/
830722; identificação de pessoa colectiva n.º 501405690; inscri-
ção n.º 13; número e data da apresentação: 9/20050421.

Certifico que pela acta n.º 37, de 31 de Dezembro de 2004, da
sociedade em epígrafe, foi efectuado o seguinte acto de registo:

Facto: designação dos membros dos órgãos sociais.
Administração: administrador único, Manuel Alberto Oliveira Pei-

xeiro.
Fiscalização: fiscal único efectivo, Álvaro Falcão & Associados,

Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, representada por António
Joaquim Pereira Silvão, revisor oficial de contas; suplente, José Gar-
cia Pais, revisor oficial de contas, casado, Avenida do General Roçadas,
30, 1.º, direito, Lisboa.

Período: triénio de 2005-2007.
Data da deliberação: 31 de Dezembro de 2004.

Está conforme.

3 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Madalena de
Matos Correia de Azevedo. 2007532140

VITRACOL — VIDROS, TRANSFORMAÇÃO
E COMÉRCIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 9929/
921130; identificação de pessoa colectiva n.º 502885122; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 11/
20050421.

Certifico que pela acta n.º 14, de 30 de Março de 2005, da socie-
dade em epígrafe, foi efectuado o seguinte acto de registo:

Facto: cessação de funções de gerente.
Gerente: Hugo Miguel da Costa Frazão.
Causa: renúncia.
Data: 30 de Março de 2005.

Está conforme.

3 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Madalena de
Matos Correia de Azevedo. 2007533650

JOÃO RISQUES — CLÍNICA MÉDICO-CIRÚRGICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 17 300;
identificação de pessoa colectiva n.º 505289008.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 2003.

4 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Madalena de
Matos Correia de Azevedo. 2005770060

TASI — TECNOLOGIAS AVANÇADAS E SISTEMAS
DE INFORMAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 12 467;
identificação de pessoa colectiva n.º 503529281.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 2003.

4 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Madalena de
Matos Correia de Azevedo. 2002524548

IDIALROTA — TRANSPORTES NACIONAIS
E INTERNACIONAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 16 925;
identificação de pessoa colectiva n.º 505094169.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 2003.

4 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Madalena de
Matos Correia de Azevedo. 2007561204

GOMES & MARTINS, CABELEIREIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 16 189;
identificação de pessoa colectiva n.º 504738887.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 2003.

4 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Madalena de
Matos Correia de Azevedo. 2002524530

SPEEDWASH — CENTROS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 18 592;
identificação de pessoa colectiva n.º 506165744.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 2003.

28 de Abril de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Emília Gon-
çalves. 2007547724

M. LURDES ALVES CORREIA — CLÍNICA MÉDICA
DE OFTALMOLOGIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 18 370;
identificação de pessoa colectiva n.º 506059618.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 2003.

28 de Abril de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Emília Gon-
çalves. 2008437213

INFANTÁRIO CENUPI, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 11 883;
identificação de pessoa colectiva n.º 503371858.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 2003.

28 de Abril de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Emília Gon-
çalves. 2001233469

SOUSA & DIAS — CAFETARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 10 231;
identificação de pessoa colectiva n.º 502958650.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 2003.

28 de Abril de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Emília Gon-
çalves. 2003274804

J. CUNHA DA CRUZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 9599;
identificação de pessoa colectiva n.º 502812052.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 2003.

28 de Abril de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Emília Gon-
çalves. 2002527997
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AGNOLAIV — SOCIEDADE CONSTRUTORA
DE VIALONGA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 7257;
identificação de pessoa colectiva n.º 501926690.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 2003.

28 de Abril de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Emília Gon-
çalves. 2002519137

JOSÉ & MANUEL SANTOS FERNANDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 17 939;
identificação de pessoa colectiva n.º 505781654.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 2003.

28 de Abril de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Emília Gon-
çalves. 2003405895

CINTEREX — CONSTRUÇÕES E REPARAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 5948;
identificação de pessoa colectiva n.º 501748075.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 2003.

28 de Abril de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Emília Gon-
çalves. 2007553783

CINTER — INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 5419;
identificação de pessoa colectiva n.º 501572830.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 2003.

28 de Abril de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Emília Gon-
çalves. 2007553813

GONÇALVES E TIRAPICOS — MÓVEIS
& DECORAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 3966;
identificação de pessoa colectiva n.º 501231595.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 2003.

28 de Abril de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Emília Gon-
çalves. 2007536242

METAFISCAL — PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 18 181;
identificação de pessoa colectiva n.º 505778475.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 2003.

28 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Madalena de
Matos Correia de Azevedo. 2003917063

CAPUCHO & CAPUCHO — SOCIEDADE
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 17 991;
identificação de pessoa colectiva n.º 505764393.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 2003.

28 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Madalena de
Matos Correia de Azevedo. 2007547961

HENRIQUES CLEMENTE — ACTIVIDADES
HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 17 857;
identificação de pessoa colectiva n.º 505618257.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 2003.

28 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Madalena de
Matos Correia de Azevedo. 2007477335

SOUSA & LOPES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 8969;
identificação de pessoa colectiva n.º 502647833.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 2003.

28 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Madalena de
Matos Correia de Azevedo. 2006439464

FUZILUZ — MONTAGENS E INSTALAÇÕES
ELÉCTRICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 16 437/
20000223; identificação de pessoa colectiva n.º 503144738; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 12; número e data da apresentação:
12/20050413.

Certifico que pela acta n.º 17, de 2 de Março de 2004, da sociedade
em epígrafe, foi efectuado o seguinte acto de registo:

Facto: recondução da gerência.
Período: triénio de 2004-2006.
Data da deliberação: 2 de Março de 2004.

Mais certifico que foram depositados os documentos de prestação
de contas relativas aos exercícios dos anos de 2001, 2002 e 2003.

Está conforme.

2 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Madalena de
Matos Correia de Azevedo. 2007534649

TRANSDINIS — TRANSPORTES DE MERCADORIAS
EM GERAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 11 976;
identificação de pessoa colectiva n.º 503389960; averbamentos n.os

3 e 4 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 11; números e data das apre-
sentações: Of. 1, Of. 3 e 4/20050419.

Certifico que, por escritura de 25 de Fevereiro de 2005, exarada de
fl. 103 a fl. 105 do livro n.º 6 do Cartório Notarial Privado da
Dr.ª Maria Isabel Rito Buco, foram efectuados os seguintes actos de
registo:

Facto: cessação de funções de gerente.
Gerente: Célia Maria Cristóvão Figueiredo Dinis Alves.
Causa: renúncia.
Data: 25 de Fevereiro de 2005.

Facto: cessação de funções de gerente.
Gerente: Nuno Alberto Cristóvão Figueiredo Dinis.
Causa: renúncia.
Data: 25 de Fevereiro de 2005.

Mais certifico que foi aumentado o capital de 74 819,68 euros para
100 000 euros, tendo sido alterados os artigos 3.º e 5.º (§ único) do
contrato social, que passam a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
100 000 euros, que corresponde à soma de duas quotas iguais dos va-
lores nominais de 50 000 euros cada, uma de cada sócio Carlos Ma-
nuel Cristóvão Figueiredo Dinis e Vera Maria Monteiro Carvalho Dinis.

5.º

§ único. Para a sociedade se considerar validamente obrigada basta
a assinatura de um gerente.
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Gerente nomeada: a sócia Vera Maria Monteiro Carvalho Dinis.

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

Está conforme.

27 de Abril de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Emília Eusé-
bio Sequeira Gonçalves. 2007592630

PHOTONEWS — AGÊNCIA NOTICIOSA, SOCIEDADE
UNIPESSOAL, L.DA

(anteriormente PHOTONEWS — AGÊNCIA NOTICIOSA, L.DA)
Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 14 145;

identificação de pessoa colectiva n.º 503994979; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 6; números e data das apresentações: Of. 5 e 6/
20050419.

Certifico que, por escritura de 18 de Março de 2005, exarada de
fl. 82 a fl. 83 do livro n.º 8 do Cartório Notarial Privado do Dr. Pe-
dro Alexandre Barreiros Nunes Rodrigues, foi efectuado o seguinte
acto de registo:

Facto: cessação de funções de gerente.
Gerente: José Manuel Fernandes Barradas.
Causa: renúncia.
Data: 18 de Março de 2005.

Mais certifico que foi alterado o contrato social, que passa a ter a
seguinte redacção:

1.º

A sociedade usa a firma PHOTONEWS — Agência Noticiosa, So-
ciedade Unipessoal, L.da

2.º

A sede social é na Rua do Estado da Índia, 12, 8.º, B, freguesia de
Sacavém, concelho de Loures.

3.º

O objecto social consiste na actividade de agência noticiosa, pres-
tando os seguintes serviços: recolha de material noticioso ou de inte-
resse informativo e seu tratamento para difusão; edição de material
noticioso, escrito ou fotográfico; divulgação do material recolhido e
editado, mediante remuneração livremente convencionada, para uti-
lização de órgãos de comunicação social, nacionais e estrangeiros, ou
de quaisquer outros utentes, individuais ou colectivos, institucionais
ou empresariais que o desejem; outras actividades que possam com-
plementar o objecto principal.

4.º

Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada den-
tro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, e serem criadas
e encerradas sucursais, filiais, agências ou outras formas de represen-
tação social, no País ou no estrangeiro.

5.º

O capital social é de 5000 euros, está integralmente realizado, e é
representado por uma quota de igual valor, titulada pelo sócio Hugo
Alexandre Bispo de Brito Correia.

6.º

Os gerentes serão designados pelo sócio único, que lhes atribuirá ou
não remuneração, a qual poderá consistir, total ou parcialmente, em
participação nos lucros da sociedade.

7.º

A sociedade fica validamente obrigada pela intervenção de um ge-
rente.

8.º

Poderão ser celebrados negócios jurídicos entre a sociedade e o
sócio, desde que revistam a forma escrita e sirvam a prossecução do
objecto da sociedade.

9.º

Poderá ser exigida ao sócio a realização de prestações suplementa-
res, até ao montante global de 50 000 euros.

10.º

A sociedade poderá subscrever e adquirir participações noutras so-
ciedades, mesmo que com objecto diferente do seu, e ainda reguladas
por leis especiais.

Está conforme.

27 de Abril de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Emília Eusé-
bio Sequeira Gonçalves. 2007533065

MARQUES & VALÉRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 7243;
identificação de pessoa colectiva n.º 502173548; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 5; números e data das apre-
sentações: Of. 7 e 8/20050419.

Certifico que, por escritura de 28 de Março de 2005, exarada de
fl. 18 a fl. 20 do livro n.º 604-G do 1.º Cartório Notarial de Lisboa,
foi efectuado o seguinte acto de registo:

Facto: cessação de funções de gerente.
Gerente: António Lopes da Conceição Marques.
Causa: renúncia.
Data: 28 de Março de 2005.

Mais certifico que foi aumentado o capital de 5000 euros para
35 000 euros, tendo sido alterados os artigos 3.º e 5.º do contrato
social, que passam a ter a seguinte redacção:

3.º

1 — O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos
demais bens e valores constantes da escrituração social, é de 35 000 eu-
ros e está dividido em duas quotas iguais do valor nominal de 17 500 eu-
ros cada uma, pertencentes uma a cada um dos sócios.

2 — A sociedade poderá adquirir livremente participações em so-
ciedades com o objecto diverso do seu e integrar agrupamentos com-
plementares de empresas, constituir associações e participação em
consórcios.

5.º

1 — A administração e a representação da sociedade pertencem
aos gerentes a nomear em assembleia geral.

2 — A gerência será ou não remunerada, conforme for deliberado
pelos sócios em assembleia geral.

3 — São gerentes os sócios.
4 — A sociedade obriga-se com a intervenção de um gerente.

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

Está conforme.

27 de Abril de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Emília Eusé-
bio Sequeira Gonçalves. 2007533073

PRECADAR — PONTES E VIADUTOS
PRÉ-FABRICADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 11 489;
identificação de pessoa colectiva n.º 503300829; inscrição n.º 17;
número e data da apresentação: 18/20050419.

Certifico que por acta n.º 18, de 8 de Março de 2005, foi efectua-
do o seguinte acto de registo:

Facto: nomeação de gerentes.
Gerentes: Jorge Manuel Tavares Salavessa Moura, casado, Avenida

de Gomes Freire, 20, Caxias, Oeiras; José Augusto Brás Chaves; José
Manuel Henriques Guerreiro Nunes; e Armindo Oliveira das Neves,
viúvo, Avenida dos Bombeiros Voluntários de Algés, 51, 4.º, esquer-
do, Algés.

Período: triénio de 2005-2007.
Data da deliberação: 8 de Março de 2005.

Está conforme o original.

27 de Abril de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Emília Eusé-
bio Sequeira Gonçalves. 2009325770
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CIMADJUVANTES — COMERCIALIZAÇÃO
E PRODUÇÃO DE ADJUVANTES PARA CIMENTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 16 359;
identificação de pessoa colectiva n.º 504591452; inscrição n.º 8;
número e data da apresentação: 19/20050419.

Certifico que por acta n.º 12, de 25 de Fevereiro de 2005, foi efec-
tuado o seguinte acto de registo:

Facto: nomeação de gerentes.
Gerentes: José Leonel da Silva Neto, José Augusto Brás Chaves e

Jorge Manuel Afonso Esteves dos Reis.
Período: triénio de 2005-2007.
Data da deliberação: 25 de Fevereiro de 2005.

Está conforme o original.

28 de Abril de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Emília Eusé-
bio Sequeira Gonçalves. 2009325931

SANDRA BENTO — CABELEIREIRO,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 20 177;
identificação de pessoa colectiva n.º P 507327900; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 1/20050411.

Certifico que, por documento particular de 8 de Abril de 2005, foi
constituída a sociedade em epígrafe, em que é única sócia Sandra Cris-
tina Coelho Bento, e que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

1 — A sociedade unipessoal adopta a firma Sandra Bento — Cabe-
leireiro, Sociedade Unipessoal, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua de Fernão Mendes Pinto,
5, loja B, freguesia e concelho de Loures.

2.º

A sociedade tem por objecto a prestação de serviços de cabeleirei-
ro feminino e masculino, estética e beleza, e comercialização de pro-
dutos relacionados com as áreas atrás indicadas.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros, representado por uma quota de igual valor nominal, pertencente
ao sócio único.

4.º

1 — A gerência e a representação da sociedade pertencem ao só-
cio único, desde já nomeado gerente.

2 — Para obrigar a sociedade é suficiente a assinatura do gerente.

5.º

O sócio fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com a socie-
dade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do objecto.

Está conforme o original.

21 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria da
Silva Miguéis de Andrade Cardoso Gonçalves. 2007535475

LANGUAGE PROJECT — INSTITUTO DE LÍNGUAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 19 176;
identificação de pessoa colectiva n.º P 506502422; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/20050411.

Certifico que por acta n.º 3, de 28 de Fevereiro de 2005, foi efec-
tuado o seguinte acto de registo:

1 — Apresentação n.º 3/20050411 — Averbamento n.º 1.
Facto: cessação de funções de gerente.
Gerente: Carlos Alberto Rodrigues Rijo.
Causa: renúncia.
Data: 28 de Fevereiro de 2005.

Está conforme o original.

19 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria da
Silva Miguéis de Andrade Cardoso Gonçalves. 2007544849

SARPONIX — SOCIEDADE DE SANEAMENTO BÁSICO
E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 13 954;
identificação de pessoa colectiva n.º 503164887; inscrição n.º 22;
número e data da apresentação: 8/20050105.

Certifico que por acta n.º 34, de 3 de Maio de 2004, foi efectuado
o seguinte acto de registo:

22 — Apresentação n.º 8/20050105.
Facto: nomeação de gerente.
Gerente: Carlos Manuel Pires Castelo Branco, casado, Rua de Mi-

guel Bombarda, 71, Quinta dos Almosteis, Sacavém.
Data da deliberação: 3 de Maio de 2004.

Está conforme o original.

19 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria da
Silva Miguéis de Andrade Cardoso Gonçalves. 2006527037

LAR — ACTIVIDADES IMOBILIÁRIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 13 686;
identificação de pessoa colectiva n.º 503546070; inscrição n.º 7;
número e data da apresentação: 8/20050411.

Certifico que, por escritura de 25 de Fevereiro de 2005, exarada a
fl. 122 do livro n.º 393-M do 21.º Cartório Notarial de Lisboa, foi
alterado o artigo 5.º do contrato, que passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 5.º

Os sócios poderão, em assembleia geral, deliberar por unanimidade,
que lhes sejam exigidas prestações suplementares até ao montante de
3 000 000 de euros.

Está conforme o original.

O texto actualizado do contrato está arquivado na pasta respectiva.

19 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria da
Silva Miguéis de Andrade Cardoso Gonçalves. 2010338120

IPONIX — PARTICIPAÇÕES, SGPS, S. A.
Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 18 106;

identificação de pessoa colectiva n.º 505217155; inscrição n.º 5;
número e data da apresentação: 9/20050411.

Certifico que por acta n.º 6, de 30 de Outubro de 2003, foi efec-
tuado o seguinte acto de registo:

5 — Apresentação n.º 9/20050411.
Facto: designação dos membros de fiscalização.
Fiscal único: efectivo, Moreira, Valente e Associados, Sociedade de

Revisores Oficiais de Contas, representada por Carlos de Jesus Pinto
de Carvalho, revisor oficial de contas, casado, Rua do Dr. Ricardo
Jorge, 55, 2.º, direito, Porto; suplente, José Oliveira Moreira, revisor
oficial de contas, casado, Rua de Nossa Senhora da Caridade, 351,
Maia.

Período: triénio de 2003-2005.
Data da deliberação: 30 de Outubro de 2003.

Está conforme o original.

21 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria da
Silva Miguéis de Andrade Cardoso Gonçalves. 2008473783

CHURRASCARIA COQUET — RESTAURAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 20 179;
identificação de pessoa colectiva n.º P 507260961; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 11/20050411.

Certifico que, por escritura de 16 de Março de 2005, exarada a
fl. 82 do livro n.º 14 do Cartório Notarial Privado de Isabel Buco, foi
constituída a sociedade em epígrafe, entre Benjamim António Este-
ves, Olímpia da Conceição Tomás Esteves e Mauro Renato Tomás
Esteves, que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Churrascaria Coquet — Restau-
ração, L.da, e vai ter a sua sede na Urbanização do Almirante,
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lote 27, loja 1, freguesia de Santo António dos Cavaleiros, concelho
de Loures.

§ único. Por simples deliberação da gerência, pode a sede social ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem
como serem criadas delegações e filiais em qualquer outro ponto do
País.

2.º

A sociedade tem por objecto exploração de café, pastelaria, res-
taurante, padaria e de estabelecimentos similares, bem como de chur-
rasqueiras e de outros produtos alimentares.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 6000 eu-
ros e corresponde à soma de três quotas iguais, cada uma do valor
nominal de 2000 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios, Ben-
jamim António Esteves, Olímpia da Conceição Tomás Esteves e
Mauro Renato Tomás Esteves.

4.º

A gerência da sociedade, bem como a sua representação, em juízo
e fora dele, ficam a cargo dos sócios eleitos em assembleia geral, fi-
cando desde já nomeados gerentes todos os sócios Benjamim Antó-
nio Esteves, Olímpia da Conceição Tomás Esteves e Mauro Renato
Tomás Esteves.

§ 1.º Os gerentes não terão direito a qualquer remuneração, salvo
se o contrário for deliberado em assembleia geral.

§ 2.º Para a sociedade se considerar validamente vinculada é neces-
sária a assinatura de um dos gerentes.

5.º

1 — A cessão, total ou parcial, de quotas entre os sócios.
2 — A cessão onerosa de quotas a estranhos depende do consenti-

mento da sociedade, tendo esta em primeiro lugar e os sócios não
cedentes, em segundo lugar, direito de preferência.

6.º

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

Está conforme o original.

21 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria da
Silva Miguéis de Andrade Cardoso Gonçalves. 2007535912

AUTO INFANTADO — SOCIEDADE DE COMÉRCIO
DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 6562;
identificação de pessoa colectiva n.º 501958720.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 2003.

28 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria da
Silva Miguéis de Andrade Cardoso Gonçalves. 2002522308

SOCIEDADE IMOBILIÁRIA PROGRESSO
DE BUCELAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 393;
identificação de pessoa colectiva n.º 500560790.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício dos anos de 2002 e 2003.

28 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria da
Silva Miguéis de Andrade Cardoso Gonçalves. 2007530023

PRIME FOCUS — ESTUDOS DE MERCADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 20 183/
20050408; identificação de pessoa colectiva n.º 503764612; ins-
crição n.º 15; número e data da apresentação: 1/20050413.

Certifico que pela acta n.º 2, de 2 de Dezembro de 2004, da socie-
dade em epígrafe, foi efectuado o seguinte acto de registo:

Facto: mudança de sede.
Sede: Rotunda de Nuno Rodrigues dos Santos, 1, letra R, 7.º, fre-

guesia da Portela, concelho de Loures.

Está conforme.

19 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Madalena de
Matos Correia de Azevedo. 2006710567

OTÍLIA MARTINS PEDROSA MOURATO,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 20 184/
20050413; identificação de pessoa colectiva n.º P 507233492;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/20050413.

Certifico que, por escritura de 21 de Março de 2005, exarada de
fl. 7 a fl. 8 do livro n.º 509-D do 11.º Cartório Notarial de Lisboa,
foi constituída a sociedade em epígrafe, por Otília Martins Pedrosa
Mourato, que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Otília Martins Pedrosa Mourato, So-
ciedade Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Rua de Luís de Camões,
Quinta da Palmeira, 4, rés-do-chão, freguesia de Unhos, concelho de
Loures.

2.º

A sociedade tem por objecto a exploração de cafetaria, pastelaria,
boutique de pão quente, fabrico de bolos e pão, serviço de catering.

3.º

O capital social é de 5000 euros, totalmente realizado em dinhei-
ro, mediante a criação de uma quota de igual valor nominal, subscrita
pela sócia única Otília Martins Pedrosa Mourato, ora nomeada.

4.º

A sociedade poderá adquirir quotas noutras sociedades, com objecto
diferente do seu ou reguladas por lei especial, ou em agrupamentos
complementares de empresas ou em agrupamentos europeus de inte-
resse económico, fixando-lhe todavia vedada a participação noutras
sociedades unipessoais por quotas.

5.º

1 — A gerência da sociedade será exercida pela sócia única Otília
Martins Pedrosa Mourato, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado.

2 — A sociedade vincula-se em juízo e fora dele, activa e passiva-
mente, com a assinatura da referida gerente.

Está conforme.

20 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Madalena de
Matos Correia de Azevedo. 2002498954

ELECTROLAVA — ELECTRODOMÉSTICOS
E LAVANDARIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 12 145/
950612; identificação de pessoa colectiva n.º 503441007; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 11/20050413.

Certifico que, por escritura de 1 de Abril de 2005, exarada a fls. 21 e
21 v.º do livro n.º 212-A do Cartório Notarial de Odivelas, foi efec-
tuado o seguinte acto de registo:

Facto: dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 1 de Abril de 2005.

Está conforme.

20 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Madalena de
Matos Correia de Azevedo. 2007528630
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MILENE & DAVID — TRANSPORTES
DE MERCADORIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 13 631/
970407; identificação de pessoa colectiva n.º 503860980; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 9; número e data da apresentação: 2/
20050413.

Certifico que pela acta n.º 17, de 9 de Março de 2005, da sociedade
em epígrafe, foi efectuado o seguinte acto de registo:

Facto: cessação de funções de gerente.
Gerente: Luís Manuel Jesus dos Santos.
Causa: destituição.
Data da deliberação: 9 de Março de 2005.

Está conforme.

19 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Madalena de
Matos Correia de Azevedo. 2007532166

PAF — PRODUTOS AUTOMÁTICOS FLEXÍVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 16 152/
991202; identificação de pessoa colectiva n.º 502928441; inscri-
ção n.º 12; número e data da apresentação: 23/20050418.

Certifico que, por escritura de 26 de Janeiro de 2005, exarada de
fl. 28 a fl. 31 do livro n.º 391-M do 21.º Cartório Notarial de Lisboa,
foi alterado o artigo 3.º do contrato da sociedade em epígrafe, que
passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, inteiramente subscrito e realizado em dinheiro, já
entrado na caixa social, é de 325 000 euros e corresponde à soma das
seguintes quotas: uma com o valor nominal de 195 000 euros, per-
tencente à sócia Volenti, SGPS, S. A.; uma com o valor nominal de
97 500 euros, pertencente à sócia Fin-Men, S. P. A., e uma com o
valor nominal de 32 500 euros, pertencente à sócia Bárbara Menezes
da Silva de Freitas Barros de Moura.

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

Está conforme.

28 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Madalena de
Matos Correia de Azevedo. 2007535742

VIPEL — SEGURANÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 9415;
identificação de pessoa colectiva n.º 502765321.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 2003.

28 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Madalena de
Matos Correia de Azevedo. 2002524564

MARLAV — CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 5726;
identificação de pessoa colectiva n.º 501694080.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 2003.

28 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Madalena de
Matos Correia de Azevedo. 2003871713

JOÃO BICA, CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 7535;
identificação de pessoa colectiva n.º 502267895.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 2003.

28 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Madalena de
Matos Correia de Azevedo. 2003871730

SAMPAIO, SILVA & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 3368;
identificação de pessoa colectiva n.º 500945624.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 2003.

28 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Madalena de
Matos Correia de Azevedo. 2007477343

CLÉRIGO, FERREIRA & SILVAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 20 187/
20050413; identificação de pessoa colectiva n.º P 507268873;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 17/20050413.

Certifico que, por escritura de 7 de Março de 2005, exarada de
fl. 71 a fl. 72 v.º do livro n.º 410 do Cartório Notarial do Centro de
Formalidades das Empresas de Lisboa I, foi constituída a sociedade
em epígrafe, por Andreia Cristina Pedroso Páscoa de Oliveira Cléri-
go, Marta Cristina Pedroso Páscoa de Oliveira Clérigo, João Manuel
Ribeiro da Silva, Mário Jorge Ribeiro da Silva e José Carlos Rodrigues
Ferreira, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Clérigo, Ferreira & Silvas, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua de Anselmo Braancamp
Freire, 5, rés-do-chão, esquerdo, em Fanqueiro, freguesia e concelho
de Loures.

3 — Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, poden-
do a mesma criar ou encerrar sucursais, filiais, agências ou outras formas
locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio de veículos automó-
veis para sucata, comércio de peças e equipamentos de veículos auto-
móveis usados.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente subs-
crito e realizado em dinheiro e corresponde à soma de cinco quotas:
duas iguais, do valor nominal de 625 euros cada uma e uma de cada
uma das sócias Andreia Cristina Pedroso Páscoa de Oliveira Clérigo e
Marta Cristina Pedroso Páscoa de Oliveira Clérigo, e três iguais, do
valor nominal de 1250 euros cada uma e uma de cada um dos sócios
João Manuel Ribeiro da Silva, Mário Jorge Ribeiro da Silva e José
Carlos Rodrigues Ferreira.

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 necessária a intervenção de quatro
gerentes.

ARTIGO 5.º

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

Disposição transitória

Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.

Está conforme.

22 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Madalena de
Matos Correia de Azevedo. 2007533979

MULTIMECÂNICA — REPARAÇÃO AUTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 20 188/
20050413; identificação de pessoa colectiva n.º P 507295153;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 18/20050413.

Certifico que, por escritura de 12 de Abril de 2005, exarada de
fl. 58 a fl. 59 v.º do livro n.º 415 do Cartório Notarial do Centro de
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Formalidades das Empresas de Lisboa I, foi constituída a sociedade
em epígrafe por Vítor Manuel Guerreiro de Sousa e António Maria
Carvalho Teixeira, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma MULTIMECÂNICA — Repara-
ção Auto, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Zona Industrial Quinta da
Portela, 24-A, em Guerreiros, freguesia e concelho de Loures.

3 — Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, poden-
do a mesma criar ou encerrar sucursais, filiais, agências ou outras formas
locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio, importação, expor-
tação, representação de veículos automóveis, peças e acessórios auto,
reparação e limpeza de veículos automóveis.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5500 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor
nominal de 2750 euros cada uma e uma de cada sócio.

ARTIGO 4.º

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Disposição transitória

Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.

Está conforme.

22 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Madalena de
Matos Correia de Azevedo. 2007560143

UP GÁS INSTALAÇÃO DE REDES GÁS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 20 192;
identificação de pessoa colectiva n.º P 507271297; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 21/20050415.

Certifico que, por escritura de 15 de Março de 2005, exarada a
fl. 114 do livro n.º 411 do Cartório Notarial do Centro de Formalida-
des das Empresas de Lisboa I, foi constituída a sociedade em epígrafe,
em que são sócios Nuno Miguel da Silva Domingos e Sérgio Vieira
Neves, e que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma UP GÁS Instalação de Redes
Gás, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua de José Afonso, 1, piso 0-C,
Torres da Bela Vista, freguesia de Santo António dos Cavaleiros,
concelho de Loures.

3 — Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, poden-
do 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 instalação e reparação de redes
e equipamentos de gás.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente subs-
crito e realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas
iguais do valor nominal de 2500 euros cada uma e uma de cada sócio.

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 necessária a intervenção de dois
gerentes.

ARTIGO 5.º

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

Disposição transitória

Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.

Está conforme o original.

27 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria da
Silva Miguéis de Andrade Cardoso Gonçalves. 2007560607

NATURMÍSTICA — COMÉRCIO DE PRODUTOS
DIETÉTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 19 989;
identificação de pessoa colectiva n.º 505904942; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 20/20041213.

Certifico que, por escritura de 13 de Dezembro de 2004, exarada a
fl. 39 do livro n.º 159 do Cartório Notarial do Centro de Formalida-
des das Empresas de Lisboa II, foi alterado o contrato quanto ao
n.º 2 do artigo 1.º e n.º 2 do artigo 4.º, que passam a ter a seguinte
redacção:

ARTIGO 1.º

2 — A sociedade tem a sua sede em Vilas do Solar, lote 221, loja
10, Cidade Nova, freguesia de Santo António dos Cavaleiros, conce-
lho de Loures.

ARTIGO 4.º

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

4 — É gerente o sócio Abílio de Almeida Cardoso, já designado.

Está conforme o original.

O texto actualizado do contrato está arquivado na pasta respectiva.

27 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria da
Silva Miguéis de Andrade Cardoso Gonçalves. 2007560453

TESOURINHAS, BABY AND KID’S — CABELEIREIRO,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 20 196/
20050418; identificação de pessoa colectiva n.º P 507322681;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 19/20050418.

Certifico que, por documento particular de 15 de Abril de 2005,
foi constituída a sociedade em epígrafe por Sandra Maria da Silva Vidal,
que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Tesourinhas, Baby and Kid’s —
Cabeleireiro, Unipessoal, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua de Avelar Brotero, 3-C,
freguesia e concelho de Loures.

3 — Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, poden-
do 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 centro de estética e cabeleirei-
ro; comércio de artigos de vestuário; calçado e acessórios de moda;
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serviços de babysitting; actividades de tempos livres; organização de
eventos.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 5000 euros, 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 ou a não sócios, com ou sem remuneração, conforme o
sócio deliberar.

2 — Para vincular a sociedade é necessária apenas 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
aquele que a sociedade está exercendo.

Está conforme.

28 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Madalena de
Matos Correia de Azevedo. 2007561263

GIANTOBRA — COFRAGENS E CONSTRUÇÃO
CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 20 193/
20050418; identificação de pessoa colectiva n.º P 506854400;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/20050418.

Certifico que, por escritura de 9 de Março de 2005, exarada de
fl. 81 a fl. 82 v.º do livro n.º 325-J do Cartório Notarial de Mosca-
vide, foi constituída a sociedade em epígrafe, por Gil Pinto Gonçal-
ves e António Pinto Gonçalves, que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma GIANTOBRA — Cofragens e Constru-
ção Civil, L.da, e vai ter a sua sede na Rua de Diu, lote 50, 2.º, esquer-
do, na Quinta das Pretas, freguesia do Prior Velho, concelho de Lou-
res.

§ único. Por deliberação da gerência a sociedade pode deslocar a
sede social dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes
e criar sucursais, filiais, agências, delegações ou outras formas de re-
presentação social, em qualquer lugar do território nacional ou no
estrangeiro.

2.º

O objecto social consiste em cofragens e outros serviços na cons-
trução civil.

§ único. A sociedade pode participar em sociedades de responsabi-
lidade limitada ou de responsabilidade ilimitada, mesmo que o objecto
seja diferente do seu, em sociedades reguladas por leis especiais, em
agrupamentos complementares de empresas e em agrupamentos eu-
ropeus de interesse económico.

3.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro, e está dividido em duas quotas iguais de 2500 euros cada, per-
tencendo uma a cada um dos sócios.

4.º

A divisão e a subsequente cessão de quotas, total ou parcial, a es-
tranhos, depende do consentimento da sociedade, gozando esta em
primeiro lugar, e os restantes sócios em segundo, do direito de prefe-
rência na aquisição da quota.

5.º

A gerência da sociedade e a sua representação, em juízo ou fora
dele, activa e passivamente, podendo não ser remuneradas, se tal vier
a ser deliberado em assembleia geral, serão exercidas por ambos os
sócios, que desde já, ficam nomeados gerentes.

§ único. A sociedade obriga-se em todos os seus actos e contratos
com as assinaturas conjuntas de dois gerentes.

6.º

A sociedade pode amortizar quotas sem o consentimento dos res-
pectivos titulares nos casos de as mesmas serem objecto de arrola-
mento, penhora, ou qualquer outra forma de apreensão judicial, ou
serem arrematadas, adjudicadas ou vendidas em consequência de um
processo judicial.

§ 1.º As quotas poderão ainda ser amortizadas sem o consentimen-
to dos respectivos titulares, quando forem dadas em garantia de algu-
ma obrigação sem o prévio e expresso consentimento da sociedade,
bem como se os respectivos titulares forem julgados falidos ou insol-
ventes.

§ 2.º O valor atribuído às quotas amortizadas será o que resultar do
último balanço aprovado, e o respectivo preço será pago na sede da
sociedade até três prestações semestrais, a primeira das quais se ven-
cerá no 30.º dia a contar da data da deliberação de amortização.

7.º

As quotas amortizadas deverão figurar como tal no balanço, po-
dendo a sociedade deliberar que, em sua vez sejam criadas uma ou várias
quotas, destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou a
terceiros.

Está conforme.

26 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Madalena de
Matos Correia de Azevedo. 2007532964

ESTACAL SUSPENSÕES — COMÉRCIO E MONTAGEM
DE AMORTECEDORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 12 154/
950614; identificação de pessoa colectiva n.º 503441201; averba-
mento n.º 2 à inscrição n.º 9, averbamento n.º 1 à inscrição n.º 12 e
inscrição n.º 17; números e datas das apresentações: Of. 2/
20040102, Of. 1/20040203 e 4/20050418.

Certifico que, por escritura de 10 de Setembro de 2003, exarada de
fl. 91 a fl. 92 v.º do livro n.º 78-M 22.º do Cartório Notarial de Lis-
boa, foram efectuados os seguintes actos de registo:

Facto: cessação de funções de gerente.
Gerente: José Manuel Santos Gonçalves.
Causa: renúncia.
Data: 10 de Setembro de 2003.

Facto: cessação de funções de gerente.
Gerente: José António dos Santos Gonçalves.
Causa: renúncia.
Data: 10 de Setembro de 2003.

Mais certifico que, pela mesma escritura e relativamente à mesma
sociedade, foram alterados os artigos 3.º e 4.º do respectivo contrato
de sociedade, que passaram a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 20 000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro, e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor nominal
de 10 000 euros cada, pertencendo uma ao sócio José Carlos Mon-
teiro Viola e outra à sócia Sónia Maria Serra Mendes Viola.

§ único. Em assembleia geral por deliberação unânime dos sócios
representando todo o capital, podem ser exigidas aos sócios presta-
ções suplementares até ao triplo do capital social.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade e a sua representação, em juízo e fora dele,
activa e passivamente, podendo não ser remuneradas se tal vier a ser
deliberado em assembleia geral, serão exercidas por um ou mais ge-
rentes.

§ único. A sociedade obriga-se em todos os seus actos e contratos
com a assinatura de um gerente.

O texto completo do contrato na sua versão actualizada ficou de-
positado na pasta respectiva.

Está conforme.

26 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Madalena de
Matos Correia de Azevedo. 2007532972
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FRANCISCO & HENRIQUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 1786;
identificação de pessoa colectiva n.º 500119007.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 2003.

28 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Madalena de
Matos Correia de Azevedo. 2003871691

OBRABELA — CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 12 728;
identificação de pessoa colectiva n.º 503594628.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 2003.

28 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Madalena de
Matos Correia de Azevedo. 2003871721

PAVIMAL — PAVIMENTOS DE MADEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 946/
650722; identificação de pessoa colectiva n.º 500213453; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 15 e inscrição n.º 16; números e data
das apresentações: 12 e 13/20050323.

Certifico que pela acta n.º 66, de 28 de Fevereiro de 2005, da so-
ciedade em epígrafe, foram efectuados os seguintes actos de registo:

Facto: cessação de funções de gerente.
Gerente: Jorge de Miranda Cabral Júnior.
Causa: renúncia.
Data: 28 de Fevereiro de 2005.

Facto: nomeação de gerente.
Gerente: João Pedro das Neves Jorge, divorciado, Arganil.
Data da deliberação: 28 de Fevereiro de 2005.

Está conforme.

26 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Madalena de
Matos Correia de Azevedo. 2007545110

LUÍS MIGUEL VIEIRA — DISTRIBUIÇÃO,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 20 194/
20050418; identificação de pessoa colectiva n.º P 507239024;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 13/20050418.

Certifico que, por documento particular de 29 de Março de 2005,
foi constituída a sociedade em epígrafe por Luís Miguel Gonçalves
Vieira, que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Luís Miguel Vieira — Distribuição,
Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Rua dos Combatentes do Ultra-
mar, 83, rés-do-chão, direito, no lugar de Botica, freguesia e conce-
lho de Loures.

2.º

A sociedade tem por objecto social a distribuição de mercadorias e
serviços de entrega de documentação e embalagens.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros, representado por uma quota de igual valor nominal, pertencente
ao sócio único.

4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme vier
a ser estipulado, poderá ser exercida por qualquer pessoa, desde que
nomeada por acta, ficando desde já nomeado o sócio Luís Miguel
Gonçalves Vieira, bastando a assinatura de um gerente para obrigar
validamente a sociedade em todos os seus actos e contratos.

§ único. A gerência poderá nomear mandatários ou procuradores
da sociedade para a prática de determinados actos ou categorias de
actos.

5.º

O sócio único fica, desde já, autorizado a efectuar quaisquer negó-
cios jurídicos com a sociedade, desde que estes sirvam a prossecução
do objecto social.

Está conforme.

27 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Madalena de
Matos Correia de Azevedo. 2007533014

SECONDFAR — IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO
E REPRESENTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 20 195/
20050418; identificação de pessoa colectiva n.º P 507235517;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 18/20050418.

Certifico que, por escritura de 14 de Fevereiro de 2005, exarada de
fl. 79 a fl. 81 do livro n.º 407 do Cartório Notarial do Centro de
Formalidades das Empresas de Lisboa I, foi constituída a sociedade
em epígrafe, por Jianyun Su e Shaoqing Ye, que se rege pelo seguinte
contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma SECONDFAR — Importação,
Exportação e Representação, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua C, lote 16, Quinta de São
João das Areias, freguesia de Sacavém, concelho de Loures.

3 — Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, poden-
do 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 importação, exportação, repre-
sentação e comércio de vestuário, acessórios e moda, calçado, marro-
quinaria, quinquilharia, bijutaria, cosmética, perfumes, brinquedos,
material de informática, artigos eléctricos e electrónicos, relógios,
artigos de decoração e para o lar, produtos de higiene e limpeza, brin-
des, ferragens e ferramentas.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social é de 50 000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas: uma do
valor nominal de 45 000 euros, titulada pelo sócio Jianyun Su, e ou-
tra do valor nominal de 5000 euros, titulada pelo sócio Shaoqing Ye.

2 — Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 50 000 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;
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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.

Disposição transitória

Fica desde já nomeado gerente o sócio Jianyun Su.

Está conforme.

22 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Madalena de
Matos Correia de Azevedo. 2007561220

EIGEP — ENGENHARIA E INFORMÁTICA, GABINETE
DE ESTUDOS E PROJECTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 7741/
900222; identificação de pessoa colectiva n.º 502348577; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 9/
20040924.

Certifico que, pela escritura de 24 de Janeiro de 2005, exarada de
fl. 65 a fl. 66 do livro n.º 321-J do Cartório Notarial de Moscavide,
foi efectuado o seguinte acto de registo, relativamente à sociedade
em epígrafe:

Facto: cessação de funções de gerente.
Gerente: Carlos Manuel Falcão Ponce.
Causa: renúncia.
Data: 12 de Setembro de 2004.

Mais certifico que, relativamente à mesma sociedade, foram depo-
sitados os documentos de prestação de contas relativas ao exercício
do ano de 2004.

Está conforme.

27 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Madalena de
Matos Correia de Azevedo. 2007532999

CONDIPORTELA — PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
E GESTÃO DE CONDOMÍNIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 18 091/
20020125; identificação de pessoa colectiva n.º 505970007; ins-
crição n.º 5; número e data da apresentação: 14/20050418.

Certifico que, pela escritura de 4 de Maio de 2004, exarada de
fl. 123 a fl. 124 do livro n.º 978-B do 4.º Cartório Notarial de Lis-
boa, foi alterado o artigo 3.º do respectivo contrato de sociedade, que
passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, inteiramente realizado em dinheiro e nos demais
valores constantes do activo social, é de 12 000 euros e corresponde
à soma de três quotas: uma do valor nominal de 6400 euros, na titu-
laridade do sócio José Carlos dos Santos de Sousa Ferreira; outra do
valor nominal de 4000 euros, na titularidade da sócia Paula Cristina
Freire Ventura Pereira, e outra do valor nominal de 1600 euros, na
titularidade do sócio Tiago Nunes de Sousa Ferreira.

Gerente nomeada: Paula Cristina Freire Ventura Pereira, casada com
Rogério Martins Pereira na comunhão de adquiridos, residente na Rua
do Professor João Barreira, 18, 7.º, I, Lisboa.

O texto completo do contrato na sua versão actualizada ficou de-
positado na pasta respectiva.

Está conforme.

28 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Madalena de
Matos Correia de Azevedo. 2006480219

RUI COSTA & PAULO LOPES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 18 969/
20030226; identificação de pessoa colectiva n.º 506485196; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrições n.os 4 e 5; números e
data das apresentações: Of. 16 e 17/20050418.

Certifico que, pela escritura de 17 de Novembro de 2004, exarada
de fl. 77 a fl. 79 do livro n.º 637-A do 1.º Cartório Notarial do Bar-
reiro, foram efectuados os seguintes actos de registo:

Facto: cessação de funções de gerente.
Gerente: Paulo José da Silva Lopes.
Causa: renúncia.
Data: 17 de Novembro de 2004.

Facto: autorização de manutenção de nome.
Nome a manter: Paulo Lopes.
Autorizante: Paulo José da Silva Lopes.
Data da autorização: 17 de Novembro de 2004.

Mais se certifica que, pela mesma escritura e relativamente à mes-
ma sociedade, foram alterados o artigo 3.º e os n.os 3 e 4 do artigo 5.º
do respectivo contrato de sociedade, que passaram a ter a seguinte
redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 5000 euros e corresponde à soma de duas quotas: uma do valor
nominal de 4875 euros, pertencente ao sócio Rui Manuel Pereira
Costa, e uma do valor nominal de 125 euros, pertencente ao sócio
Adelino Manuel Tavares Ribeiro.

ARTIGO 5.º

3 — Fica desde já nomeado gerente o sócio Rui Manuel Pereira
Costa.

4 — A sociedade obriga-se com a intervenção de um gerente.

O texto completo do contrato na sua versão actualizada ficou de-
positado na pasta respectiva.

Está conforme.

28 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Madalena de
Matos Correia de Azevedo. 2007533022

PRESS EXPRESS — TRANSPORTES E DISTRIBUIÇÃO
DE PUBLICAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 15 986/
991015; identificação de pessoa colectiva n.º 504482688; averba-
mento n.º 2 à inscrição n.º 3, averbamento n.º 3 à inscrição n.º 1 e
inscrição n.º 6; números e datas das apresentações: 1/20050315,
12/20050421 e 13/20050224.

Certifico que, pela escritura de 7 de Julho de 2003, exarada de
fl. 129 a fl. 130 v.º do livro n.º 74-M do Cartório Notarial Privado
de Maria Isabel Rito Buco, foram efectuados os seguintes actos de
registo:

Facto: cessação de funções de gerente.
Gerente: José Gabriel Gonçalves Correia.
Causa: destituição.
Data: 7 de Julho de 2003.

Facto: cessação de funções de gerente.
Gerente: José Manuel de Oliveira Viegas.
Causa: renúncia.
Data: 7 de Julho de 2003.
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Mais se certifica que, pela mesma escritura e relativamente à mes-
ma sociedade, foram alterados os artigos 3.º e 5.º do respectivo con-
trato de sociedade, que passaram a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros e corresponde à soma de três quotas: uma do valor nominal de
2500 euros, pertencente ao sócio José Manuel de Oliveira Viegas; uma
do valor nominal de 2250 euros, pertencente ao sócio Ricardo Ma-
nuel dos Santos Correia, e outra do valor nominal de 250 euros, per-
tencente à sócia Sónia Filipa Oliveira Correia.

5.º

A gerência da sociedade e a sua representação, em juízo e fora dele,
activa e passivamente, podendo não ser remunerada se tal vier a ser
deliberado em assembleia geral, serão exercidas pelo sócio Ricardo
Manuel dos Santos Correia.

§ único. A sociedade obriga-se em todos os seus actos e contratos
com a assinatura do já gerente Ricardo Manuel dos Santos Correia.

O texto completo do contrato na sua versão actualizada ficou de-
positado na pasta respectiva.

Está conforme.

2 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Madalena de
Matos Correia de Azevedo. 2007538237

AUTO TÁXI PIMEIRÕ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 17 306/
20010321; identificação de pessoa colectiva n.º 505336600; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 4 e inscrição n.º 7; números e data
das apresentações: Of. 6 e 7/20050413.

Certifico que, pela escritura de 28 de Janeiro de 2005, exarada de
fl. 60 a fl. 61 do livro n.º 335-F do 23.º Cartório Notarial de Lisboa,
foi efectuado o seguinte acto de registo:

Facto: cessação de funções de gerente.
Gerentes: Manuel Joaquim da Conceição Ribeiro e Constantino da

Conceição Ribeiro.
Causa: renúncia.
Data: 28 de Janeiro de 2005.

Mais certifico que, pela mesma escritura e relativamente à mesma
sociedade, foram alterados o artigo 3.º e o n.º 1 do artigo 5.º do res-
pectivo contrato de sociedade, que passaram a ter a seguinte redac-
ção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros e corres-
ponde à soma de duas quotas iguais do valor nominal de 2500 euros
cada, pertencentes ambas ao sócio Diamantino António Ferreira Fer-
nandes.

ARTIGO 5.º

1 — A gerência da sociedade compete ao sócio Diamantino Antó-
nio Ferreira Fernandes, desde já nomeado gerente, com ou sem remu-
neração, conforme for deliberado em assembleia geral.

O texto completo do contrato na sua versão actualizada ficou de-
positado na pasta respectiva.

Está conforme.

20 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Madalena de
Matos Correia de Azevedo. 2006542524

PASTELARIA SOLAR DE BUCELAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 20 185/
20050413; identificação de pessoa colectiva n.º P 507285506;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 14/20050413.

Certifico que, por escritura de 11 de Março de 2005, exarada de
fl. 73 a fl. 74 do livro n.º 211-A do Cartório Notarial de Odivelas,
foi constituída a sociedade em epígrafe, por Hermínio Antunes Alves
e Maria Joana Marques dos Reis Alves, que se rege pelo seguinte con-
trato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Pastelaria Solar de Bucelas, L.da,
e tem a sua sede na Rua do Marquês de Pombal, bloco A, loja A,
esquerda, 9, freguesia de Bucelas, concelho de Loures.

2 — Por simples deliberação da gerência, pode a sede social ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto pastelaria, padaria e pizaria, com
fabrico próprio.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social é de 20 000 euros, integralmente realizado
em dinheiro, e corresponde à soma de duas quotas: uma no valor
nominal de 12 000 euros, pertencente ao sócio Hermínio Antunes
Alves, e outra no valor nominal de 8000 euros, pertencente à sócia
Maria Joana Marques dos Reis Alves.

2 — Por deliberação unânime dos sócios poderão fazer prestações
suplementares de capital.

ARTIGO 4.º

A cessão e divisão de quotas entre sócios é livre; porém, as ces-
sões, totais ou parciais, a título oneroso a favor de não sócios depen-
dem do consentimento prévio da sociedade, ficando reservado o di-
reito de preferência, aos sócios em primeiro lugar e à sociedade em
segundo.

ARTIGO 5.º

1 — A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, pertence a ambos os sócios, desde
já designados gerentes.

2 — A sociedade fica obrigada com a assinatura de um dos geren-
tes.

Está conforme.

20 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Madalena de
Matos Correia de Azevedo. 2004452196

M. GARCIA & ALMEIDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 15 814;
identificação de pessoa colectiva n.º 503736384; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 11; números e data das apre-
sentações: Of. 5 e 6/20050414.

Certifico que, por escritura de 15 de Março de 2005, exarada de
fl. 62 a fl. 64 do livro n.º 326-J do Cartório Notarial de Moscavide,
foi efectuado o seguinte acto de registo:

Facto: cessação de funções de gerente.
Gerente: Maria Amélia Lima de Almeida Garcia.
Causa: renúncia.
Data: 15 de Março de 2005.

Mais certifico que foram alterados os artigos 4.º e 5.º do contrato
social, que passam a ter a seguinte redacção:

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
200 000 euros, correspondendo à soma de três quotas: uma do valor
nominal de 90 000 euros, da sócia Ana Maria Alves de Melo Garcia
Farinha; uma do valor nominal de 90 000 euros, da sócia Dina Maria
Alves de Melo Garcia Pinho, e uma do valor nominal de 20 000 eu-
ros, do sócio José Carlos Carvalho de Oliveira.

5.º

1 — A gerência da sociedade e a sua representação, em juízo e fora
dele, activa ou passivamente, podendo não ser remuneradas se tal vier
a ser deliberado em assembleia geral, serão exercidas pelos sócios Ana
Maria Alves de Melo Garcia Farinha, Dina Maria Alves de Melo Garcia
Pinho e José Carlos Carvalho de Oliveira, que desde já ficam no-
meados gerentes.

2 — A sociedade obriga-se em todos os seus actos e contratos com
as assinaturas conjuntas de dois gerentes.

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

Está conforme.

21 de Abril de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Emília Eusé-
bio Sequeira Gonçalves. 2007534487
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JORGEN GYLLING JENSEN — AGRO E SERVIÇOS
AGRÍCOLAS, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 20 189;
identificação de pessoa colectiva n.º P 507274172; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 9/20050414.

Certifico que, por escritura de 17 de Março de 2005, exarada de
fl. 51 a fl. 52 do livro n.º 251-B do 25.º Cartório Notarial de Lisboa,
foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte con-
trato:

1.º

A sociedade adopta a firma Jorgen Gylling Jensen — Agro e Servi-
ços Agrícolas, Sociedade Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Rua do
Dr. Pereira Jardim, lote 113, 2.º, frente, em Sacavém, Loures.

§ único. Por simples deliberação da gerência a sede da sociedade
poderá ser deslocada dentro do mesmo concelho ou para qualquer outro
local de concelho limítrofe, bem como podem ser criadas, em terri-
tório nacional ou no estrangeiro, agências, filiais, delegações ou quais-
quer outras formas de representação.

2.º

A sociedade tem por objecto produção, embalamento e comercia-
lização de produtos agrícolas, bem como serviços técnicos de apoio à
agricultura.

3.º

A sociedade tem o capital social, integralmente realizado em di-
nheiro, de 5000 euros, representado por uma quota do mesmo valor
nominal, pertencente ao sócio Jorgen Gylling Jensen.

4.º

1 — A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, pertence a sócios ou a não sócios
que nela forem nomeados, ficando desde já nomeado gerente o sócio
Jorgen Gylling Jensen.

2 — A sociedade vincula-se com a assinatura de um gerente.

5.º

A sociedade fica autorizada a participar no capital de sociedades
com objecto e natureza diferentes e em agrupamentos complementa-
res de empresas, nacionais ou estrangeiras.

Está conforme o original.

21 de Abril de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Emília Eusé-
bio Sequeira Gonçalves. 2007532816

TRANSPORTES MÁRIO RUI SILVA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 20 190;
identificação de pessoa colectiva n.º P 506716511; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 1/20050415.

Certifico que, por escritura de 10 de Janeiro de 2005, exarada a
fl. 125 do livro n.º 1272-C do 14.º Cartório Notarial de Lisboa, foi
constituída a sociedade em epígrafe por Mário Rui de Sousa da Silva,
que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta o tipo de sociedade unipessoal por quotas.

2.º

A sociedade adopta a firma Transportes Mário Rui Silva, Unipes-
soal, L.da

3.º

A sociedade vai terá sua sede na Avenida de São José, 28, 4.º, C,
freguesia de Sacavém, concelho de Loures.

1 — A gerência poderá deslocar a sede social dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe.

2 — Poderá também a gerência abrir ou extinguir delegações, fi-
liais, sucursais e agências em território nacional ou no estrangeiro.

4.º

O objecto social consiste em transporte de mercadorias em veí-
culos ligeiros com peso igual ou inferior a 3,5 t.

5.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros e corresponde a uma única quota no valor nominal de 5000 eu-
ros, pertencente ao sócio Mário Rui de Sousa da Silva.

6.º

1 — A gerência da sociedade e a sua representação, em juízo e fora
dele, activa ou passivamente, podendo ser ou não remuneradas, per-
tencem a sócios e não sócios, conforme for deliberado em assembleia
geral, ficando desde já o sócio Mário Rui de Sousa da Silva nomeado
gerente.

2 — A sociedade obriga-se com a assinatura do gerente Mário Rui
de Sousa da Silva.

7.º

Os negócios jurídicos, que deverão servir à prossecução do objecto
social, entre o único sócio e a sociedade, ficam desde já autorizados.

Está conforme o original.

22 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria da
Silva Miguéis de Andrade Cardoso Gonçalves. 2007568950

MEGASTORE PONTO FRIO — COMÉRCIO
DE ELECTRODOMÉSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 18 052;
identificação de pessoa colectiva n.º 505605392; inscrição n.º 9;
número e data da apresentação: 2/20050415.

Certifico que, por escritura de 18 de Março de 2005, exarada a
fl. 7 do livro n.º 7-I do Cartório Notarial do Notário António José
Tomás Catalão, foi alterado o n.º 1 do artigo 1.º do contrato, que passa
a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma MEGASTORE PONTO FRIO —
Comércio de Electrodomésticos, L.da, e tem a sua sede na Rua da
Cidade de Lisboa, lote 7, freguesia de Camarate, concelho de Loures.

Está conforme o original.

O texto actualizado do contrato está arquivado na pasta respectiva.

22 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria da
Silva Miguéis de Andrade Cardoso Gonçalves. 2007532832

QUINTA DA MADEIRA — IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 2968;
identificação de pessoa colectiva n.º 505740445; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 11 e inscrição n.º 21; números e datas das apre-
sentações: 1/20050426 e 11/20050415.

Certifico que, por escritura de 31 de Janeiro de 2005, exarada a
fl. 121 do livro n.º 218-J do 8.º Cartório Notarial de Lisboa, foi efec-
tuado o seguinte acto de registo:

11 — Apresentação n.º 1/20050426 — Averbamento n.º 1 (com-
plementar).

Facto: cessação de funções de gerentes.
Gerentes: Maria Isabel de Jesus Quintino e José Manuel Manta de

Freitas Amorim Beleza.
Causa: renúncia.
Data: 31 de Janeiro de 2005.

Mais certifico que por acta n.º 35, de 10 de Março de 2005, foi
efectuado o seguinte acto de registo:

21 — Apresentação n.º 11/20050415.
Facto: nomeação de gerentes.
Gerentes: as sócias Maria Antónia Martins Ruela e Silva Boavida e

Ana Maria Martins Ruela e Silva Boavida.
Data da deliberação: 31 de Janeiro de 2005.

Está conforme o original.

26 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria da
Silva Miguéis de Andrade Cardoso Gonçalves. 2007532840
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EXTERNATO INFANTE SANTO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 20 191;
identificação de pessoa colectiva n.º P 507186710; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 12/20050415.

Certifico que, por escritura de 18 de Março de 2005, exarada a
fl. 43 do livro n.º 327-J do Cartório Notarial de Moscavide, foi cons-
tituída a sociedade em epígrafe, em que é única sócia Maria da Glória
Rocha Guerra, e que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Externato Infante Santo, Unipessoal,
L.da, e vai ter a sua sede na Praceta de São Francisco Xavier, lote 2,
1.º, em Sacavém, freguesia de Sacavém, concelho de Loures.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto: ensino primário e infantil.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro, sendo ela Maria da Glória Rocha Guerra a única
sócia e titular da totalidade do capital social.

§ único. A sócia pode efectuar prestações suplementares de capital
até 50 000 euros.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade e a sua representação, em juízo e fora dele,
activa ou passivamente, podendo não ser remunerada se tal vier a ser
deliberado em assembleia geral, serão exercidas por ela Maria da Gló-
ria Rocha Guerra, que desde já fica nomeada gerente.

§ único. A sociedade obriga-se em todos os seus actos e contratos
com a assinatura da gerente nomeada.

Está conforme o original.

27 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria da
Silva Miguéis de Andrade Cardoso Gonçalves. 2007532069

VILLABELLA — MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 18 116;
identificação de pessoa colectiva n.º 506001172; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 14/20050415.

Certifico que por carta de 7 de Março de 2005, foi efectuado o
seguinte acto de registo:

1 — Apresentação n.º 14/20050415 — Averbamento n.º 1.
Facto: cessação de funções de gerente.
Gerente: João Manuel de Oliveira Silva.
Causa: renúncia.
Data: 7 de Março de 2005.

Está conforme o original.

26 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria da
Silva Miguéis de Andrade Cardoso Gonçalves. 2007532859

O CANTINHO DO ANÃO — CAFÉ E JOGOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 18 559;
identificação de pessoa colectiva n.º 506164640.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 2003.

19 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Madalena de
Matos Correia de Azevedo. 2007547520

URBANO & IGREJA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 2184;
identificação de pessoa colectiva n.º 500382654.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 2003.

28 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria da
Silva Miguéis Andrade Cardoso Gonçalves. 2008437230

STOCAR — COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS
E ACESSÓRIOS, S. A.

(anteriormente STOCAR — COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS
E ACESSÓRIOS, L.DA)

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 1924/
740305; identificação de pessoa colectiva n.º 500277060; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 4/20050314.

Certifico que, por escritura de 2 de Fevereiro de 2005, exarada de
fl. 87 a fl. 89 v.º do livro n.º 331-M do 5.º Cartório Notarial de Lis-
boa, foi alterado totalmente o contrato da sociedade em epígrafe, que
passou a ter a seguinte redacção:

CAPÍTULO I

Firma, sede e objecto

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma STOCAR — Comércio de Auto-
móveis e Acessórios, S. A., e tem a sua sede na Quinta do Carmo, 15,
freguesia de Sacavém, concelho de Loures.

2 — O conselho de administração poderá transferir a sede social
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como
criar filiais, agências, sucursais ou quaisquer outras formas de repre-
sentação, no País ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio de veículos automóveis e
camiões, sucatas, máquinas e acessórios.

ARTIGO 3.º

A sociedade pode formar consórcios ou associações em participa-
ção, assim como adquirir e alienar participações no capital de outras
sociedades.

CAPÍTULO II

Capital social

ARTIGO 4.º

1 — O capital social, integralmente subscrito e realizado, é de
50 000 euros, dividido em 50 000 acções do valor nominal de 1 euro
cada uma.

2 — As acções serão ao portador.
3 — Poderão ser emitidos títulos de 1, 5, 10, 50, 100, 500, 1000,

5000, 10 000, 50 000 e 100 000 acções.
4 — Os títulos representativos das acções deverão ter a assinatura

de dois administradores da sociedade, que poderá ser de chancela por
eles autorizada.

5 — A assembleia geral poderá deliberar a emissão de acções escri-
turais, assim como autorizar a conversão de acções tituladas em es-
criturais e vice-versa.

ARTIGO 5.º

A assembleia geral fica autorizada a deliberar a emissão de acções
preferenciais sem voto, dentro dos limites legalmente permitidos,
podendo, também, deliberar a possibilidade da sua conversão em ac-
ções ordinárias.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá emitir obrigações nos termos das disposições
legais em vigor e das condições que forem estabelecidas em assem-
bleia geral.

CAPÍTULO III

Órgãos sociais

SECÇÃO I

Assembleia geral

ARTIGO 7.º

1 — A assembleia geral é constituída por todos os accionistas que
tiverem direito a, pelo menos, um voto.

2 — A cada 500 euros de capital corresponde um voto.
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ARTIGO 8.º

A mesa da assembleia geral compõe-se de um presidente e de um
secretário.

ARTIGO 9.º

1 — A assembleia geral reúne nos termos e nos prazos fixados na
lei.

2 — Quer em primeira, quer em segunda convocação, a assembleia
geral apenas poderá deliberar desde que estejam presentes ou repre-
sentados accionistas detentores de, pelo menos, 50 % do capital so-
cial.

3 — As deliberações consideram-se tomadas se obtiverem uma
maioria de 75 % dos votos emitidos, salvo se a lei ou o contrato exi-
girem uma maioria superior.

SECÇÃO II

Administração

ARTIGO 10.º

1 — A administração da sociedade compete a um conselho de ad-
ministração, composto por três administradores: um presidente e dois
vogais.

2 — A sociedade fica obrigada pela assinatura do presidente do
conselho de administração.

SECÇÃO III

Fiscalização

ARTIGO 11.º

A fiscalização da sociedade compete a um fiscal único, que será
revisor oficial de contas ou sociedade de revisores oficiais de contas,
o qual terá um suplente, eleitos em assembleia geral.

CAPÍTULO IV

Disposições comuns

ARTIGO 12.º

Os membros dos órgãos sociais são eleitos pela assembleia geral
para o exercício das respectivas funções por períodos de quatro anos,
sendo permitida a reeleição.

ARTIGO 13.º

O ano financeiro da sociedade coincide com o ano civil.

ARTIGO 14.º

Os lucros distribuíveis apurados em cada exercício terão a aplica-
ção que for decidida pela assembleia geral que aprovar as respectivas
contas, podendo, no todo ou em parte, deixar de ser atribuídos lucros
aos accionistas.

CAPÍTULO V

Dissolução e liquidação

ARTIGO 15.º

1 — A sociedade dissolve-se nos casos e termos previstos na lei.
2 — A assembleia geral, quando deliberar a dissolução da sociedade,

deve determinar a forma e o prazo da liquidação e nomear os liquida-
tários.

CAPÍTULO VI

Disposições transitórias

ARTIGO 16.º

Ficam, desde já, designados para comporem os órgãos sociais para
o quadriénio de 2005-2008:

Conselho de administração: presidente, Abílio Lobato dos Santos;
vogal, João Manuel Duque dos Santos Bioucas; vogal, Susana Cristina
Lobato dos Santos.

Fiscal único: efectivo, Vítor Oliveira e Hélia Félix, Sociedade de
Revisores Oficiais de Contas, inscrita na Ordem dos Revisores Ofi-
ciais de Contas com o n.º 165, representada por Vítor Manuel Rodri-
gues de Oliveira, revisor oficial de contas n.º 482; suplente, Hélia
Santos Duarte Félix, revisora oficial de contas n.º 991.

Mesa da assembleia geral: presidente, Maria Isabel Tomás da Silva
Bioucas; secretária, Maria Manuela Eugénia dos Santos Lobato.

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

Está conforme.

29 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Madalena de
Matos Correia de Azevedo. 2007540002

A. SIMÕES & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 15 129;
identificação de pessoa colectiva n.º 504290720; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 1/20050412.

Certifico que, por escritura de 8 de Abril de 2005, exarada de fl. 24 a
fl. 25 do livro n.º 329-J do Cartório Notarial de Moscavide, foi efec-
tuado o seguinte acto de registo:

Facto: dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 8 de Abril de 2005.

Está conforme.

19 de Abril de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Emília Eusé-
bio Sequeira Gonçalves. 2007532018

ENSITEL, SGPS, S. A.
Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 19 599;

identificação de pessoa colectiva n.º 503105473; averbamento
n.º 3 à inscrição n.º 19; número e data da apresentação: 2/20050412.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Facto: cessação de funções de vogal do conselho de administração.
Vogal: Rui Manuel Rego Lopes Ferreira.
Causa: renúncia.
Data: 26 de Novembro de 2004.

Está conforme o original.

19 de Abril de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Emília Eusé-
bio Sequeira Gonçalves. 2007532026

TRANSPORTES LUÍS PEDROSO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 17 627;
identificação de pessoa colectiva n.º 505441640; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 7/20050412.

Certifico que, por escritura de 31 de Março de 2005, exarada a
fls. 17 e 17 v.º do livro n.º 212-A do Cartório Notarial de Odivelas,
foi efectuado o seguinte acto de registo:

Facto: dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 31 de Março de 2005.

Está conforme.

19 de Abril de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Emília Eusé-
bio Sequeira Gonçalves. 2007528614

MANUEL ESPERANÇA PAIXÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 20 159;
identificação de pessoa colectiva n.º P 507216318; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 8/20050329.

Certifico que, por escritura de 15 de Março de 2005, exarada de
fl. 75 a fl. 77 do livro n.º 336-F do 23.º Cartório Notarial de Lisboa,
foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte con-
trato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Manuel Esperança Paixão, L.da, e
tem a sua sede na Rua C, lote 1, armazém C, Cruz de Pedra, freguesia
de Frielas, concelho de Loures.
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2 — A sociedade, por simples deliberação da gerência, poderá des-
locar a sua sede dentro do mesmo concelho ou para concelhos limí-
trofes, assim como criar filiais, sucursais, agências, delegações ou quais-
quer outras formas de representação, quer em Portugal quer no
estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem o seguinte objecto: comércio por grosso de pro-
dutos alimentares, transformação, exportação e importação dos mes-
mos.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 50 000 euros e cor-
responde à soma de duas quotas: uma do valor nominal de 35 000 eu-
ros, pertencente ao sócio Manuel Esperança Paixão, realizada com
bens em espécie, e outra do valor nominal de 15 000 euros, perten-
cente à sócia Maria Teresa Azevedo Rodrigues Mendes Paixão, rea-
lizada em dinheiro.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade incumbe aos sócios Manuel Esperan-
ça Paixão e Maria Teresa Azevedo Rodrigues Mendes Paixão, que
ficam desde já designados gerentes, com ou sem remuneração, con-
forme for deliberado em assembleia geral.

2 — A sociedade obriga-se, em juízo e fora dele, activa e passiva-
mente, com a assinatura de um gerente.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas, total ou parcial, entre sócios é livre, mas a
estranhos depende do consentimento da sociedade, ficando reservado
à sociedade em primeiro lugar e aos sócios não cedentes em segundo,
o direito de preferência.

ARTIGO 6.º

Qualquer sócio poderá fazer à sociedade os suprimentos que ela
carecer, mediante o deliberado pelos sócios em assembleia geral que
fixará as condições do contrato.

ARTIGO 7.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capi-
tal até ao décuplo do capital social.

ARTIGO 8.º

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

ARTIGO 9.º

As assembleias gerais serão convocadas por carta registada dirigida
aos sócios com antecedência mínima de 15 dias, salvo se a lei exigir
outras formalidades ou estabelecer prazo mais longo.

ARTIGO 10.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 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 co-
mum.

ARTIGO 11.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.

Mais certifico que se encontra depositado o relatório do revisor
oficial de contas, cujo critério de avaliação foi o seguinte:

Responsabilidades:
4 — É da nossa responsabilidade a razoabilidade da avaliação dos

bens e a declaração de que o valor encontrado é suficiente para a
realização de capital pretendido.

Âmbito:
5 — O nosso trabalho foi efectuado de acordo com as Normas

Técnicas e Directrizes de Revisão/Auditoria da Ordem dos Revisores
Oficiais de Contas, designadamente a Directriz de Revisão/Auditoria
(DRA) 841 — Verificação das Entradas em Espécie para Realização
de Capital das Sociedades, as quais exigem que o mesmo seja planeado
e executado com o objectivo de obter um grau de segurança aceitável
sobre se os valores das entradas atingem ou não o valor nominal das
acções atribuídas aos sócios que efectuaram tais entradas e da contra-
partida a pagar pela sociedade. Para tanto, o referido trabalho in-
cluiu:

a) A verificação da existência dos bens;
b) A verificação da titularidade dos referidos bens e da existência

de eventuais ónus ou encargos;
c) A adopção de critérios adequados na avaliação dos mesmos;
d) A avaliação dos bens.
6 — Entendemos que o trabalho efectuado proporciona uma base

aceitável para a emissão da nossa declaração.

Declaração:
7 — Com base no trabalho efectuado, declaramos que os valores

encontrados atingem o valor nominal da quota de 35 000 euros, atri-
buída ao sócio que efectua tal entrada.

Está conforme o original.

28 de Abril de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Emília Eusé-
bio Sequeira Gonçalves. 2007559153

TRAVÕES E EMBRAIAGENS JOSÉ AGOSTINHO,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 16 797;
identificação de pessoa colectiva n.º 504747223; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 6/20050420.

Certifico que, por escritura de 24 de Fevereiro de 2005, exarada a
fl. 35 do Cartório Notarial da Amadora, foi alterado o artigo 2.º do
contrato, que passa a ter a seguinte redacção:

2.º

A sociedade tem por objecto o comércio por grosso e a retalho de
peças e acessórios para automóveis, indústria e recondicionamento
de travões e embraiagens.

Está conforme o original.

O texto actualizado do contrato está arquivado na pasta respectiva.

29 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria da
Silva Miguéis de Andrade Cardoso Gonçalves. 2007533243

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

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 14 340;
identificação de pessoa colectiva n.º 504048074; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 11/20050112.

Certifico que por acta n.º 12, de 3 de Fevereiro de 2004, foi efec-
tuado o seguinte acto de registo:

6 — Apresentação n.º 11/20050112.
Facto: designação de administrador único.
Administrador: Paulo Fernando Andrade Ribeiro, divorciado, Rua

de Julião Quintinha, 3, 3.º, esquerdo, Lisboa.
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Data da deliberação: 3 de Fevereiro de 2004.
Período: 1 de Abril de 2004 a 1 de Abril de 2007.

Está conforme o original.

29 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria da
Silva Miguéis de Andrade Cardoso Gonçalves. 2007518775

TELES & SANTOS — FABRICO E COMÉRCIO
DE PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 13 448;
identificação de pessoa colectiva n.º P 973898852; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/20050420.

Certifico que por acta n.º 9, de 11 de Março de 2005, foi efectua-
do o seguinte acto de registo:

1 — Apresentação n.º 4/20050420 — Averbamento n.º 1.
Facto: cessação de funções de gerente.
Gerente: Cesaltina Godinho Teles.
Causa: renúncia.
Data: 11 de Março de 2005.

Está conforme o original.

28 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria da
Silva Miguéis de Andrade Cardoso Gonçalves. 2007533219

TISHOP — IMPORTAÇÃO DE CHÁS E CAFÉS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 20 198;
identificação de pessoa colectiva n.º P 507199820; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 3/20050420.

Certifico que, por escritura de 30 de Março de 2005, exarada a
fl. 91 do livro n.º 402-J do 26.º Cartório Notarial de Lisboa, foi cons-
tituída a sociedade em epígrafe, entre José Manuel dos Reis da Cruz e
Ana Alexandra Matthes Quintela Cruz, que se rege pelo seguinte con-
trato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma TISHOP — Importação de Chás e
Cafés, L.da, e tem a sua sede social no Casal da Cruz, Casais do Forno,
freguesia de Lousa, concelho de Loures.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sociedade poderá
transferir a sede social dentro do mesmo concelho ou para concelho
limítrofe, bem como criar ou encerrar filiais, sucursais ou outras for-
mas de representação no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste na actividade de: importação e venda de
chás, cafés, chocolate, doçaria, artigos de utilidade e decoração casei-
ra, nomeadamente serviços de loiças, utensílios de cozinha e decora-
ção; embalagem de produtos alimentares, tais como chás, cafés a gra-
nel para revenda a retalho, drops e chocolates.

ARTIGO 3.º

A sociedade poderá adquirir participações em sociedades com ob-
jecto social igual ou diferente do seu, em sociedades reguladas por leis
especiais e em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor nominal de
2500 euros cada.

ARTIGO 5.º

A divisão e cessão de quotas, total ou parcial, é livre entre sócios;
a cessão de quotas a estranhos depende do consentimento da socie-
dade.

ARTIGO 6.º

1 — A gerência da sociedade será exercida por um ou mais geren-
tes eleitos em assembleia geral, que serão remunerados ou não, con-
forme deliberação desta, e podem não ser sócios.

2 — Ficam desde já nomeados gerentes José Manuel dos Reis da
Cruz e Ana Alexandra Matthes Quintela Cruz.

3 — Para que a sociedade fique validamente obrigada em todos os
seus actos e contratos, é necessária a intervenção de um gerente.

4 — A gerência poderá nomear mandatários ou procuradores da
sociedade para a prática de determinados actos.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá exigir aos sócios prestações suplementares de
capital até ao montante de 20 vezes o capital social, desde que a
chamada seja deliberada pela unanimidade dos votos representativos
da totalidade do capital social.

Está conforme o original.

29 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria da
Silva Miguéis de Andrade Cardoso Gonçalves. 2007533200

ARNAUD — LOGIS, SOLUÇÕES LOGÍSTICAS
INTEGRADAS, S. A.

(anteriormente ARNAUD — LOGIS (LOGÍSTICA
E TRANSPORTES), L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 20 197;
identificação de pessoa colectiva n.º 500557403; inscrição n.º 26;
número e data da apresentação: 17/20050419.

Certifico que, por escritura de 29 de Dezembro de 2004, exarada
de fl. 15 a fl. 19 do livro n.º 621-J do 2.º Cartório Notarial de Lisboa,
foi aumentado o capital de 100 000 euros para 325 000 euros, tendo
sido alterado o contrato social, que passa a ter a seguinte redacção:

CAPÍTULO I

Denominação, sede e objectivo social

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma ARNAUD — LOGIS, Soluções Logís-
ticas Integradas, S. A.

ARTIGO 2.º

1 — A sede social é na Estrada Militar, Bairro da Bogalheira, Fetais,
freguesia de Camarate, concelho de Loures.

2 — O conselho de administração poderá deslocar a sede social para
qualquer outro local dentro do mesmo concelho ou para outro conce-
lho, bem como criar, transferir ou encerrar sucursais, agências, dele-
gações ou quaisquer outras formas de representação da sociedade.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto o transporte rodoviário de mercado-
rias, local ou de longa distância, regular ou ocasional, comércio e alu-
guer de veículos automóveis, com ou sem condutor, operações de
logística e distribuição de mercadorias, gestão de armazéns e termi-
nais, agentes transitários.

ARTIGO 4.º

A sociedade pode, por simples deliberação do conselho de adminis-
tração, adquirir ou alienar participações no capital de outras socieda-
des de responsabilidade limitada, bem como associar-se com outras
pessoas jurídicas, seja com o mesmo objecto, seja com objectos so-
ciais diferentes para, nomeadamente, formar agrupamentos comple-
mentares de empresas, constituir novas sociedades, consórcios ou
associações em participação.

CAPÍTULO II

Capital, acções e obrigações

ARTIGO 5.º

1 — O capital social é de 325 000 euros, está totalmente subscrito
e realizado em dinheiro, e encontra-se representado por 325 000 ac-
ções ordinárias com o valor nominal de 1 euro cada uma.

2 — O capital social poderá ser elevado até 500 000 euros, por
uma ou mais vezes, por deliberação do conselho de administração,
que fixará a forma, as condições de subscrição e as categorias de ac-
ções a emitir, de entre as previstas neste pacto ou outras permitidas
por lei.
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ARTIGO 6.º

1 — As acções serão ao portador, podendo, contudo, após delibe-
ração da assembleia geral tomada por maioria de três quartos dos votos
representativos do capital social, ser convertíveis, total ou parcial-
mente, em acções nominativas. As despesas de conversão, concen-
tração, divisão ou substituição de acções ficarão a cargo dos accionis-
tas requerentes.

2 — As acções podem revestir a forma meramente escritural,
mediante deliberação da assembleia geral.

3 — Haverá títulos de 50, 100, 1000 e 5000 acções.
4 — Os títulos representativos das acções serão assinados por dois

administradores, podendo ambas as assinaturas ser de chancela.

ARTIGO 7.º

Nos termos prescritos na lei, a sociedade poderá emitir acções
preferenciais sem voto, nos termos da lei e nas condições definidas
em assembleia geral.

ARTIGO 8.º

A sociedade poderá adquirir acções próprias nos casos e dentro dos
limites estabelecidos por lei e realizar sobre elas as operações que se
mostrem convenientes aos interesses sociais.

ARTIGO 9.º

A sociedade poderá emitir qualquer tipo de obrigações, nos termos
da lei e nas condições definidas em assembleia geral.

CAPÍTULO III

Órgãos sociais

ARTIGO 10.º

São órgãos sociais:
a) A assembleia geral;
b) O conselho de administração;
c) Um fiscal único e um suplente.

ARTIGO 11.º

1 — Os membros da mesa da assembleia geral, do conselho de ad-
ministração e o fiscal único serão eleitos por um período de dois anos,
podendo ser reeleitos por uma ou mais vezes.

2 — Os membros daqueles órgãos sociais manter-se-ão em funções
até à tomada de posse dos novos membros do respectivo órgão.

CAPÍTULO IV

Assembleia geral

ARTIGO 12.º

1 — A assembleia geral é constituída por todos os accionistas com
direito de voto detentores de, pelo menos, 100 acções, ou títulos de
subscrição que as substituam e, desde que, até oito dias antes da reali-
zação da assembleia, as tenham:

a) Averbado em seu nome nos registos da sociedade, sendo nomi-
nativas;

b) Registado em seu nome nos livros da sociedade, depositado nos
cofres da sociedade ou de instituições de crédito, sendo ao portador.

2 — O depósito na instituição de crédito tem de ser comprovado
por carta, emitida por essa instituição, que dê entrada na sociedade
com, pelo menos, oito dias relativamente à data da realização da
assembleia geral.

ARTIGO 13.º

1 — A cada acção corresponde um voto.
2 — Os accionistas com direito a voto poderão fazer-se represen-

tar em cada reunião da assembleia pelo seu cônjuge, ascendente ou
descendente, por um administrador da sociedade ou por outro accio-
nista com direito próprio de participar na assembleia geral, bastando
para prova do mandato uma simples carta dirigida ao presidente da
mesa.

3 — Os accionistas que forem pessoas colectivas far-se-ão repre-
sentar, em cada reunião da assembleia, por pessoa que para o efeito
for designada pelo respectivo órgão de administração ou direcção.

4 — Os instrumentos de representação referidos neste artigo po-
derão ser entregues na sede social até ao dia da realização da assem-
bleia geral em causa.

5 — Os obrigacionistas não poderão assistir às reuniões da assem-
bleia geral.

6 — Os membros do conselho de administração e do conselho fis-
cal deverão estar presentes nas reuniões da assembleia geral e mesmo
que não disponham de direito de voto, poderão ainda assim intervir
nos trabalhos, apresentar propostas e participar nos seus debates.

ARTIGO 14.º

1 — A assembleia geral só poderá funcionar em primeira convoca-
ção desde que estejam presentes ou representados accionistas cujas
acções correspondam a mais de metade do capital social.

2 — Salvo quando a lei ou o contrato exijam maioria qualificada,
as deliberações serão tomadas por maioria absoluta dos votos corres-
pondentes aos accionistas presentes ou representados.

ARTIGO 15.º

A mesa da assembleia geral será constituída por um presidente e
um secretário, os quais poderão ser ou não accionistas, eleitos pela
assembleia geral.

ARTIGO 16.º

A remuneração dos membros dos órgãos sociais será fixada pela
assembleia geral, podendo assumir a forma de uma remuneração fixa
ou consistir numa percentagem global dos lucros do exercício.

CAPÍTULO V

Administração e fiscalização

ARTIGO 17.º

1 — A administração da sociedade será exercida por um conselho
de administração com um mínimo de três membros e um máximo de
cinco, a fixar pela assembleia geral.

2 — O conselho de administração designará entre os seus membros
o respectivo presidente.

3 — Qualquer membro do conselho de administração poderá fazer-
-se representar nas reuniões por outro membro, mediante simples carta
dirigida ao presidente, mas cada instrumento de representação não
poderá ser utilizado mais do que uma vez.

4 — O conselho de administração reunirá sempre que convocado,
por escrito, com, pelo menos, oito dias de antecedência em relação à
data da reunião a que respeita, pelo seu presidente ou por dois outros
administradores.

5 — Para que o conselho de administração possa funcionar e deli-
berar validamente é necessário que se encontrem presentes ou repre-
sentados a maioria dos seus membros em exercício.

6 — As deliberações do conselho de administração serão tomadas
por maioria dos votos dos administradores presentes ou representa-
dos, correspondendo um voto a cada membro, dispondo o presidente
de voto de qualidade.

7 — Sem prejuízo do disposto na lei e nos presentes estatutos,
compete, em especial, ao conselho de administração, a gestão e re-
presentação da sociedade, praticando todos os actos necessários à
prossecução do seu objecto social.

8 — Cada administrador, antes do início do exercício das suas fun-
ções, caucionará a sua administração em 5000 euros, por qualquer das
formas legalmente admitidas, salvo se a assembleia geral que proceder
à eleição o dispensar.

ARTIGO 18.º

A sociedade fica obrigada em todos os seus actos pela assinatura de
dois administradores, de um administrador e um mandatário com
poderes bastantes ou pela assinatura de um ou mais mandatários em
conformidade com os respectivos instrumentos do mandato.

ARTIGO 19.º

A fiscalização da sociedade é exercida por um fiscal único e um
suplente eleitos pela assembleia geral.



DIÁRIO DA REPÚBLICA — III SÉRIE N.º 135 — 15 de Julho de 200515 366-(224)

CAPÍTULO VI

Ano social, contas e dividendos

ARTIGO 20.º

O ano económico e social corresponderá ao ano civil e o balanço
será encerrado em 31 de Dezembro de cada ano.

ARTIGO 21.º

1 — Os lucros líquidos e apurados pelo balanço terão a seguinte
aplicação:

a) Constituição ou reintegração da reserva legal em conformidade
com a lei;

b) Constituição ou reforço de qualquer outro fundo de reserva que
a assembleia geral, por maioria simples dos votos emitidos, deliberar
constituir;

c) Distribuição de dividendos aos accionistas nos termos e quando
tal for deliberado em assembleia geral, por maioria simples dos votos
emitidos.

2 — Poderão ser feitos aos accionistas adiantamentos sobre os
lucros no decurso do exercício, até ao máximo permitido por lei e
desde que observadas as demais condições legais.

CAPÍTULO VII

Amortizações de acções

ARTIGO 22.º

A assembleia geral poderá deliberar, por maioria de três quartos
dos votos representativos do capital social, a amortização compulsi-
va de acções, pelo seu valor nominal, nos seguintes casos:

a) Quando tenham sido ou venham a ser penhoradas, arrestadas ou
sujeito a qualquer providência cautelar, e, ainda, por qualquer forma,
sujeitas a arrematação judicial;

b) Quando qualquer acção for dada em penhor ou por qualquer
forma, onerada a terceiros.

CAPÍTULO VIII

Disposições gerais e transitórias

ARTIGO 26.º

São desde já designados para constituir o conselho de administra-
ção, mesa da assembleia geral, fiscal único e suplente, para o biénio
de 2004-2005:

Conselho de administração: presidente, David Ricardo Cabral Fer-
nandes, solteiro, contribuinte fiscal n.º 192239341, residente no Lar-
go de Costa Pinto, 14, 4.º, esquerdo, em Almada; vogal, Fernando
Manuel Lourenço Jorge, casado, contribuinte fiscal n.º 153010991,
residente na Praceta das Flores, 19, 5.º, esquerdo, Alfragide; vogal,
Bruno Manuel Cabral Fernandes, casado, contribuinte fiscal
n.º 206927240, residente na Rua de Eleutério Teixeira, 18, 1.º, es-
querdo, Monte da Caparica.

Mesa da assembleia geral: presidente, Dr. António Manuel da Cruz
Borges Pires, casado, contribuinte fiscal n.º 127276688, com domicí-
lio na Rua Castilho, 69, rés-do-chão, direito, Lisboa; secretário, João
Francisco Ludovico da Costa, casado, contribuinte fiscal
n.º 138638713, residente na Rua de Soeiro Pereira Gomes, lote 198,
64, Vale Bem, Marisol, Charneca da Caparica.

Fiscal único: efectivo, Noras Silvério & Bizarro do Vale, Sociedade
de Revisores Oficiais de Contas, pessoa colectiva n.º 502947420,
representada pelo Dr. António Luís Noras Silvério, com sede na Rua
de Xabregas, 2, 2.º piso, sala 20, Lisboa; suplente, Dr. Victor Manuel
Bizarro do Vale, revisor oficial de contas.

Está conforme.

2 de Maio de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Emília Eusé-
bio Sequeira Gonçalves. 2007533154

CLILOURESVET — CLÍNICA MÉDICA VETERINÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 7618;
identificação de pessoa colectiva n.º 502317825.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas relativas ao exercício do ano de 2003.

28 de Abril de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Emília Gon-
çalves. 2002493790

AUTO-MECLAUDE — COMÉRCIO E INDÚSTRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 3266;
identificação de pessoa colectiva n.º 500869596.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas relativas ao exercício do ano de 2003.

28 de Abril de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Emília Gon-
çalves. 2006439499

MARIANO & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 3384;
identificação de pessoa colectiva n.º 500927995.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas relativas ao exercício do ano de 2003.

28 de Abril de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Emília Gon-
çalves. 2002509891

LUSOLIS — SOCIEDADE COMERCIAL DE ACESSÓRIOS
DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 19 559;
identificação de pessoa colectiva n.º 501352171.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas relativas ao exercício do ano de 2003.

28 de Abril de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Emília Gon-
çalves. 2005979554

X2IMOBILIÁRIO — SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 17 811;
identificação de pessoa colectiva n.º 505681528.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas relativas ao exercício do ano de 2003.

28 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria da
Silva Miguéis Andrade Cardoso Gonçalves. 2007547953

NORCRISPA — EQUIPAMENTOS E PRODUTOS
PARA HOTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 17 238;
identificação de pessoa colectiva n.º 505044366.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas relativas ao exercício do ano de 2003.

28 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria da
Silva Miguéis Andrade Cardoso Gonçalves. 2007547759

J. M. & SILVA — TRANSPORTE DE MERCADORIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 16 289;
identificação de pessoa colectiva n.º 504985965.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas relativas ao exercício do ano de 2003.

28 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria da
Silva Miguéis Andrade Cardoso Gonçalves. 2003917055
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X2CONSULTING — CONSULTORIA
E CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 16 128;
identificação de pessoa colectiva n.º 504720414.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas relativas ao exercício do ano de 2003.

28 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria da
Silva Miguéis Andrade Cardoso Gonçalves. 2007547945

Q+ — SERIGRAFIA E TAMPOGRAFIA
DE QUALIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 14 837;
identificação de pessoa colectiva n.º 503116580.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas relativas ao exercício do ano de 2003.

28 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria da
Silva Miguéis Andrade Cardoso Gonçalves. 2008473295

PAPÉIS TEIXEIRA DIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 13 009;
identificação de pessoa colectiva n.º 502378131.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas relativas ao exercício do ano de 2003.

28 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria da
Silva Miguéis Andrade Cardoso Gonçalves. 2008473287

A TERMOCEIRA MODERNA DE MOSCAVIDE,
SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 1252;
identificação de pessoa colectiva n.º 500531994.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas relativas ao exercício do ano de 2003.

28 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria da
Silva Miguéis Andrade Cardoso Gonçalves. 2008437310

CASTRO & PIRES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 65; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 500532630.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas relativas ao exercício do ano de 2003.

28 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria da
Silva Miguéis Andrade Cardoso Gonçalves. 2002528004

MÓVEIS CARDOSO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 6635;
identificação de pessoa colectiva n.º 501986774.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas relativas ao exercício do ano de 2003.

28 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria da
Silva Miguéis Andrade Cardoso Gonçalves. 2007547490

BAMBINITA — CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 2364;
identificação de pessoa colectiva n.º 500435324.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas relativas ao exercício do ano de 2003.

28 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria da
Silva Miguéis Andrade Cardoso Gonçalves. 2006439472

ZIPINFOR — COMÉRCIO E SERVIÇOS
DE INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 20 180;
identificação de pessoa colectiva n.º P 507231473; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 18/20050411.

Certifico que, por escritura de 8 de Abril de 2005, exarada a fl. 3 do
livro n.º 415 do Cartório Notarial do Centro de Formalidades das
Empresas de Lisboa I, foi constituída a sociedade em epígrafe, entre
Custódio da Silva Correia e Susana Margarida Leal da Silva Correia,
que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma ZIPINFOR — Comércio e Servi-
ços de Informática, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Avenida de Salgado Zenha, 15,
1.º, B, na Flamenga, freguesia de Santo António dos Cavaleiros, con-
celho de Loures.

3 — Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, poden-
do ainda criar e encerrar sucursais, filiais, agências ou outras formas
locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em comércio de equipamentos e
material informático, material de escritório, artigos de papelaria e
publicidade, serviços na área da informática aplicados às novas tec-
nologias.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas: uma do
valor nominal de 4000 euros, titulada pelo sócio Custódio da Silva
Correia, e outra do valor nominal de 1000 euros, titulada pela sócia
Susana Margarida Leal da Silva Correia.

2 — Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade compete aos gerentes, sócios ou não
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; 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.
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3 — Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último ba-
lanço aprovado.

4 — Se por falecimento de um sócio a respectiva quota não for
amortizada no prazo de 90 dias, a contar da data do falecimento, os
herdeiros deverão designar, de entre eles, um representante comum.

ARTIGO 8.º

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

Disposição transitória

Fica desde já nomeada gerente a sócia Susana Margarida Leal da
Silva Correia.

Está conforme o original.

21 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria da
Silva Miguéis Andrade Cardoso Gonçalves. 2007533618

SINTRA

AMBERCONCEITO — ARQUITECTURA E DESIGN, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 22 297/
050401; identificação de pessoa colectiva n.º 507105850; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 20/050401.

Certifico que entre AMBERPRO — Propriedade, L.da, Luís Antó-
nio Rebordão Filipe, Daniela Alexandra Caldeira Rodrigues e Hugo de
Almeida Baptista, foi constituída a sociedade comercial em epígrafe,
que se rege pelo contrato seguinte:

1.º

1 — A sociedade adopta a firma AMBERCONCEITO — Arquitec-
tura e Design, L.da, e tem a sua sede na Avenida Vinte e Nove de
Agosto, 206, sala F, na localidade e freguesia de Terrugem, concelho
de Sintra.

2 — A gerência poderá deslocar a sua sede social dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe, e criar ou encerrar sucursais,
agências, delegações ou outras formas locais de representação onde
entender.

2.º

A sociedade tem por objecto: projectos de construção, projectos
de arquitectura, projectos de engenharia, projectos de engenharia ci-
vil, projectos de arquitectura paisagística, projectos de arquitectura
ambiental e biológica, projectos urbanísticos, projectos de especiali-
dades urbanísticas, maquetes, design, design ambiental e biológico, web
design, design de interiores, design industrial, design de equipamen-
to, design de comunicação, programação informática, reabilitação de
espaços, plataformas para web, multimédia, consultoria, fiscalização
e administração de obras, levantamentos topográficos, captações de
água, arquitectura, engenharia e planeamento.

3.º

1 — O capital social, subscrito em dinheiro, é de 50 000 euros,
representado por quatro quotas: uma de 17 500 euros, da sócia
AMBERPRO — Propriedades, L.da; uma de 20 000 euros, do sócio
Luís António Rebordão Filipe; uma de 10 000 euros, da sócia Daniela
Alexandra Caldeira Rodrigues, e uma de 2500 euros, do sócio Hugo de
Almeida Baptista.

2 — O capital social encontra-se realizado por todos os sócios em
50 %, correspondente a 25 000 euros, devendo os restantes 50 % se-
rem realizados por todos os sócios, no prazo máximo de um ano a
contar desta data.

4.º

1 — A gerência, com ou sem remuneração, conforme vier a ser
deliberado em assembleia geral, compete a sócios e a não sócios.

2 — Ficam desde já nomeados gerentes os sócios Luís António
Rebordão Filipe e Daniela Alexandra Caldeira Rodrigues, e ainda o
não sócio, o ora primeiro outorgante António Inácio Filipe.

3 — Para que a sociedade se considere validamente obrigada é su-
ficiente a intervenção de um gerente.

5.º

A divisão e cessão de quotas, no todo ou em parte, a não sócios,
depende do consentimento da sociedade, gozando esta em primeiro
lugar, e os sócios em segundo lugar, do direito de preferência.

6.º

É permitida a participação da sociedade em agrupamentos comple-
mentares de empresas, bem como no capital social de outras socieda-
des, ainda que com objecto diferente do seu, ou reguladas por lei es-
pecial.

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, 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.

8 de Abril de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Lapas Ferreira. 2010207890

PORTALEGRE
ARRONCHES

COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA TRABALHO
E PROGRESSO DO CONCELHO DE ARRONCHES, C. R. L.

Sede: Arronches

Conservatória do Registo Comercial de Arronches. Matrícula n.º 1;
identificação de pessoa colectiva n.º 500597057; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 11 e inscrição n.º 14; números e data das apre-
sentações: 1 e 2/27042005.

Certifico, pelo averbamento n.º 1 à inscrição n.º 11, a cessão das
funções de Maria de Jesus Lopes Ferreira Carraço Pereira Balbino
(presidente da direcção), de Joaquim Pereira Salgueiro (secretário da
direcção) e de Américo Casimiro Cabanilhas Pé de Ouro (presidente
do conselho fiscal), por renúncia, em 10 de Janeiro de 2005.

Certifico, pala inscrição n.º 14, que foi depositada a fotocópia da
acta da assembleia geral de 29 de Março de 2005, com a designação
da direcção e do conselho fiscal, para o final do quadriénio de 2002-
-2005.

Direcção: presidente, José António das Dores Botelheiro; secretá-
rio, Jorge Manuel Pereira Ventura, casado, residente na Rua de Hum-
berto Delgado, Arronches; tesoureira, Maria de Jesus Lopes Ferreira
Carraço Pereira Balbino.

Conselho fiscal: presidente, Joaquim Pereira Salgueiro; vogais: José
Joaquim da Conceição Trapola e Jorge Emílio Ricardo Palma, todos
casados e residentes em Arronches.

Está conforme o original.

27 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Graça Al-
ves Caturrinho do Carmo. 2001525192

PORTALEGRE

INTERALEGREIMO — SOCIEDADE DE GESTÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portalegre. Matrícula n.º 1280;
identificação de pessoa colectiva n.º P 507088670; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 2/190405.

Certifico que entre Carlos Alberto Sobral Araújo e Maria Madalena
Mendes Marques Duarte Araújo, casados entre si na comunhão de
adquiridos, residentes na Rua do Dr. António Ferreira Gomes, 31,
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Ribeira de Nisa, Portalegre; e ITMI Norte-Sul Portugal — Sociedade
de Desenvolvimento e Investimento, S. A., com sede em Marrujo,
Bugalhos, Alcanena, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se
rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

Denominação, duração e sede

1 — A sociedade adopta a firma de INTERALEGREIMO — So-
ciedade de Gestão Imobiliária, L.da

2 — A sociedade durará por tempo indeterminado.
3 — A sociedade vai ter a sua sede em Almagres, freguesia de Sé,

concelho de Portalegre, mas, por simples deliberação da gerência, a
mesma poderá ser deslocada dentro do mesmo concelho ou para con-
celho limítrofe.

ARTIGO 2.º

Objecto

A sociedade tem por objecto a compra, construção, arrendamento,
administração e gestão de imóveis, de centros comerciais e todas as
actividades económicas e comerciais relacionadas com os indicados
fins.

ARTIGO 3.º

Capital

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
44 000 euros e corresponde à soma de três quotas, sendo uma do valor
nominal de 22 440 euros, do sócio Carlos Alberto Sobral Araújo; uma
do valor nominal de 10 120 euros, da sócia Maria Madalena Mendes
Marques Duarte Araújo, e outra do valor nominal de 11 440 euros, da
sócia ITMI Norte-Sul Portugal — Sociedade de Desenvolvimento e
Investimento, S. A.

ARTIGO 4.º

Aumento de capital

1 — A assembleia geral é competente para deliberar sobre o au-
mento de capital, nos termos, condições e modalidades que entender.

2 — Da deliberação de aumento de capital devem constar expres-
samente a modalidade e o montante do aumento, o valor nominal
das novas participações, a natureza das novas entradas e os prazos
dentro dos quais as estradas devem ser efectuadas.

3 — Da deliberação de aumento de capital deve constar igualmen-
te a identificação de quem participará no aumento, bastando, se for
caso disso, mencionar que participam os sócios que exerçam o seu
direito de preferência, ou que participarão só os sócios embora sem
aquele direito.

4 — O aumento de capital por incorporação de reservas só poderá
ser realizado depois de aprovadas as contas do exercício anteriores à
deliberação, salvo se já tiverem decorrido mais de seis meses sobre
essa aprovação, caso em que terá de ser elaborado um balanço espe-
cial comprovativo da existência de reservas, organizado e aprovado
nos termos prescritos para o balanço anual.

5 — Em caso de aumento de capital por entradas em dinheiro, têm
preferência na subscrição das novas quotas as pessoas que à data da
deliberação do aumento forem sócios da sociedade, observando-se
quanto à repartição das mesmas o preceituado no artigo 266.º do
Código das Sociedades Comerciais.

ARTIGO 5.º

Amortização de quotas

1 — Após a aplicação da parte dos lucros do exercício necessários
à constituição da reserva legal, o remanescente dos mesmos poderá
ser afecto à amortização de quotas por decisão da assembleia geral ou
por imposição da lei.

2 — A amortização das quotas rege-se pelas disposições do ar-
tigo 232.º e seguintes do Código das Sociedades Comerciais.

ARTIGO 6.º

Redução do capital

1 — A assembleia geral pode autorizar a redução do capital, quer
esta se destine à cobertura de prejuízos, à libertação de excesso de
capital ou a outra finalidade especial, não podendo, no entanto, a
redução pôr em causa a igualdade entre sócios.

2 — O projecto de redução de capital deve ser comunicado pela
gerência aos sócios da sociedade, com a antecedência mínima de 45 dias
em relação à data da reunião da assembleia geral convocada para a
deliberar.

3 — Uma vez deliberada a redução, deve a sociedade requerer auto-
rização judicial para a sua efectivação, excepto nos casos previstos
nos n.os 3 e 4 do artigo 95.º do Código das Sociedades Comerciais.

4 — Caso a redução leve a que o capital seja reduzido a um mon-
tante inferior ao estabelecido por lei, tal decisão terá de ficar expres-
samente condicionada à efectivação de aumento do capital para
montante igual ou superior àquele mínimo a realizar nos 60 dias se-
guintes àquela deliberação.

ARTIGO 7.º

Cessão de quotas

1 — A transmissão de quotas depende do consentimento da assem-
bleia geral, que deverá ser solicitado pelo sócio interessado, por carta
registada com aviso de recepção, com indicação do cessionário e de
todas as condições da cessão, conforme estabelecido na alínea a) do
n.º 2 do artigo 8.º infra.

2 — Depende do consentimento da assembleia geral, deliberado por
unanimidade dos votos, a transmissão de quotas entre sócios, bem como
a transmissão ou cessão a cônjuge, ascendente ou descendente do sócio.

3 — Não é permitida a transmissão de quotas só parcialmente rea-
lizadas, salvo se à data da transmissão tiverem sido consideradas per-
didas a favor da sociedade, por não pagamento, nos termos do ar-
tigo 204.º do Código das Sociedades Comerciais.

4 — A assembleia geral deve deliberar sobre o requerido consenti-
mento no prazo de 60 dias a contar da data de recepção na sociedade
dos pedidos de consentimento que nos termos do n.º 1 deste artigo lhe
sejam comunicados.

5 — A recusa de consentimento da sociedade será fundamentada
na própria acta em que seja deliberada, podendo basear-se em qual-
quer motivo de interesse relevante para a sociedade.

6 — Caso o consentimento seja licitamente recusado, a sociedade
obriga-se a propor ou a amortização ou a aquisição das quotas, nas
condições de preço e pagamento do negócio para que foi solicitado o
consentimento; tratando-se de transmissão a título gratuito, ou pro-
vando a sociedade que naquele negócio houve simulação de preço, a
aquisição far-se-á pelo valor real, determinado nos termos do ar-
tigo 231.º, n.º 2, alínea d), do Código das Sociedades Comerciais.

7 — O não cumprimento pela sociedade dos prazos estabelecidos
no precedente n.º 4 do presente artigo, implica o consentimento au-
tomático à transmissão.

ARTIGO 8.º

Preferência

1 — Obtido o consentimento da sociedade, não pode qualquer só-
cio, nem a sociedade ou os seus representantes legais, ceder ou a qual-
quer outro título, transmitir, onerar ou alienar, seja porque modo for,
as suas quotas sem que antes conceda direito absoluto de preferência
à sócia ITMI Norte-Sul Portugal — Sociedade de Desenvolvimento e
Investimento, S. A.

2 — Consequentemente, qualquer transmissão, cessão, alienação ou
oneração de quotas, realizadas pelos sócios e consentida pela socie-
dade, só será possível, caso a sócia beneficiária da preferência não a
exerça, decorridos que sejam 30 dias contados da data do recebimento
da comunicação à mesma endereçada, por meio de carta registada com
aviso de recepção, do projecto de transmissão de quotas, do qual de-
verão constar, nomeadamente:

a) As cláusulas do respectivo contrato de transmissão, alienação
ou oneração, com a menção à identificação do(s) promitente(s)
adquirente(s), preço, prazos e restantes condições do mesmo;

b) Fotocópia dos elementos demonstrativos da situação financeira
da sociedade, relativos à prestação de contas do exercício imediata-
mente anterior, nomeadamente: modelo 22, balanço analítico, de-
monstração de resultados, anexo ao balanço e à demonstração de
resultados;

c) Os elementos atrás mencionados servirão para avaliação da si-
tuação financeira da sociedade à data da proposta de cessão, trans-
missão ou oneração de quotas.

3 — Se a sócia ITMI Norte-Sul Portugal — Sociedade de Desenvol-
vimento e Investimento, S. A., não exercer o seu direito de preferên-
cia, a quota deverá ser adquirida por qualquer um dos outros sócios ou,
se nenhum dos sócios se mostrar interessado na respectiva cessão,
deverá a quota ser adquirida por pessoa singular ou colectiva terceira,
aprovada por unanimidade dos sócios.

4 — Na falta de interessados na aquisição da quota objecto da pro-
posta de cessão, ou na falta de acordo dos sócios quanto à pessoa,
singular ou colectiva, interessada na respectiva aquisição, deve a so-
ciedade fazer amortizar a mesma quota, nos termos do disposto no
artigo 5.º supra.

5 — As partes mutuamente aceitam e querem atribuir eficácia real
ao presente pacto de preferência, assumindo a ITMI Norte-Sul Por-
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tugal — Sociedade de Desenvolvimento e Investimento, S. A., o ónus
da promoção do registo, com o pagamento das respectivas despesas.

6 — O presente pacto de preferência durará até à dissolução da
sociedade.

ARTIGO 9.º

Suprimentos e prestações suplementares

1 — Os sócios poderão efectuar à sociedade os suprimentos que
esta carecer em termos e condições previamente aprovados em as-
sembleia geral.

2 — A sociedade pode exigir do sócio maioritário prestações su-
plementares de capital, uma ou mais vezes, até ao montante de duas
vezes o valor do capital social.

ARTIGO 10.º

Assembleias gerais

1 — As assembleias gerais serão convocadas por qualquer um dos
gerentes, por meio de carta registada, com um pré-aviso mínimo de
15 dias.

2 — O sócio impedido de comparecer à assembleia geral poderá
fazer-se representar mediante simples carta mandato, podendo a re-
presentação ser conferida a estranhos à sociedade.

3 — No caso de se encontrarem presentes ou devidamente repre-
sentados todos os sócios, a assembleia geral poderá, nos termos per-
mitidos pela lei, constituir-se e deliberar validamente com dispensa
de formalidades prévias.

4 — Todos os sócios, e em caso de oneração de partes sociais com
usufruto, tanto o usufrutuário como o titular da raiz, têm direito a
assistir às assembleias gerais, a participar das deliberações e a exercer
o respectivo direito de voto, pessoalmente, ou através de mandatá-
rio, nos termos do n.º 2 deste artigo, mantendo o titular da raiz o seu
direito de voto na parte da quota não onerada com usufruto.

ARTIGO 11.º

Deliberações

As deliberações que tenham por objecto alterações do contrato de
sociedade, quer por modificação ou suspensão de alguma das suas cláu-
sulas, quer por introdução de nova cláusula, o aumento e redução do
capital social, a dissolução da sociedade, a alienação ou oneração de
imóveis da sociedade, por qualquer meio, a cessão de posição contra-
tual em qualquer contrato de locação financeira ou de empréstimo, o
arrendamento, a denúncia e a resolução de qualquer destes contratos,
o trespasse do estabelecimento comercial e a cessão da exploração
comercial, só serão válidas e eficazes quando tomadas por unanimi-
dade dos votos.

ARTIGO 12.º

Gerência

1 — A gerência da sociedade e a sua representação, em juízo ou
fora dele, activa e passivamente, incumbem a um ou mais gerentes
eleitos por períodos não superiores a quatro anos, os quais poderão
ser sempre reeleitos.

2 — Aos gerentes são conferidos os poderes necessários para asse-
gurar a gestão corrente dos negócios da sociedade e, em especial, para:

a) Celebrar contratos no contexto das actividades correntes da
sociedade e no âmbito do seu objecto, excepto os contratos que,
mesmo cabendo no objecto da sociedade, exijam deliberação tomada
nos termos do artigo 11.º;

b) Abrir e movimentar contas bancárias;
c) Aceitar, sacar e endossar letras, livranças e outros efeitos co-

merciais;
d) Admitir e despedir pessoal;
e) Comprar e vender bens móveis, incluindo veículos automóveis;
f) Celebrar contratos de locação financeira mobiliária;
g) Contrair empréstimos ou outras obrigações financeiras simila-

res;
h) Prestar cauções ou garantias, excepto aquelas que exijam delibe-

ração tomada nos termos do artigo 11.º
3 — A gerência poderá, ainda, constituir mandatários ou procura-

dores da sociedade, para a prática de determinados actos ou catego-
rias de actos.

ARTIGO 13.º

Representação da sociedade

1 — A sociedade fica validamente obrigada nos seus actos e con-
tratos da forma seguinte:

a) Pela assinatura de qualquer um dos gerentes;
b) Pela assinatura de um procurador da sociedade com poderes es-

pecíficos para o efeito, conforme estipulado no n.º 3 do artigo 12.º

2 — Os gerentes ficam expressamente proibidos de obrigar a so-
ciedade em quaisquer fianças, letras de favor, avales, abonações ou
em outros actos, contratos ou documentos semelhantes, estranhos aos
negócios sociais, sendo todos os actos praticados e os contratos cele-
brados nestas condições considerados nulos, sem prejuízo de o infrac-
tor responder perante a sociedade pelos prejuízos que lhe causar.

ARTIGO 14.º

Lucros

1 — Enquanto o valor da situação líquida no final de cada exercí-
cio não exceder o dobro do capital social subscrito à data de consti-
tuição da sociedade, os lucros líquidos constantes do balanço anual
terão as seguintes aplicações:

a) Para a constituição ou reforço da reserva legal a percentagem
que a lei determinar;

b) Para a constituição ou reforço de uma reserva livre de consoli-
dação financeira, o remanescente.

2 — Nos exercícios em que se encontrem preenchidas as condi-
ções constantes do número anterior, a distribuição dos lucros líquidos
terá a aplicação que a assembleia geral determinar.

ARTIGO 15.º

Nomeação de gerentes

Fica, desde já, nomeado gerente, para o quadriénio de 2005-2008,
Carlos Alberto Sobral Araújo.

ARTIGO 16.º

Dissolução e liquidação da sociedade

1 — A sociedade dissolver-se-á somente nos casos especiais pre-
vistos na lei ou por deliberação da assembleia geral, tomada por una-
nimidade dos votos.

2 — A liquidação do património da sociedade, em consequência da
dissolução da mesma, será feita através de uma comissão liquidatária,
constituída por todos os sócios, ou pelos representantes que os mes-
mos venham a designar.

ARTIGO 17.º

Disposições transitórias

1 — Para fazer face às despesas com a instalação dos serviços da
sociedade, nos termos do disposto na alínea b) do n.º 4 do artigo 202.º
do Código das Sociedades Comerciais, o gerente ora nomeado fica desde
já autorizado a proceder ao levantamento total da importância depo-
sitada na conta aberta em nome da sociedade no Banco Espírito San-
to, S. A., correspondente à totalidade do respectivo capital social.

2 — A sociedade assume, desde já, as obrigações decorrentes de
negócios jurídicos celebrados em seu nome pela gerência, bem como
a aquisição para a sociedade de quaisquer direitos, antes do registo
definitivo do contrato social, sem prejuízo do disposto no artigo 5.º
do Código das Sociedades Comerciais e de harmonia com o artigo 19.º
e quaisquer outros aplicáveis do citado diploma legal.

3 — O gerente, ora nomeado, fica ainda expressamente autorizado
a, pelos prazos, valores e demais cláusulas e condições que julgue
convenientes e com quem entender, prometer comprar e ou comprar
quaisquer bens imóveis ou direitos imobiliários, podendo pagar quais-
quer importâncias a título de sinal ou como antecipação do cumpri-
mento e os respectivos preços, outorgando e assinando os respecti-
vos contratos-promessa e ou as respectivas escrituras definitivas de
compra, celebrar e assinar contrato-promessa e ou contrato de arren-
damento comercial, outorgar e assinar contratos particulares e ou
escrituras públicas de empréstimos e ou locação financeira mobiliária
e ou imobiliária (leasing), bem como dar em garantia desses emprés-
timos quaisquer imóveis propriedade da sociedade, outorgando as res-
pectivas escrituras de constituição de hipoteca, em nome e represen-
tação da sociedade ora constituída.

Conferida, está conforme.

29 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Almerinda Fernanda
do Carmo Ribeiro Almeida. 2008808688

RERPOLIM — RECICLAGEM EMBALAGENS RESIDUAIS
POLIMÉRICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portalegre. Matrícula n.º 1024;
identificação de pessoa colectiva n.º 503739839; inscrição n.º 24;
número e data da apresentação: 3/140405.
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Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que:
Mudou a firma para Selenis Fibras — Produção e Comercialização

de Fibras de Poliéster para a Indústria Têxtil, L.da;
Alterou o corpo do artigo 1.º e o artigo 2.º do respectivo contrato,

que ficaram com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Selenis Fibras — Produção e Comer-
cialização de Fibras de Poliéster para a Indústria Têxtil, L.da, terá a
sua sede na Quinta de São Vicente, Estrada Nacional n.º 246, fregue-
sia de Ribeira de Nisa, concelho de Portalegre, e durará por tempo
indeterminado.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na produção e comercialização de
fibras de poliéster; no exercício de quaisquer actividades de agência,
representação e de prestação de serviços relacionados com o comér-
cio e a indústria de produção de fibras; na gestão da carteira de títulos
que, em cada momento, pertencerem à sociedade; na compra e ven-
da, incluindo a compra para revenda, de bens imóveis; na promoção,
aquisição, alienação, cessão e exploração de direitos de propriedade
intelectual e industrial.

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

Conferida, está conforme.

26 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Almerinda Fernanda
do Carmo Ribeiro Almeida. 2008808653

RERPOLIM — RECICLAGEM EMBALAGENS RESIDUAIS
POLIMÉRICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portalegre. Matrícula n.º 1024;
identificação de pessoa colectiva n.º 503739839; inscrição n.º 22;
número e data da apresentação: 1/140405.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi designa-
do gerente para o mandato de 2003, 2004 e 2005, Mário Jorge Al-
ves, casado, Lagar do Morgado, Pouso, Castelo de Vide.

Data da deliberação: 17 de Dezembro de 2004.

Conferida, está conforme.

26 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Almerinda Fernanda
do Carmo Ribeiro Almeida. 2008808823

JAN — LIMPEZAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portalegre. Matrícula n.º 1227;
identificação de pessoa colectiva n.º 506738558; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 1/190405.

Certifico que a sociedade em epígrafe deslocou a sede para a Rua da
Fonte Sapo, Painel da Antiqueira, Caixa 12, Ribeira de Nisa, Portale-
gre, e alterou os artigos 2.º, n.º 1, e 3.º, do respectivo contrato, que
ficaram com a seguinte redacção:

2.º

1 — A sociedade estabelece a sede na Rua da Fonte Sapo, Painel da
Antiqueira, Caixa 12, freguesia de Ribeira de Nisa, concelho de Por-
talegre.

3.º

A sociedade tem por objecto a limpeza em escritórios, condomí-
nios, oficinas, centros comerciais, habitações, empresas públicas, es-
colas, garagens, esgotos, limpezas industriais, lavagens de alcatifas,
pinturas; a comercialização de produtos de higiene e limpeza e a co-
mercialização de máquinas e equipamentos na área da higiene e lim-
peza.

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

Conferida, está conforme.

26 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Almerinda Fernanda
do Carmo Ribeiro Almeida. 2008808670

CARRILHO & CARRILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portalegre. Matrícula n.º 1031;
identificação de pessoa colectiva n.º 505187353; data do depósito:
21 de Abril de 2005.

Certifico que foi feito o depósito na pasta respectiva dos documen-
tos de prestação de contas referentes ao ano de 2004.

29 de Abril de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Henriqueta
Damasceno Pereira Gomes Rota. 2008808769

CARRILHO & CARRILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portalegre. Matrícula n.º 1031;
identificação de pessoa colectiva n.º 505187353; data do depósito:
21 de Abril de 2005.

Certifico que foi feito o depósito na pasta respectiva dos documen-
tos de prestação de contas referentes ao ano de 2005.

29 de Abril de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Henriqueta
Damasceno Pereira Gomes Rota. 2008808777

CARRILHO & CARRILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portalegre. Matrícula n.º 1031;
identificação de pessoa colectiva n.º 505187353; inscrição n.º 8;
número e data da apresentação: 1/210405.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efectua-
do o seguinte acto de registo:

Dissolução da sociedade e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 31 de Março de 2005.

Conferida, está conforme.

29 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Almerinda Fernanda
do Carmo Ribeiro Almeida. 2008808785

COOPERATIVA DE HABITAÇÃO DOS TRABALHADORES
DA JOHNSON CONTROLS, C. R. L.

Conservatória do Registo Comercial de Portalegre. Matrícula n.º 29;
identificação de pessoa colectiva n.º 503728039; averbamento
n.º 3 à inscrição n.º 5, averbamento n.º 1 à inscrição n.º 7 e inscri-
ção n.º 8; números e data das apresentações: 6, 7 e 8/200405.

Certifico, com referência à cooperativa em epígrafe, que:
O tesoureiro António Manuel Gonçalves Branco cessou funções,

por renúncia.
Data: 4 de Novembro de 2004.

O vogal da direcção João Paulo Marques Queirós Pereira cessou
funções, por renúncia.

Data: 4 de Novembro de 2004.

Foram designados o tesoureiro e o vogal da direcção, em substitui-
ção dos cargos deixados vagos e para completar o triénio de 2002-
-2004.

Tesoureiro: João Paulo Marques Queirós Pereira, casado, Avenida
de Vitorino Nemésio, bloco 15, rés-do-chão, esquerdo, Portalegre.

Vogal: António Manuel Gonçalves Branco, casado, Rua do Dr.
Ernesto Subtil, 13, rés-do-chão, esquerdo, Portalegre.

Data: 30 de Outubro de 2004.

Conferida, está conforme.

29 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Almerinda Fernanda
do Carmo Ribeiro Almeida. 2008808750

COOPERATIVA DE HABITAÇÃO DOS TRABALHADORES
DA JOHNSON CONTROLS, C. R. L.

Conservatória do Registo Comercial de Portalegre. Matrícula n.º 29;
identificação de pessoa colectiva n.º 503728039; averbamento
n.º 2 à inscrição n.º 5 e inscrição n.º 7; números e data das apre-
sentações: 4 e 5/200405.

Certifico, com referência à cooperativa em epígrafe, que:
O vogal da direcção Mário Jorge Delicado Trindade cessou fun-

ções, por renúncia.
Data: 16 de Setembro de 2003.
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Foi designado vogal da direcção, em substituição do cargo deixado
vago e para completar o triénio de 2002-2004, João Paulo Marques
Queirós Pereira, casado, Avenida de Vitorino Nemésio, bloco 15, rés-
-do-chão, esquerdo, Portalegre.

Data: 13 de Setembro de 2003.

Conferida, está conforme.

29 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Almerinda Fernanda
do Carmo Ribeiro Almeida. 2008808742

QUIOSQUE CAPITÃO GOMA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portalegre. Matrícula n.º 930;
identificação de pessoa colectiva n.º 504241079; inscrição n.º 4;
número e data da apresentação: 1/220405.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efectua-
do o seguinte acto de registo:

Dissolução da sociedade e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 24 de Janeiro de 2005.

Conferida, está conforme.

29 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Almerinda Fernanda
do Carmo Ribeiro Almeida. 2008808807

M. C. & OLIVEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portalegre. Matrícula n.º 475;
identificação de pessoa colectiva n.º 502300388; data do depósito:
20 de Abril de 2005.

Certifico que foi feito o depósito na pasta respectiva dos documen-
tos de prestação de contas referentes ao ano de 2004.

29 de Abril de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Henriqueta
Damasceno Pereira Gomes Rota. 2008808700

M. C. & OLIVEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portalegre. Matrícula n.º 475;
identificação de pessoa colectiva n.º 502300388; data do depósito:
20 de Abril de 2005.

Certifico que foi feito o depósito na pasta respectiva dos documen-
tos de prestação de contas referentes ao ano de 2005.

29 de Abril de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Henriqueta
Damasceno Pereira Gomes Rota. 2008808718

M. C. & OLIVEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portalegre. Matrícula n.º 475;
identificação de pessoa colectiva n.º 502300388; inscrição n.º 4;
número e data da apresentação: 1/200405.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efectua-
do o seguinte acto de registo:

Dissolução da sociedade e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 8 de Março de 2005.

Conferida, está conforme.

28 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Almerinda Fernanda
do Carmo Ribeiro Almeida. 2008808726

CONSTRUÇÕES SÃO MAMEDE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portalegre. Matrícula n.º 616;
identificação de pessoa colectiva n.º 502796014; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 2/220405.

Certifico que a sociedade em epígrafe deslocou a sede para a Rua
do Dr. Laureano Sardinha, 19, Carvalhinhas, Sé, Portalegre, e alterou
o n.º 1 do artigo 3.º do respectivo contrato, que ficou com a seguinte
redacção:

ARTIGO 3.º

1 — A sede estabelece-se na Rua do Dr. Laureano Sardinha, 19,
Carvalhinhas, freguesia da Sé, concelho de Portalegre.

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

Conferida, está conforme.

29 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Almerinda Fernanda
do Carmo Ribeiro Almeida. 2008808815

TAPADA DO CHAVES — SOCIEDADE AGRÍCOLA
E COMERCIAL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Portalegre. Matrícula n.º 513;
identificação de pessoa colectiva n.º 502393394; data do depósito:
26 de Abril de 2005.

Certifico que foi feito o depósito na pasta respectiva dos documen-
tos de prestação de contas referentes ao ano de 2004.

29 de Abril de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Henriqueta
Damasceno Pereira Gomes Rota. 2008808831

PORTO
MAIA

ARTEFACTO — MÓVEIS E DECORAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 57 383/
2003040; identificação de pessoa colectiva n.º 503037907; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 8/050502.

Certifico que foi alterado o artigo 2.º, que fica com a seguinte re-
dacção:

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a remodelação e transformação de
edifícios; fabrico e restauro de móveis, decoração de interiores.

Está conforme.

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

3 de Maio de 2005. — A Ajudante Principal, Ana Mafalda Maga-
lhães Basto. 2010170539

COMERCIAL ORENFINS — MÁQUINAS E ACESSÓRIOS
PARA A CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 58 137/
20040716; identificação de pessoa colectiva n.º 503037907; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 5 e inscrição n.º 8; números e data
das apresentações: 8-9/050406.

Certifico que José António Fernandez Rodriguez cessou funções de
gerente, em 22 de Março de 2005, por renúncia, tendo sido alterado
o artigo 5.º, n.os 1 e 2, que ficam com a seguinte redacção:

ARTIGO 5.º

1 — A gerência da sociedade, dispensada de caução e remunerada
ou não, conforme for deliberado em assembleia geral, fica afecta a
ambos os sócios, já designados gerentes.

2 — Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos é
necessária a assinatura do gerente que represente, pelo menos, 75 %
do capital social.

Está conforme.

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

3 de Maio de 2005. — A Ajudante Principal, Ana Mafalda Maga-
lhães Basto. 2010170547

JOÃO LAGO — ENGENHARIA E SISTEMAS
DE SEGURANÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 56 909/
20020729; identificação de pessoa colectiva n.º 506240711; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 5/050504.
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Certifico que o capital foi elevado à cifra de 50 000 euros, tendo
sido alterados os artigos 1.º (corpo), 2.º e 3.º, n.º 1, que ficaram com
a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade sob a firma João Lago — Engenharia e Sistemas de
Segurança, L.da, tem sede na Rua de Adélia Ferreira Santos Carvalho,
134, freguesia e concelho da Maia.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste em:
1) Instalação, montagem, conservação e reparação de equipamen-

tos de segurança, nomeadamente sistemas automáticos de detecção
de incêndio, de intrusão, detecção de gases poluentes, de controlo de
acesso, de circuitos fechados de monitorização vídeo e áudio, de cha-
madas de enfermeira e de iluminação de emergência, bem como ou-
tros sistemas de segurança não especificados, instalação, montagem,
conservação e reparação de infra-estruturas e cablagens para teleco-
municações, electrificação de edifícios e distribuição de energia atra-
vés da instalação, montagem, conservação e reparação de instalações
e redes eléctricas em baixa e média tensão e postos de transforma-
ção;

2) Instalação, montagem, conservação e reparação de redes de
canalização e condutas de água em edifícios, bem como redes de ca-
nalização de água sob pressão de luta contra incêndios;

3) Actividades de engenharia sob a forma de consultoria, elabora-
ção de projectos, gestão e fiscalização no domínio das actividades in-
dicadas nos pontos 1) e 2);

4) Comércio a retalho e por grosso, importação e exportação de
material e equipamento de segurança, bem como suas peças e acessó-
rios.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente realizado, é de 50 000 euros,
correspondente à soma de duas quotas, sendo: uma de 37 500 euros,
pertencente ao sócio João Ricardo da Silva Lago, e uma de 12 500 eu-
ros, pertencente à sócia Paula Cristina de Jesus Oliveira Lago.

Está conforme.

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

5 de Maio de 2005. — A Ajudante Principal, Ana Mafalda Maga-
lhães Basto. 2010170555

JOSÉ CARLOS MAGALHÃES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 58 587/
20050503; identificação de pessoa colectiva n.º 507315375; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 3/20050503.

Certifico que, por José Carlos Moreira Magalhães, casado com
Maria Helena Oliveira Alves de Sá Magalhães, foi constituída a socie-
dade em epígrafe, que fica a reger-se pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma de José Carlos Magalhães, Uni-
pessoal, L.da

2 — Tem a sua sede na Rua de Isolino Domingues da Silva, 59,
freguesia de Vila Nova da Telha, concelho da Maia.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na construção e reparação de edifícios, pro-
moção imobiliária, compra e venda de imóveis e revenda dos adqui-
ridos para esse fim, arrendamento e administração de imóveis.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros, representado por uma quota de igual valor nominal, pertencente
ao outorgante.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, que poderá não ser remunerada, e a
sua representação em juízo ou fora dele, competem a um ou mais
gerentes eleitos por decisão do sócio, ficando desde já nomeado ge-
rente ele sócio único.

2 — Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e con-
tratos, é suficiente a assinatura de um só gerente.

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

O sócio poderá fazer à sociedade os suprimentos de que ela care-
cer, até ao montante e nas condições que forem decididos pelo sócio.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá exigir ao sócio prestações suplementares de
capital, não podendo, contudo, essas prestações ser superiores, no seu
conjunto, a 50 000 euros.

ARTIGO 8.º

O sócio único fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, desde que tais negócios sirvam a prossecução do objecto
social.

Conferida, está conforme.

4 de Maio de 2005. — O Segundo-Ajudante, José Pedro David
Ferreira. 2010163974

QUARTO DE SOM — COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS
MUSICAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 58 583/
20050502; identificação de pessoa colectiva n.º 507224825; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 1/20050502.

Certifico que entre Nuno Alexandre de Oliveira Vilar, casado com
Carla Susana Ferreira de Sousa Vilar, e Sérgio Manuel de Oliveira Vi-
lar, casado com Lucinda Maria e Silva Correia de Sousa Vilar, foi
constituída a sociedade em epígrafe, que fica a reger-se pelo contrato
seguinte:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Quarto de Som — Comércio de
Instrumentos Musicais, L.da

2 — Tem a sua sede na Avenida de António Santos Leite, 648,
freguesia e concelho da Maia.

3 — Por simples deliberação da gerência, poderá a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem
como serem criadas ou encerradas sucursais, filiais ou agências onde
entenda conveniente.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio de instrumentos
musicais, acessórios e similares.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e está dividido em duas quotas iguais do valor nominal de
2500 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

2 — Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de
capital até ao montante global igual a 10 vezes o capital social.

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

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, será atribuída a sócios ou não sócios,
ficando desde já nomeado gerente o sócio Nuno Alexandre de Olivei-
ra Vilar.

2 — Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e con-
tratos é suficiente a assinatura de um gerente.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras 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.
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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 a tercei-
ros.

3 — Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último ba-
lanço aprovado.

4 — Se por falecimento de um sócio a respectiva quota não for
amortizada no prazo de 90 dias, a contar da data do falecimento, os
herdeiros deverão designar, de entre eles, um representante comum.

ARTIGO 8.º

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

Conferida, está conforme.

4 de Maio de 2005. — O Segundo-Ajudante, José Pedro David
Ferreira. 2010163966

HELENA RODRIGUES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 58 582/
20050429; identificação de pessoa colectiva n.º 507344510; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 4/20050429.

Certifico que por Helena Maria Fernandes Pontes Rodrigues, casa-
da com João Carlos Jorge Barbosa, foi constituída a sociedade em
epígrafe, que fica a reger-se pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a denominação Helena Rodrigues, Uni-
pessoal, L.da, com sede na Rua de António Gomes Soares Pereira, 190,
7.º, direito, freguesia e concelho da Maia.

2 — Por simples decisão, a gerência da sociedade poderá transferir
a sua sede para outro local, do mesmo concelho ou concelhos limí-
trofes, bem como criar ou encerrar filiais, sucursais ou qualquer outra
forma de representação social.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto actividades de avaliações, fiscalização
de obras, actividades de engenharia, arquitectura e técnicas afins, for-
mação e ensino universitário. Compra e venda de imóveis, revenda
dos adquiridos para esse fim, arrendamento, gestão e administração
de imóveis. Promoção imobiliária, construção civil, comércio, assis-
tência técnica e representações informáticas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 5000 euros e corresponde à quota de igual valor nominal, perten-
cente à única sócia.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, fica a cargo
do sócio ou de não sócio, conforme for deliberado em assembleia geral,
ficando desde já nomeada gerente a sócia única.

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

ARTIGO 5.º

A sócia está autorizada a fazer prestações suplementares de capital
à sociedade, até ao montante global correspondente a 30 vezes o
capital social.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas de capital social de outras sociedades, nos termos permi-
tidos por lei.

Conferida, está conforme.

4 de Maio de 2005. — O Segundo-Ajudante, José Pedro David
Ferreira. 2010163958

SUMICREPE — EQUIPAMENTOS E PRODUTOS
HOTELEIROS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 58 579/
20050428; identificação de pessoa colectiva n.º 507325338; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 24/20050428.

Certifico que por António Francisco dos Santos Pereira, casado com
Ana Cristina da Cunha Tenreiro Pereira, foi constituída a sociedade
em epígrafe, que fica a reger-se pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma SUMICREPE — Equipamentos e
Produtos Hoteleiros, Unipessoal, L.da

2 — Tem a sua sede na Rua das Oliveiras, 10, freguesia de Gueifães,
concelho da Maia.

3 — A gerência poderá deslocar a sede social para outro local do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste no comércio de equipamentos e produtos
para hotelaria.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal, per-
tencente a ele sócio.

2 — O sócio único fica autorizado a fazer prestações suplementa-
res de capital até ao montante global de 20 vezes o capital social.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
decidido pelo sócio, compete ao próprio sócio ou a não sócios, fican-
do aquele desde já nomeado gerente, assim como a não sócia Ana
Cristina da Cunha Tenreiro Pereira, casada e residente com o outor-
gante, contribuinte fiscal n.º 199259518.

2 — Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e con-
tratos é suficiente a assinatura de um gerente.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras 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

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.

Conferida, está conforme.

2 de Maio de 2005. — O Segundo-Ajudante, José Pedro David
Ferreira. 2010162420
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E-mail 500 .....................................

E-mail 1000 ...................................

E-mail + 50 ....................................

E-mail + 250 ..................................

E-mail + 500 ..................................
E-mail + 1000 ................................

 15,76

 47,28
 76,26

142,35

 26,44

 93,55

147,44

264,37

100 acessos ............................
250 acessos ...........................
Ilimitado individual 4 ..........

INTERNET (IVA 21%)

Assinante
papel 2

Não assinante
papel

 97,61
219,63
406,72

122,02
274,54
508,40

Preços por série 3

1.ª série ..................................
2.ª série ..................................
3.ª série ..................................

INTERNET DIÁRIO DO DIA (IVA 21%)

122,02
122,02
122,02

1 Ver condições em http://www.incm.pt/servlets/buscas.
2 Preço exclusivo por assinatura do Diário da República em suporte de papel.
3 3.ª série só concursos públicos.
4 Para assinaturas colectivas (acessos simultâneos) contacte-nos através dos endereços do Diário da República electrónico abaixo indicados.

BUSCAS/MENSAGENS (IVA 21%)1




