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3. Diversos

PARTE A

BALANCETES

SELECTA — SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, S. A.

Sede: Rua de São Domingos, à Lapa, 82, 1.o, 1200-836 Lisboa

Capital social: € 1 050 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o n.º 3814.
Contribuinte n.º 502857609.

Balanço em 30 de Junho de 2005
(Em euros)

2005 2004
—Código

Activodas
Activo Amortizações Activo Activocontas

líquidobruto e provisões líquido

10 1 — Caixa ........................................................................ 350 350 35,65
12 2 — Disponibilidades à vista sobre instituições de crédito ... 49 404,03 49 404,03 29 835,03
20 3 — Créditos sobre instituições de crédito ...................... 750 000 750 000 490 000

41+481 9 — Imobilizações incorpóreas ....................................... 436,20 ( 35,71) 400,49 161,64
42+4691– 10 — Imobilizações corpóreas .......................................... 494 275,11 (41 910,11) 452 365 459 922,61

–482
27 13 — Outros activos ......................................................... 102 363,96 102 363,96 76 196,76

51+55+58 15 — Contas de regularização ........................................... 9 301,84 9 301,84 6 097,79
69 16 — Prejuízo do exercício ............................................... 0 0 0

––––––––––– –––––––––– ––––––––––– ––––––––––
Total do activo ............................... 1 406 131,14 (41 945,82) 1 364 185,32 1 062 249,48

(Em euros)

Código Passivo 2005 2004das contas

30 1 — Débitos para com instituições de crédito ................................................. 0 ) 0 )
36+39 4 — Outros passivos ......................................................................................... 51 998,69) 37 402,61)
52+58 5 — Contas de regularização ............................................................................ 123 327,72) 106 567,98)

6 — Provisões para riscos e encargos:

a) Provisões para pensões e encargos similares ......................................... 0 ) 0 )
610 b) Outras provisões ..................................................................................... 0 ) 0 )

60 8 — Passivos subordinados ............................................................................... 0 ) 0 )
62 9 — Capital subscrito ....................................................................................... 1 050 000 ) 1 050 000 )

630+631+639 11 — Reservas .................................................................................................... 24 113,53) 24 113,53)
66 13 — Resultados transitados ............................................................................... ( 118 555,90) (218 161,81)
69 14 — Lucro do exercício ................................................................................... 233 301,28) 62 327,17)

............................................................................................................ ––––––––––– ––––––––––
Total do passivo ..................................... 1 364 185,32) 1 062 249,48)

Pela Administração: (Assinaturas ilegíveis.) 3000178119
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SILVIP — SOCIEDADE GESTORA DO FUNDO DE VALORES E INVESTIMENTOS PREDIAIS (FUNDO VIP), S. A.

Sede: Avenida de Fontes Pereira de Melo, 6, 5.º, Lisboa

Capital social: € 750 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o n.º 66 637.
Pessoa colectiva n.º 501870423.

Balanço em 30 de Junho de 2005
(Em euros)

Ano
Ano anteriorActivo

Activo Provisões Activo
bruto e amortizações líquido

(líquido)

Caixa ................................................................................................... 750 750 748
Disponibilidades à vista sobre instituições de crédito ......................... 184 641 184 641 174 645
Outros créditos sobre instituições de crédito ...................................... 2 430 000 2 430 000 2 330 000
Imobilizações incorpóreas ................................................................... 288 246 287 018 1 168 0
Imobilizações corpóreas ...................................................................... 536 315 278 332 257 983 144 087
Outros activos ..................................................................................... 3 039 3 039 87
Contas de regularização ....................................................................... 235 895 235 895 224 673

............................................................................................ —————– —————– —————– —————–
Totais ................................................ 3 678 886 565 410 3 113 476 2 874 240

(Em euros)

Passivo Ano Ano anterior

Outros passivos ............................................................................................................................................. 210 669 75 004
Contas de regularização ................................................................................................................................. 311 769 304 112
Capital subscrito ............................................................................................................................................ 750 000 750 000
Reservas ........................................................................................................................................................ 1 357 780 1 261 703
Lucro do exercício ........................................................................................................................................ 483 258 )483 421

––––––––– –––––––––
Totais ....................................................................... 3 113 476 2 874 240

18 de Julho de 2005. — Pela Administração, (Assinatura ilegível.) — O Técnico de Contas, (Assinatura ilegível.) 3000178147
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4. Empresas — Registo comercial
AVEIRO
OLIVEIRA DE AZEMÉIS

RUIPEL — COMÉRCIO DE PELES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrícula
n.º 3885/010220; identificação de pessoa colectiva n.º 505314690;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 5; números e data
das apresentações: Of. 03 e 04/050519.

Certifico que para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, am-
bos do Código Correia Pinheiro, em 18 de Maio de 2005, por renún-
cia:

a) Cessou as suas funções a gerente Anabela Correia Pinheiro, em
18 de Maio de 2005, por renúncia.

b) Foram alterados os artigos 1.º, 3.º e 5.º do pacto social cuja
redacção consta da fotocópia anexa, conforme o original, composta
por uma folha, numerada, rubricada com selo branco desta conserva-
tória.

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma RUIPEL — Comércio de Peles, L.da,
com sede no lugar de Lações de Baixo, Zona Industrial de Oliveira de
Azeméis, freguesia e concelho de Oliveira de Azeméis.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente subscrito e realizado em dinheiro é
de duzentos e cinquenta mil euros, dividido em duas quotas iguais do
valor nominal de cento e vinte e cinco mil euros, pertencentes uma
ao sócio Rui Manuel da Cunha Ribeiro, e outra ao sócio João Gomes
Correia.

ARTIGO 5.º

1 — A gerência da sociedade, remunerada ou não conforme for
deliberado em assembleia geral, fica afecta apenas ao sócio Rui Ma-
nuel Cunha Ribeiro, já nomeado gerente.

2 — A sociedade obriga-se com a assinatura de um só gerente.
3 — Em ampliação da esfera normal de sua competência a gerên-

cia poderá comprar e vender bens imóveis e viaturas automóveis, de
e para a sociedade.

Foi depositado na pasta respectiva o texto completo do contrato
alterado, na sua redacção actualizada.

Está conforme.

23 de Maio de 2005. — A Conservadora, Maria da Conceição Maia
Meireles Oliveira. 2010472063

CASTRO & CASTRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrícula
n.º 1067/770328; identificação de pessoa colectiva n.º 500682860;
inscrição n.º 10; número e data da apresentação: 03/050511.

Certifico que para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
do Código do Registo Comercial, que foi alterado o artigo 3.º do pacto
social cuja se segue:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro e outros va-
lores constantes da respectiva escrita, é de trinta mil euros e corres-
ponde à soma de duas quotas do valor nominal de quinze mil euros
cada, pertencentes uma a cada um dos sócios, Manuel Fernando Ne-
ves de Azevedo e António Fernando dos Reis Pinto.

Foi depositado na pasta respectiva o texto completo do contrato
alterado, na sua redacção actualizada.

Está conforme.

24 de Maio de 2005. — A Conservadora, Maria da Conceição Maia
Meireles Oliveira. 2010472365

PÉOITO — COMÉRCIO DE CALÇADO E ACESSÓRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrícula
n.º 4190/020201; identificação de pessoa colectiva n.º 505680955;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
03/050509.

Certifico que para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, am-
bos do Código do Registo Comercial, que cessou as suas funções o
gerente Amadeu Maurício Neves Guimarães, em 6 de Junho de 2006,
por renúncia.

Está conforme.

20 de Maio de 2005. — A Conservadora, Maria da Conceição Maia
Meireles Oliveira. 2010472454

M. P.  V. — LOUÇAS METÁLICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrí-
cula n.º 4702/050512; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 02/050512.

Certifico que para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, am-
bos do Código do Registo Comercial, que entre Manuel de Almeida
Paiva, casado com Maria Fernanda Pinho Vieira Paiva, na comunhão
geral, residente na Urbanização do Picoto, lote 15, César, Oliveira de
Azeméis e Manuel Carlos de Pinho Vieira, casado com Susana Maria
Correia de Sousa, na comunhão de adquiridos, residente na Rua de João
Borges de Almeida, Borralhais, Carregosa, Oliveira de Azeméis, foi
constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo contrato inte-
grado por oito cláusulas e que se segue:

1.º

A sociedade adopta a firma M. P. V. — Louças Metálicas, L.da, e
tem a sua sede no lugar do Castelo, freguesia de Cesar, concelho de
Oliveira de Azeméis.

§ único: Por deliberação da gerência, pode a sede da sociedade ser
transferida para qualquer outro local, dentro do mesmo concelho ou
concelho limítrofe, assim como poderá a sociedade proceder à cria-
ção de sucursais, filiais, delegações ou quaisquer outras formas de re-
presentação social.

2.º

O seu objecto consiste no fabrico de louças metálicas e artigos de
uso doméstico.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de dez mil
euros, e corresponde à soma de duas quotas de cinco mil euros cada,
pertencentes uma a cada um dos sócios Manuel de Almeida Paiva e
Manuel Carlos de Pinho Vieira.

§ único. Do capital social apenas se encontra realizado, em dinhei-
ro, metade, correspondendo a metade de cada quota, devendo a res-
tante metade ser realizada também em dinheiro, até 29 de Abril de
2010.

4.º

Poderão ser exigidas aos sócios, prestações suplementares de capi-
tal, até dez vezes o montante igual ao capital social, na proporção
das suas quotas, reembolsáveis dentro do prazo e demais condições
que forem fixadas na reunião da assembleia geral que as decidir, por
votos correspondentes a setenta por cento, pelo menos, do capital
social.

5.º

A gerência da sociedade e a sua representação em juízo e fora dele,
activa e passivamente, ficará a cargo de ambos os sócios e ou pessoas
estranhas que vierem a ser designadas em assembleia geral, com ou
sem remuneração, conforme vier a ser decidido em reunião de sócios.

§ 1.º Até deliberação em contrário, ficam desde já designados como
gerentes, os sócios Manuel de Almeida Paiva e Manuel Carlos de Pinho
Vieira.

§ 2.º Para a sociedade se considerar validamente obrigada em todos
os actos e contratos, incluindo a compra, venda, permuta, oneração
de bens sociais e a contratação de financiamentos, é necessário que
os mesmos sejam praticados e assinados, por ambos os gerentes.

§ 3.º Em caso algum, porém, a sociedade poderá ser obrigada em
actos ou documentos estranhos aos negócios sociais, designadamente
em letras de favor, fianças e abonações.

6.º

Por morte ou interdição de qualquer sócio, a sociedade continuará
com os seus representantes, os quais exercerão em comum os seus
direitos, enquanto a quota permanecer indivisa, devendo escolher de
entre eles um que a todos represente.
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7.º

A sociedade poderá deliberar por maioria do seu capital social, a
amortização de qualquer quota, fixar o preço e forma de pagamento,
quando ocorra um dos seguintes factos:

Morte ou interdição de qualquer sócio e os seus representantes não
desejem continuar associados;

Se qualquer quota for objecto de arresto, penhora, providência cau-
telar ou haja de ser vendida judicialmente,

Se em caso de separação judicial de pessoas e bens ou divórcio, a
quota não ficar adjudicada ao cônjuge titular da mesma;

Por qualquer outro motivo que a sociedade considere como justifi-
cado.

8.º

Aos lucros líquidos apurados, depois de deduzida a percentagem para
a reserva legal, será dado o destino que for deliberado em assembleia
geral.

Está conforme.

25 de Maio de 2005. — A Conservadora, Maria da Conceição Maia
Meireles Oliveira. 2010472071

ZACARIAS JOSÉ DA SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrí-
cula n.º 3679/991122; identificação de pessoa colectiva
n.º 504715712; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 6;
números e datas da apresentações: of. 03 e 04 a 07/050513.

Certifico que para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, am-
bos do Código de Registo Comercial, que:

a) Cessou as suas funções o gerente Zacarias José da Silva, em 23
de Fevereiro de 2005, por renúncia;

b) Foi aumentado o capital social na quantia de € 10 514,43, re-
alizado em dinheiro e subscrito pelos sócios, José Manuel Oliveira da
Silva, Domingos Oliveira da Silva e Ana Maria Oliveira da Silva Ra-
malho, em partes iguais e para aumento do valor nominal das suas
quotas de 1.995,19, resultantes da unificação das quotas de € 1875,48
e € 119,71 de que cada um era titular;

c) Foi alterado o artigo 3.º do pacto social cuja redacção consta da
fotocópia em anexo, conforme o original, composta por uma folhas,
numeradas, rubricadas e autenticadas com o sêlo branco desta Conser-
vatória.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro e demais va-
lores constantes da respectiva escrita, é de dezasseis mil e quinhentos
euros e corresponde à soma de três quotas do valor de cinco mil e
quinhentos euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios, José
Manuel Oliveira da Silva, Domingos Oliveira da Silva e Ana Maria
Oliveira da Silva Ramalho.

Foi depositado na pasta respectiva o texto completo do contrato
alterado, na sua redacção actualizada.

Está conforme.

25 de Maio de 2005. — A Conservadora, Maria da Conceição Maia
Meireles Oliveira. 2006860518

AVANCAMAR — COMÉRCIO PRODUTOS
CONGELADOS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrí-
cula n.º 4362/021031; identificação de pessoa colectiva
n.º 506184374; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 08/
050513.

Certifico que para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, am-
bos do Código do Registo Comercial, que foi alterado o artigo 2.º do
contrato social, cuja redacção é do seguinte teor:

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na transformação e comércio por grosso e
a retalho de produtos congelados e de géneros alimentícios.

Foi depositado na pasta respectiva o texto completo do contrato
alterado, na sua redacção actualizada.

Está conforme.

25 de Maio de 2005. — A Conservadora, Maria da Conceição Maia
Meireles Oliveira. 2010472080

OLIVEIRA DO BAIRRO

SIMÕES VIEIRA & LOURENÇO — CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Bairro. Matrícula
n.º 1205; identificação de pessoa colectiva n.º P 507349920; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 05/050518.

Certifico que foi registada a constituição por Álvaro Santos Lou-
renço casado com Cesarina Neves Simões Pandeirada, na comunhão
de adquiridos, residente na Rua da Chousa, freguesia de Palhaça, con-
celho de Oliveira do Bairro e Manuel Laurindo Simões Vieira casada
com Maria Soledade Louros Vieira, na comunhão geral, residente na
Rua do Benavente, 19, freguesia de Palhaça, concelho de Oliveira do
Bairro, da sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Simões Vieira & Lourenço —
 Construções, L.da, e tem a sua sede na Palhaça, na Rua da Chousa,
49, freguesia da Palhaça, 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 li-
mítrofe, bem como criar sucursais, agências, delegações ou outras
formas de representação social no território nacional ou no estran-
geiro.

ARTIGO 2.º

1 — A sociedade tem por objecto: construção civil e obras públi-
cas; promoção imobiliária; compra e venda de imóveis e revenda dos
adquiridos para esse fim.

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

ARTIGO 3.º

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

O capital é realizado quanto a metade, ficando cada uma das quotas
dos sócios realizadas apenas quanto a metade do seu montante.

A efectivação da restante metade será feita em dinheiro, dentro de
90 dias a partir da data desta escritura.

ARTIGO 4.º

1 — A administração e a representação da sociedade, com ou sem
remuneração, conforme for deliberado em assembleia geral, pertence
aos gerentes nomeados em assembleia geral, ficando desde já nomea-
dos gerentes os sócios.

2 — Para obrigar validamente a sociedade em todos os seus actos
e contratos é necessária a assinatura 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 ca-
reça e poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de
capital até ao montante de duzentos e cinquenta mil euros, desde que
aprovados e deliberados em assembleia geral.

ARTIGO 7.º

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

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

apreendida judicial ou administrativamente.

Está conforme.

23 de Maio de 2005. — A Ajudante, Maria do Carmo Tavares de
Oliveira Pereira. 2006918729
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VAGOS

TOPOVAGOS — SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vagos. Matrícula n.º 1069/
130505; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 03/
20050513.

Certifico que, foi constituída por escritura de 13 de Maio de 2005,
a sociedade em epígrafe, da qual são sócios José Ricardo Francisco
Dela Plata, casado com Maria Paula Mendonça Pizarro Dela Plata,
na comunhão de adquiridos, e Luís Miguel Francisco dos Santos, casa-
do com Ana Micaela Ferreira Marques Santos, na comunhão de ad-
quiridos, regendo-se pelas seguintes cláusulas:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma TOPOVAGOS — Serviços de
Topografia, L.da, e tem a sua sede em Vagos, na Rua do Dr. Mendes
Correia Pai, 194, 1.º, esquerdo, freguesia e concelho de Vagos.

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

ARTIGO 2.º

1 — A sociedade tem por objecto: prestação de serviço de topo-
grafia, fiscalização de obras, engenharia, avaliação e caracterização

de terrenos.
2 — A sociedade poderá adquirir, livremente, participações como

sócio de responsabilidade ilimitada ou participações em sociedades com
o objecto diferente do acima referido, em sociedades reguladas por
leis especiais e em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de cinco mil euros e corresponde à soma de duas quotas iguais, no
valor nominal de dois mil e quinhentos 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 necessária a assinatura conjunta 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 care-
ça e poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de ca-
pital até ao montante de cinquenta mil euros, desde que aprovados e
deliberados em assembleia geral.

ARTIGO 7.º

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

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

apreendida judicial ou administrativamente.

Conferida, está conforme.

24 de Maio de 2005. — A Conservadora, Isabel Maria Sereno
Gomes Quaresma. 2007573148

MÓNICA & MATIAS, REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vagos. Matrícula n.º 193/
871210; identificação de pessoa colectiva n.º 501906991.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao ano de 2004.

Conferida, está conforme.

25 de Maio de 2005. — A Conservadora, Isabel Maria Sereno
Gomes Quaresma. 2007573156

LAVANDARIA CA-SE-LIMPA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vagos. Matrícula n.º 555/
970526; identificação de pessoa colectiva n.º 503892904.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao ano de 2004.

Conferida, está conforme.

25 de Maio de 2005. — A Conservadora, Isabel Maria Sereno
Gomes Quaresma. 2007573172

ARLINDO & JESUS — CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vagos. Matrícula n.º 844/
020128; identificação de pessoa colectiva n.º 505924854.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao ano de 2004.

Conferida, está conforme.

25 de Maio de 2005. — A Conservadora, Isabel Maria Sereno
Gomes Quaresma. 2007573164

BRAGA
BARCELOS

CARPINTARIA AIRES, L.DA

Sede: Venda, Martim, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 4438/
19920010924; identificação de pessoa colectiva n.º 502753080;
data da apresentação: 30062004.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efec-
tuado o depósito dos documentos da prestação de contas referente ao
ano do exercício de 2003.

27 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Araújo Forte de Barros. 2008379272

BARCEL-BOTÕES, L.DA

Sede: Quinta da Formiga, Edíficio Belo Oriente, loja 3,
Arcozelo, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 2060/
19920505; identificação de pessoa colectiva n.º 502753080; data
da apresentação: 30062004.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efec-
tuado o depósito dos documentos da prestação de contas referente ao
ano do exercício de 2003.

27 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Araújo Forte de Barros. 2008379280

J. F.  V. TÊXTEIS, L.DA

Sede: Fraião, Tamel São Veríssimo, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 805/
19840711; identificação de pessoa colectiva n.º 501471073; data
da apresentação: 30062004.
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Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efec-
tuado o depósito dos documentos da prestação de contas referente ao
ano do exercício de 2003.

27 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Araújo Forte de Barros. 2008368866

FALCÃO IMOBILIÁRIA — SOCIEDADE GESTORA
DO PATRIMÓNIO IMOBILIÁRIO, S. A.

Sede: Campo de 5 de Outubro, 52, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 1469/
19890328; identificação de pessoa colectiva n.º 502129875; data
da apresentação: 30062004.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efec-
tuado o depósito dos documentos da prestação de contas referente ao
ano do exercício de 2003.

27 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Araújo Forte de Barros. 2002740909

FALCÃO II, SGPS, S. A.

Sede: Campo de 5 de Outubro, 52, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 2548/
19950227; identificação de pessoa colectiva n.º 503385220; data
da apresentação: 30062004.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efec-
tuado o depósito dos documentos da prestação de contas referente ao
ano do exercício de 2003.

27 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Araújo Forte de Barros. 2002740941

FALCÃOCREST — SOCIEDADE AGRÍCOLA
DA QUINTA DE CRESTES, S. A.

Sede: Campo de 5 de Outubro, 52, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 1035/
19861112; identificação de pessoa colectiva n.º 501739068; data
da apresentação: 30062004.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efec-
tuado o depósito dos documentos da prestação de contas referente ao
ano do exercício de 2003.

27 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Araújo Forte de Barros. 2002740933

HERDADE DO DESERTO — SOCIEDADE
AGRÍCOLA, S. A.

Sede: Campo de 5 de Outubro, 52, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3054/
19970730; identificação de pessoa colectiva n.º 503938173; data
da apresentação: 30062004.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efec-
tuado o depósito dos documentos da prestação de contas referente ao
ano do exercício de 2003.

27 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Araújo Forte de Barros. 2002740925

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

Sede: Campo de 5 de Outubro, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 1678/
9900326; identificação de pessoa colectiva n.º 502315075; data
da apresentação: 30062004.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efec-
tuado o depósito dos documentos da prestação de contas referente ao
ano do exercício de 2003.

27 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Araújo Forte de Barros. 2002740917

INTERAC — COMÉRCIO INTERNACIONAL
DE TÊXTEIS, S. A.

Sede: Campo de 5 de Outubro, 52, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3332/
19981026; identificação de pessoa colectiva n.º 504705881; data
da apresentação: 30062004.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efec-
tuado o depósito dos documentos da prestação de contas referente ao
ano do exercício de 2003.

27 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Araújo Forte de Barros. 2000374751

CONFECÇÕES MARTINS & COELHO, L.DA

Sede: Souto, Pousa, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3955/
20010509; identificação de pessoa colectiva n.º 505440482; data
da apresentação: 30062004.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efec-
tuado o depósito dos documentos da prestação de contas referente ao
ano do exercício de 2003.

27 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Araújo Forte de Barros. 2008379264

J. DI — CONFECÇÕES, L.DA

Sede: Casal, Tamel São Veríssimo, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 850/
19850517; identificação de pessoa colectiva n.º 501494707; data
da apresentação: 30062004.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efec-
tuado o depósito dos documentos da prestação de contas referente ao
ano do exercício de 2003.

27 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Araújo Forte de Barros. 2008368882

CAMPIONE IBÉRIA — MODA TÊXTIL, L.DA

Sede: Fraião, Tamel São Veríssimo, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3133/
19980112; identificação de pessoa colectiva n.º 504047302; data
da apresentação: 30062004.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efec-
tuado o depósito dos documentos da prestação de contas referente ao
ano do exercício de 2003.

27 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Araújo Forte de Barros. 2008368874

ALEXANDRE BARBOSA BORGES, L.DA

Sede: Martim d’Além, Martim, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 575/
19800229; identificação de pessoa colectiva n.º 500553408; data
da apresentação: 30062004.
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Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efec-
tuado o depósito dos documentos da prestação de contas referente ao
ano do exercício de 2003.

27 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Araújo Forte de Barros. 2006609475

EMASEL — MODA E CONFECÇÃO, L.DA

Sede: Esparrinha, Arcozelo, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 441/
19771019; identificação de pessoa colectiva n.º 500684197; data
da apresentação: 30062004.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efec-
tuado o depósito dos documentos da prestação de contas referente ao
ano do exercício de 2003.

27 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Araújo Forte de Barros. 2008379299

RIBASCER — OLARIA DE BARRO, SOCIEDADE
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Ribeira, Lijó, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 4435/
20010924; identificação de pessoa colectiva n.º 505552132; data
da apresentação: 30062004.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efec-
tuado o depósito dos documentos da prestação de contas referente ao
ano do exercício de 2003.

27 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Araújo Forte de Barros. 2000365876

SERRAÇÃO DE MADEIRAS A. & J. GONÇALVES, L.DA

Sede: Enchate, Vilar do Monte, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 929/
19860416; identificação de pessoa colectiva n.º 501645039; data
da apresentação: 30062004.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efec-
tuado o depósito dos documentos da prestação de contas referente ao
ano do exercício de 2003.

27 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Araújo Forte de Barros. 2004162597

JORGE & MIGUEL, L.DA

Sede: Urbanização das Calçadas, Edíficio O Galo,
caixa postal 1459, Arcozelo, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 2245/
19930622; identificação de pessoa colectiva n.º 503010944; data
da apresentação: 30062004.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efec-
tuado o depósito dos documentos da prestação de contas referente ao
ano do exercício de 2003.

27 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Araújo Forte de Barros. 2000365914

LIMA & GOMES, L.DA

Sede: Assento, Roriz, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 4269/
20010731; identificação de pessoa colectiva n.º 505573695; data
da apresentação: 30062004.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efec-
tuado o depósito dos documentos da prestação de contas referente ao
ano do exercício de 2003.

27 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Araújo Forte de Barros. 2004162481

FÁTIMA & LEONARDO LIMA — CONFECÇÕES, L.DA

Sede: Pateirão, Roriz, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3958/
20010511; identificação de pessoa colectiva n.º 505488280; data
da apresentação: 30062004.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efec-
tuado o depósito dos documentos da prestação de contas referente ao
ano do exercício de 2003.

27 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Araújo Forte de Barros. 2000365868

BRAGA

IMOGALSIL — IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Rua dos Galos, 23, Braga (São José de São Lázaro),
Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 8057/
011228; identificação de pessoa colectiva n.º 505844044; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 19/041228.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, se procedeu
ao registo de reforço do capital social de € 10 000 para € 100 000,
sendo a subscrição € 63 500, pela conversão de créditos em capital
e € 26 500 em dinheiro e alteração do contrato quanto ao artigo 4.º,
que fica com a seguinte redacção:

4.º

O capital social, integralmente realizado, é de cem mil euros, e
está dividido nas seguintes quotas: uma de trinta mil euros, perten-
cente à sócia BRACANSIL — Sociedade Imobiliária, S. A., de trinta e
dois mil e quinhentos euros pertencente ao sócio Júlio Pereira da Sil-
va; uma de trinta e dois mil e quinhentos euros pertencente a Josefa
Martins de Carvalho Silva, uma de dois mil e quinhentos euros, per-
tencente ao sócio Paulo Jorge Carvalho da Silva, uma de dois mil
trezentos e cinquenta euros pertencente à Maria Emília Carvalho da
Silva, e uma de cento e cinquenta euros pertencente ao sócio Abel
Dias Gonçalves.

Relatório
Introdução.
1 — O presente relatório destina-se a dar cumprimento ao artigo

28.º do Código das Sociedades Comerciais relativamente à entrega por
Júlio Pereira da Silva, contribuinte n.º 109075447, residentes na
Avenida da Liberdade, 168, 4.º, direito, de bens no valor de € 31 750
para realização do aumento de capital por si subscrito a Sociedade
IMOGALSIL — Imobiliária, L.da, contribuinte n.º 505844044, com
sede na Rua dos Galos, 23, da freguesia de Braga (São José de São
Lázaro), matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Bra-
ga sob o n.º 8057, com o capital social de € 10 000.

2 — A entrada em espécie consiste na transferência de créditos que
o sócio detém na quantia de € 31 750, que se pretende incorporar
em capital social da referida sociedade que se pretende incorporar em
capital social da referida sociedade e que constam dos registos conta-
bilísticos reportados à data presente data.

3 — Os bens foram por nós avaliados em igual montante (€ 31 750)
de acordo com o critério do seu valor nominal que se nos afigura
ajustado.

Responsabilidades.
4 — É de nossa responsabilidade a razoabilidade da avaliação dos

bens e a declaração de que o valor encontrado é suficiente para a
realização de capital pretendida.

Âmbito.
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 a Realiza-
ção de Capital das Sociedades, as quais exigem que o mesmo seja pla-
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neado 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 quotas atribuídas aos sócios que efectuaram tais entradas.
Para tanto, o referido trabalho incluiu:

a) A verificação da existência dos bens;
b) A verificação da titularidade dos referidos bens e da existência

de eventuais ónus ou encargos;
c) A adopção de critérios adequados na avaliação dos mesmos;
d) A avaliação dos bens.
6 — Entendemos que o trabalho efectuado proporciona uma base

aceitável para a missão da nossa declaração.
Declaração.
7 — Com base no trabalho efectuado, declaramos que os valores

encontrados atingem o valor nominal da quota atribuída ao sócio que
efectua tal entrada.

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

10 de Janeiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2008563820

CABECEIRAS DE BASTO

LUDOL MAIS — ARTIGOS PARA O LAR, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cabeceiras de Basto. Matrícu-
la n.º 555/050505; identificação de pessoa colectiva
n.º P 507331516; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
03/050505.

Certifico que Luís Alberto Bastos de Oliveira, solteiro, maior, re-
sidente no Largo de Justino de Sousa, freguesia de Arco de Baúlhe,
concelho de Cabeceiras de Basto, constituiu a sociedade unipessoal,
em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a denominação Ludol Mais — Artigos para
o Lar, Unipessoal, L.da, e vai ter a sua sede no Largo de Justino de
Sousa, freguesia de Arco de Baúlhe, concelho de Cabeceiras de Basto.

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 comércio a retalho de uma gran-
de variedade de produtos nomeadamente artigos de vestuário, calçado,
mobiliário, marroquinaria, artigos de decoração, cosmética, higiene, lim-
peza e papelaria, ferramentas, bijuterias, brinquedos, têxteis lar, produ-
tos alimentares, informáticos, eléctricos e electrónicos e produtos para
animais.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, é de cinco mil euros, integralmente realizado
em dinheiro por ele sócio, em quota de igual valor.

2 — A sociedade poderá exigir do sócio prestações suplementares
ao capital até ao montante global de cinquenta mil 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 objectivo.

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 do próprio, quan-
do necessária.

24 de Maio de 2005. — O Segundo-Ajudante, Manuel José Teixeira
Leite Veiga. 2006776614

FAFE

M. J. ROSA DA SILVA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 3435/
20050511; identificação de pessoa colectiva n.º P 507358244;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 18/20050511.

Certifico que, Fernando da Silva Coelho, casado, constituiu a soci-
edade em epígrafe, que fica a reger-se pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma M. J. Rosa da Silva, Unipessoal,
L.da, e vai ter a sua sede na Avenida da Liberdade, 1173, freguesia de
Medelo, concelho de Fafe.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em comércio, importação, expor-
tação e reparação de máquinas e equipamentos para estabelecimentos
de restauração e bebidas e estabelecimentos hoteleiros nomeadamen-
te máquinas de café, câmaras frigoríficas, electrodomésticos, mobili-
ário. Comércio, importação e exportação de café, cacau, especiarias,
açúcar e adoçante. Compra e venda de bens imóveis. Promoção imo-
biliária.

ARTIGO 3.º

O capital social é de cinco mil euros, integralmente realizado em
dinheiro por ele sócio, em quota de igual valor.

ARTIGO 4.º

1 — A administração da sociedade, remunerada ou não conforme
for decidido pelo sócio, bem como a sua representação, cabem 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 próprio sócio e a sociedade poderão ser celebradas quaisquer
contratos de aquisição, disposição e oneração de bens, desde que ne-
cessários ou inerentes à prossecução do objecto social, pela forma
escrita exigida por lei e de acordo com a deliberação do próprio, quan-
do necessária.

Está conforme.

11 de Maio de 2005. — A Escriturária Superior, Rosa Branca
Machado Mesquita Oliveira. 2003339884

RENDUNOVA — EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 1824/
010927; identificação de pessoa colectiva n.º 502854448;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 9; número e data da apresenta-
ção: 16/20050510.

Certifico que João Batista Pereira Novais Fernandes cessou fun-
ções de gerente, por renúncia.

Data da comunicação: 22 de Fevereiro de 2005.

Está conforme.

10 de Maio de 2005. — A Escriturária Superior, Rosa Branca
Machado Mesquita Oliveira. 2007133989

MAGLOTEX — FÁBRICA DE CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 1664/
010718; identificação de pessoa colectiva n.º 505605759; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 09/20050513.
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Certifico que foi efectuada a dissolução e encerramento da liquida-
ção, da sociedade em epígrafe, cujo extracto da inscrição é a seguinte:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação de contas: 30 de Abril de 2005.

Está conforme.

13 de Maio de 2005. — A Escriturária Superior, Rosa Branca
Machado Mesquita Oliveira. 2003339850

FRIFAFE II — PROJECTOS E INSTALAÇÕES
DE CLIMATIZAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 1265/
990212; identificação de pessoa colectiva n.º 504479342; número
e data da apresentação: PC-1/20050513.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes às prestação de contas da sociedade em epígrafe, do
ano de 2004.

13 de Maio de 2005. — A Escriturária Superior, Rosa Branca
Machado Mesquita Oliveira. 2003339892

ALMEIDA PIMENTA & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 2166/
030210; identificação de pessoa colectiva n.º 506478068;
averbamentos n.os 1 e 2 às inscrições n.os 3, 5 e 7; números e datas
das apresentações: 4 e 6/20050512.

Certifico que José Manuel Pimenta da Silva e Joaquim Teixeira da
Silva Oliveira cessaram funções de gerência.

Data da comunicação: 5 de Maio de 2005, por renúncia e o José
Manuel Pimenta da Silva deu autorização na mesma data para a ma-
nutenção do Apelido Pimenta para que continue a figurar na firma
social.

Mais certifico que foram alterado os artigos: 3.º e 5.º que ficou
com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de vinte e
cinco mil euros, dividido em quatro quotas, sendo três do valor nomi-
nal de cinco mil euros cada, pertencendo todas ao sócio Joaquim
Ferreira de Almeida e uma no valor nominal de dez mil euros perten-
cente à sociedade TEICRIGEST — Promoção Imobiliária, S. A.

ARTIGO 5.º

1 — A sociedade é administrada representada pelo sócio gerente,
Joaquim Ferreira de Almeida.

2 — A sociedade obriga-se com a assinatura do sócio gerente.
Assim o disseram e outorgaram.

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

Está conforme.

12 de Maio de 2005. — A Escriturária Superior, Rosa Branca
Machado Mesquita Oliveira. 2007133997

MARÍLIA SOFIA — COMÉRCIO DE BRINQUEDOS
E PRODUTOS ALIMENTARES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 2436/
20050517; identificação de pessoa colectiva n.º P 507326962;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 06/20050517.

Certifico que, Marília Sofia Lopes Martins, casada, constituiu a
sociedade em epígrafe, que fica a reger-se pelo contrato seguinte:

Contrato de sociedade

Aos doze dias do mês de Maio do ano dois mil e cinco, foi elabo-
rado o presente documento particular, outorgado nos termos do n.º 4
do artigo 270.ºA do Código das Sociedades Comerciais, por Marília
Sofia Lopes Martins, casada sob o regime de comunhão de adquiridos
com Carlos Manuel Nogueira Carvalho Magalhães, ambos residentes
na Rua da Ribeira, freguesia de Golães, concelho de Fafe, titular do

Bilhete de Identidade n.º 9924903, emitido em 16 de Abril de 2003,
pelos Serviços de Identificação de Lisboa, pelo qual constitui uma
sociedade unipessoal por quotas que, na especialidade, se regerá pelas
cláusulas constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Marília Sofia — Comércio de Brin-
quedos e Produtos Alimentares, Unipessoal, L.da, e que tem a sua sede
no Edifício Central de Camionagem, loja M, freguesia e concelho de
Fafe.

2 — Por simples deliberação da gerência, a sede social pode ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para localidade de concelho
limítrofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio a retalho de produtos
alimentares, bebidas, brinquedos, têxteis lar, cosméticos e de higiene
e limpeza.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco mil
euros e corresponde a uma única quota pertencente à sócia Marília Sofia
Lopes Martins.

ARTIGO 4.º

1 — A sócia poderá fazer à sociedade os suprimentos de que esta
carecer, nas condições que forem decididas pela sociedade.

2 — A sócia poderá efectuar prestações suplementares em nume-
rário, até ao décuplo do capital social;

ARTIGO 5.º

1 — A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
decidido em assembleia geral é exercida pela sócia Marília Sofia Lo-
pes Martins, ficando desde já nomeada gerente, que consequentemen-
te a vincula.

2 — Poderão, no entanto vir a ser designados outros gerentes, es-
tranhos à sociedade.

ARTIGO 6.º

Fica a única sócia autorizada a celebrar entre si e a sociedade quais-
quer negócios jurídicos, designadamente, contratos de aquisição, dis-
posição e oneração de bens, desde que necessários ou inerentes à pros-
secução do objecto social, pela forma escrita exigida por lei e de acordo
com a deliberação própria, quando necessária.

Declara ainda:
Que a gerência fica, desde já, autorizada a levantar o capital social

depositado, para fazer face às despesas com a instalação da sociedade,
constituição e registo da mesma.

Documentos exibidos:
1 — Bilhete de identidade e de contribuinte fiscal.
2 — O certificado de admissibilidade emitido pelo Registo Nacio-

nal de Pessoas Colectivas de 5 de Abril de 2005 e cartão provisório
de identificação de pessoa colectiva.

3 — O duplicado da guia de depósito do capital social no montante
de € 5000 depositado no Balcão de Fafe do Montepio Geral.

Está conforme.

17 de Maio de 2005. — A Escriturária Superior, Rosa Branca
Machado Mesquita Oliveira. 2007154021

RESTAURANTE QUINTA DA CASANHEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 1451/
001103; identificação de pessoa colectiva n.º 504439316; número
e data da apresentação: PC-1/20050518.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes às prestação de contas, da sociedade em epígrafe, do
ano de 2004.

18 de Maio de 2005. — A Escriturária Superior, Rosa Branca
Machado Mesquita Oliveira. 2007140993

IMOBILIÁRIA MONTE DA PENA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 2433/
200500506; identificação de pessoa colectiva n.º P 507302850;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 02/20050506.
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Certifico que entre Fernando Joaquim Martins Castro e Manuel
Vítor Martins Castro, foi constituída a sociedade em epígrafe, que fica
a reger-se pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Imobiliária Monte da Pena, L.da,
e tem sede no lugar de Monte da Pena, freguesia de Golães, concelho
de Fafe.

2 — Por simples deliberação da gerência a sede poderá ser transfe-
rida para outro local do mesmo concelho ou de concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto compra e venda de imóveis adquiri-
dos para esse m, loteamentos e gestão de imóveis próprios.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinquenta
mil euros e corresponde à soma de duas quotas, sendo uma de vinte e
cinco mil e quinhentos euros, pertencente ao sócio Fernando Joa-
quim Martins Castro e outra de vinte e quatro mil e quinhentos euros
pertencente ao Manuel Vítor Martins Castro.

ARTIGO 4.º

1 — Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que
esta carecer, nas condições que forem deliberadas em assembleia ge-
ral.

2 — A sociedade poderá exigir aos sócios prestações suplementa-
res em numerário, até ao décuplo do capital social, nas condições
deliberadas em assembleia geral e com o acordo unânime dos sócios.

ARTIGO 5.º

1 — A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, é exercida por um ou mais gerentes,
sócios ou não sócios.

2 — A sociedade vincula-se com a assinatura de um gerente.

ARTIGO 6.º

1 — É livre a cessão de quotas entre os sócios ou para os seus
descendentes.

2 — A cessão de quotas a favor de estranhos depende do consen-
timento da sociedade, e dos sócios não cedentes, os quais terão direi-
to de preferência.

3 — Se mais que um sócio desejar preferir, a quota será repartida
pelos interessados na proporção das quotas que já possuírem.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá adquirir livremente participações em socieda-
des com objecto diferente do seu, em sociedades reguladas por lei
especiais e em agrupamentos complementares de empresas.

Mais deliberam os outorgantes:
1 — Designar gerente o sócio Fernando Joaquim Martins Castro.
2 — Que o capital social foi depositado hoje na Agência da Caixa

de Crédito Agrícola Mútuo de Fafe.
3 — A gerência fica desde já autorizada a proceder ao levantamen-

to do capital depositado para fazer face às despesas de constituição,
registo e instalação da sociedade.

Está conforme.

6 de Maio de 2005. — A Escriturária Superior, Rosa Branca
Machado Mesquita Oliveira. 2007133520

INOXOL — MÁQUINAS E REPARAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 957/040795;
identificação de pessoa colectiva n.º 503449504; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 9/20050511.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado o
artigo 3.º que ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de cinco mil euros e
corresponde à soma de duas quotas iguais de dois mil e quinhentos
euros, uma de cada um dos sócios António Martins Guedes Freitas e
Joaquim Dias da Costa.

Declararam ainda os outorgantes sob sua inteira responsabilidade:
Que não é exigida pela lei, pelo contrato ou pela deliberação, a

realização de outras entradas.
Assim outorgaram.
Adverti-os de que na conservatória de registo comercial compe-

tente, devem proceder ao registo deste acto, dentro de três meses a
contar desta data.

Documento arquivado:
Certidão de registo comercial.
Liquidada a importância de 5.000$, relativa ao selo da verba 15.1

da TGIS.
Esta escritura foi lida e explicada aos outorgantes.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada foi de-
positado na pasta respectiva.

Está conforme.

11 de Maio de 2005. — A Escriturária Superior, Rosa Branca
Machado Mesquita Oliveira. 2003339833

ARES DA PENHA — SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Urbanização São Gemil, loja 3, rés-do-chão, Fafe

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 2434/
20050510; identificação de pessoa colectiva n.º 504146360; ins-
crição n.º 12; número e data da apresentação: 18/20050510.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, a mesma mudou
a sua sede para Urbanização São Gemil, loja 3, rés-do-chão, Fafe.

Está conforme.

10 de Maio de 2005. — A Escriturária Superior, Rosa Branca
Machado Mesquita Oliveira. 2003339817

ARMANDO PEIXOTO FONSECA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 1321/
990722; inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 17/
20050510.

Certifico que foi efectuada a dissolução e encerramento da liquida-
ção, da sociedade em epígrafe, cujo extracto da inscrição é a seguinte:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação de contas: 5 de Maio de 2005.

Dissolução e liquidação de sociedade

No dia 5 de Maio de 2005, perante mim, Maria Cristina Azevedo
Pinho Sousa, contribuinte fiscal n.º 123946093, Notária, no seu car-
tório, sito na Urbanização Montenegro, 11.º 90 e 98, na cidade de
Fafe, compareceu o outorgante:

Armando Peixoto Fonseca, contribuinte fiscal n.º 111836565,
casado sob o regime de comunhão de adquiridos Maria Margarida Cunha
Mendes, residente no lugar do Calvário, freguesia de São Gens, conce-
lho de Fafe, donde é natural;

Verifiquei a sua identidade pela carta de condução n.º P-224668 8,
de 8 de Abril de 1998, emitida pela DGV de Braga.

Declarou o outorgante:
Que dando cumprimento ao deliberado em assembleia geral de 5 de

Maio de 2005, da qual foi lavrada a acta n.º 9, da sociedade comercial
por quotas com a firma:

Armando Peixoto Fonseca, L.da, número de identificação de pes-
soa colectiva 504485652, com sede no lugar do Calvário, freguesia
de São Gens, concelho de Fafe, matriculada na conservatória sob o
n.º 1321, com o objecto principal de indústria de construção civil e
obras públicas, compra e venda de imóveis, com o capital social, in-
tegralmente realizado, de trinta mil euros;

Que a sociedade já cessou toda a sua actividade, tendo as respecti-
vas contas sido encerradas em 5 de Maio de 2005, não havendo ac-
tivo nem passivo, procede assim, à sua dissolução e liquidação.

Está conforme.

10 de Maio de 2005. — A Escriturária Superior, Rosa Branca
Machado Mesquita Oliveira. 2007133946
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GUIMARÃES

KUERPO KALIENTE — SOLÁRIO, MASSAGENS
E CENTRO DE ESTÉTICA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 9920;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 28/20050427.

Contrato de sociedade

Elisabete Susana Coutinho Leite Guimarães, N. F. 206771169, di-
vorciada, residente na Rua da Guiné, entrada 97, habitação 5.3, da
freguesia de Urgeses, do concelho de Guimarães, de onde é natural,
portadora do Bilhete de Identidade n.º 10926784, emitido em 2 de
Abril de 2004, pelo Serviço de Identificação de Lisboa, Declara, nos
termos e para os efeitos do disposto no artigo 270.º-A, n.º 4 do Có-
digo das Sociedades Comerciais, na redacção introduzida pelo Decre-
to-Lei n.º 36/2000, de 14 de Março, o seguinte:

Que constitui uma sociedade unipessoal por quotas, que se regerá
pelas cláusulas constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Kuerpo Kaliente — Solário, Massagens
e Centro de Estética, Unipessoal, L.da

ARTIGO 2.º

1 — A sociedade tem a sua sede na Praceta de Luís Gonzaga, 10,
da freguesia de Azurém, do concelho de Guimarães.

2 — A gerência poderá deslocar livremente a sede social, dentro
do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes.

ARTIGO 3.º

O seu objecto consiste na exploração de solário, massagens e cen-
tro de estética. Comércio a retalho de produtos cosméticos e de higi-
ene.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros, representado por uma só quota de cinco mil euros perten-
cente ao único sócio Elisabete Susana Coutinho Leite Guimarães.

ARTIGO 5.º

O sócio poderá fazer prestações suplementares de capital até ao
montante de cinquenta mil euros.

ARTIGO 6.º

1 — A sociedade é administrada e representada por um único ge-
rente.

2 — Fica desde já nomeado gerente Elisabete Susana Coutinho Leite
Guimarães, divorciada, residente na Rua da Guiné, entrada 97, habita-
ção 5.3, da freguesia de Urgeses, do concelho de Guimarães.

3 — Para todos os actos e contratos, incluindo a compra e venda
de imóveis e de veículos automóveis, a sociedade obriga-se com a
assinatura de um único gerente.

ARTIGO 7.º

O gerente não poderá confessar judicialmente.

ARTIGO 8.º

O sócio único fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade que sirvam à prossecução do objecto desta, nos termos do
artigo 270.º-F, do Código das Sociedades Comerciais.

Assim o disse e o outorgou, acrescentando que a gerência poderá,
desde já, efectuar o levantamento da importância representativa do
capital social, no montante de cinco mil euros, depositado no Banco
Comercial Português, S. A., no dia 13 de Abril de 2005, em nome da
sociedade, para fazer face às despesas de constituição e registo da
sociedade, bem como na aquisição de móveis e utensílios.

Está conforme.

28 de Abril de 2005. — O Ajudante, José Augusto de Oliveira
Varela. 2006418319

JOSÉ CUNHA & JOSÉ MAIA — CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 9929;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 01/20050505.

Contrato de sociedade

No dia 24 de Fevereiro de 2005, na cidade de Braga e Cartório
Notarial do Centro de Formalidades das Empresas, sito na Avenida de
Dr. Francisco Pires Gonçalves, perante a licenciada Olinda de Fátima
Esteves, notária deste cartório, compareceram:

1.º José Manuel Gomes Cunha, número de identificação fiscal
191364436, natural da freguesia de Briteiros (Salvador), concelho de
Guimarães, onde reside na Rua de João Antunes Guimarães, lote 8,
casado com Maria Manuela Fernandes Ribeiro Cunha sob o regime de
comunhão de adquiridos, portador do bilhete de identidade
n.º 10697850, emitido em 20 de Fevereiro de 2003, por Lisboa;

2.º José Manuel Maia da Cunha, número de identificação fiscal
179487183, natural da freguesia de Sande (São Lourenço), concelho
de Guimarães, residente na referida Rua de João Antunes Guimarães,
lote 10, casado com Rosa Gomes da Cunha sob o or regime de comu-
nhão de adquiridos, portador do bilhete de identidade n.º 8465901,
emitido em 3 de Novembro de 2004, por Lisboa.

Verifiquei a identidade dos outorgantes pelos seus respectivos bi-
lhetes de identidade:

E por eles foi dito:
Que pela presente escritura celebram entre si um contrato de soci-

edade comercial por quotas, nos termos dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma José Cunha & José Maia — Cons-
truções, L.da, e tem a sua sede no lugar de Lamelas, lote 5, rés-do-
-chão, freguesia de Sande (São Martinho), concelho de Guimarães.

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 indústria de construção civil e
empreitadas de obras públicas, nomeadamente actividades de acaba-
mentos.

ARTIGO 3.º

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

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

ARTIGO 4.º

1 — A administração da sociedade, remunerada ou não conforme
for deliberado em assembleia geral, bem como a sua representação,
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.

Disposição transitória

Que a gerência fica desde já autorizada a proceder ao levantamen-
to da totalidade do capital social depositado, a fim de custear as des-
pesas de constituição, instalação da sede social e registo da sociedade.

Está conforme.

6 de Maio de 2005. — O Ajudante, José Augusto de Oliveira Varela.
2006419080
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BRAGANÇA
BRAGANÇA

CLÍNICA OFTALMOLÓGICA DR. HORÁCIO CORREIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Bragança. Matrícula n.º 1323/
010606; identificação de pessoa colectiva n.º 505550954; data da
apresentação: 050523.

Certifico, que relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na respectiva pasta os documentos respeitantes às prestações
de contas do ano de 2004.

23 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Felicidade de Sousa
Borges. 2009455762

CONSTRUÇÕES JOÃO MOFREITA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Bragança. Matrícula n.º 1731/
050518; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 03/050518.

Certifico que entre João Manuel Mofreita Ferreira, casado, e Ma-
ria Joaquina Dias Martins Ferreira, casada, foi constituída uma socie-
dade por quotas, que se rege nos termos seguintes:

1.º

1 — A sociedade adopta a firma Construções João Mofreita, L.da,
e tem a sua sede na Zona Industrial, Alto das Cantarias, Lote 165,
em Bragança.

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

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

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

2.º

A sociedade tem por objecto actividades de construção, ampliação,
transformação e restauro de edifícios, executados por conta própria,
empreitada ou sub-empreitada.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de sessen-
ta mil euros, e corresponde à soma de duas quotas iguais, no valor
nominal de trinta mil euros, cada uma delas pertencentes a cada um
dos sócios, João Manuel Mofreita Ferreira e Maria Joaquina Dias
Martins Ferreira.

4.º

Poderão ser exigidas aos sócios, prestações suplementares de capi-
tal, até sessenta mil euros.

5.º

1 — A administração da sociedade, remunerada ou não conforme
for deliberado m assembleia geral, pertence a um gerente, sócio ou
não, ficando desde já nomeada gerente a sócia, Maria Joaquina Dias
Martins Ferreira.

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

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

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

6.º

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

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

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

7.º

1 — A sociedade pode amortizar qualquer quota nos casos seguin-
te:

a) Com o consentimento do seu titular;
b) Por falência, insolvência, morte ou interdição do sócio titular.
c) Se o respectivo titular a ceder em infracção ao disposto no ar-

tigo 6.º;
d) Quando a quota for arrestada, arrolada, penhorada ou, em geral,

apreendida judicial ou administrativamente.
e) Se o seu titular, durante dois anos consecutivos, não comparecer

ou não se fizer representar em nenhuma assembleia geral.
2 — A contrapartida da amortização, será a resultante do valor

nominal da quota amortizada.
3 — A quota amortizada, figurará no balanço como tal, e posteri-

ormente, por deliberação dos sócios, poderão, em sua substituição,
ser criadas uma ou várias quotas destinadas a ser alienadas a um ou
alguns sócios ou a terceiros.

18 de Maio de 2005. — A Primeira-Ajudante, Dulce Maria Moreira
de Sousa. 2009442482

A VOZ DO NORDESTE — EDIÇÕES E ARTES
GRÁFICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Bragança. Matrícula n.º 458/
870907; identificação de pessoa colectiva n.º 501875417; inscri-
ção n.º 13; número e data da apresentação: 02/050518.

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

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de cinquen-
ta mil euros dividido em duas quotas, uma no valor de quarenta e oito
mil setecentos e cinquenta euros, pertencente ao sócio César Urbino
Rodrigues e uma no valor nominal de mil duzentos e cinquenta euros,
pertencente ao sócio, Armando António Martins Vara.

Pelo outorgante foi dito, sob sua inteira e exclusiva responsabilida-
de, que a importância correspondente ao presente aumento já deu
entrada no cofre social e que não é exigida por lei ou por contrato,
a realização de outras entradas

ARTIGO 5.º

1 — A administração da sociedade, remunerada ou não conforme
for deliberado em assembleia geral, pertence a um gerente, sócios ou
não, ficando desde já nomeado gerente o sócio César Urbino Rodri-
gues.

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

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

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

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

18 de Maio de 2005. — O Segundo-Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2009455410

BRAGANÇAPOLIS, SOCIEDADE
PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA POLIS

EM BRAGANÇA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Bragança. Matrícula n.º 1276/
001215; identificação de pessoa colectiva n.º 505077884;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 7 e inscrição n.º 8; números e
data das apresentações: 01 e 02/050519.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram efec-
tuados os seguintes actos de registo:

Apresentação n.º 01/050519, averbamento n.º 1.
Cessação de funções do presidente do conselho de administração

Arlindo Marques Cunha, por renúncia. Data: 29 de Maio de 2004.
Apresentação n.º 02/050519.
Nomeação do presidente do conselho de administração.
Nomeado: António Jorge Guedes Marques.
Data: 15 de Novembro de 2004.

19 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Luísa Josefa Belo
Pinto. 2009455401
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PARADENSE TÁXIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Bragança. Matrícula n.º 1275/
001214; identificação de pessoa colectiva n.º 504741187; data da
apresentação: 050523.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na respectiva pasta os documentos respeitantes às prestações
de contas do ano de 2004.

23 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Felicidade de Sousa
Borges. 2009455770

MESQUITA E VERÍSSIMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Bragança. Matrícula n.º 367/
830824; identificação de pessoa colectiva n.º 501419845; data da
apresentação: 050519.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na respectiva pasta os documentos respeitantes às prestações
de contas do ano de 2004.

19 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Felicidade de Sousa
Borges. 2009455584

MANUEL RAIMUNDO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Bragança. Matrícula n.º 1101/
980427; identificação de pessoa colectiva n.º 504131133; data da
apresentação: 050519.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na respectiva pasta os documentos respeitantes às prestações
de contas do ano de 2004.

19 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Felicidade de Sousa
Borges. 2009455592

DIEGUES & BRANCO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Bragança. Matrícula n.º 936/
960125; identificação de pessoa colectiva n.º 503573493; data da
apresentação: 050519.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na respectiva pasta os documentos respeitantes às prestações
de contas do ano de 2004.

19 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Felicidade de Sousa
Borges. 2009455576

MACEDO DE CAVALEIROS

LH — ACTIVIDADES TURÍSTICAS DESPORTIVAS
E HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Macedo de Cavaleiros. Matrí-
cula n.º 283/960215; identificação de pessoa colectiva
n.º 503672610; data do depósito: 050524.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
na pasta respectiva o depósito das contas relativas ao ano de 2004.

24 de Maio de 2005. — O Conservador, (Assinatura ilegível.)
2006959140

CONSTRUÇÕES JOSÉ JORGE TORRES & FILHO
CONSTRUÇÕES E OBRAS PÚBLICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Macedo de Cavaleiros. Matrí-
cula n.º 464; identificação de pessoa colectiva n.º 505733382;
averbamento n.º l à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 01/20050527.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, o sócio José
Manuel Gomes Torres renunciou a gerência em 2 de Março de 2005.

Conferida, está conforme.

27 de Maio de 2005. — O Conservador, (Assinatura ilegível.)
2006959158

VILA FLOR

TERRAPLANAGENS MOURÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Flor. Matrícula n.º 225/
041110; identificação de pessoa colectiva n.º 507095359; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 01/050512.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi registado
o aumento de capital para € 60 000 após o reforço de € 55 000 subs-
crito em dinheiro por ambos os sócios em partes iguais para reforço
das respectivas quotas. Sócios e quotas: Dinis Pinto Ramos e mulher,
Ana Sofia dos Santos Carvalho Gonçalves Ramos, o primeiro com
uma quota de € 6000 e a segunda com uma quota de € 54 000, e a
alteração do contrato quanto ao artigo 3.º, que passa a ter a seguinte
redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de sessen-
ta mil euros e corresponde à soma de duas quotas, uma do valor no-
minal de seis mil euros, pertencente ao sócio Dinis Pinto Ramos e
outra do valo nominal de cinquenta e quatro mil euros, pertencente à
sócia Ana Sofia do Santos Carvalho Gonçalves Ramos.

O texto completo do contrato alterado na sua redacção actualiza-
da encontra-se depositado na respectiva pasta.

Conferida, está conforme.

12 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Virgínia Pinto
dos Santos Frederico. 2001883587

VIMIOSO

VIMOARTE — EXTRACÇÃO DE GRANITOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vimioso. Matrícula n.º 118/
041115; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 03/041115.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte do contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade tem a firma VIMOARTE — Extracção de Grani-
tos, S. A., e a sede no lugar de Chana, freguesia de Caçarelhos, con-
celho de Vimioso.

2 — A deslocação da sede dentro do mesmo concelho ou para
concelho limítrofe pode ser efectivada por simples deliberação do
conselho de administração.

3 — Igualmente por deliberação do onselho de administração, a
sociedade poderá criar filiais, delegações, agências ou qualquer outra
espécie de representação social, onde, quando e pelo tempo julgado
conveniente, observadas as disposições legais pertinentes.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na extracção, transformação, co-
mercialização e exportação de pedra e inertes, nomeadamente grani-
tos.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente subscrito e realizado, é de cin-
quenta mil euros, representado por 5000 acções do valor nominal de
dez euros cada.

2 — Poderão contudo ser emitidos títulos representativos de 1, 5,
10, 15, 20, 25, 50, 100, 250, 500 e 1000 acções.

3 — As acções podem ser, quanto à forma, meramente escriturais
ou tituladas, reciprocamente convertíveis.

4 — As acções poderão ser ao portador, portador registadas ou
nominativas.

5 — As acções nominativas ou ao portador registadas são recipro-
camente convertíveis por deliberação da assembleia geral.

6 — A sociedade poderá emitir acções preferenciais sem voto, re-
míveis ou não nos termos legais.
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ARTIGO 4.º

Fica desde já prevista a possibilidade de serem prestadas prestações
acessórias à sociedade num valor máximo de vinte milhões de euros,
se assim decidido favoravelmente por accionistas representativos da
totalidade do capital social em relação aos titulares de acções nomi-
nativos.

ARTIGO 5.º

1 — A assembleia geral é constituída por todos os accionistas que,
com a antecedência mínima de 10 dias sobre a data da respectiva
reunião, possuam cem ou mais acções em seu nome, averbadas no
livro de registo da sociedade ou que, no mesmo prazo, façam prova
da sua titularidade através do depósito das mesmas numa instituição
de crédito ou na sociedade.

2 — A cada grupo de 10 acções corresponde um voto.
3 — Os accionistas possuidores de um número de acções inferior a

100 poderão reagrupar-se de forma a completar esse número, fazen-
do-se representar por um só deles.

4 — Os accionistas que sejam pessoas singulares só podem fazer-se
representar nas reuniões da assembleia geral por outros accionistas ou
pelas pessoas a quem a lei atribua esse direito.

5 — As pessoas colectivas far-se-ão representar pela pessoa que
para o efeito designarem.

6 — As representações referidas nos números anteriores deverão
ser comunicadas ao presidente da mesa geral por carta a este entre-
gue, com pelo menos cinco dias de antecedência em relação à data
marcada para a reunião, podendo o mesmo exigir, se o entender, o
reconhecimento notarial da assinatura.

7 — Os accionistas sem direito de voto não podem estar presentes
na assembleia geral.

ARTIGO 6.º

A mesa geral será composta por um presidente e um secretário,
eleitos pela assembleia geral, de entre os accionistas ou outras pesso-
as.

ARTIGO 7.º

1 — As convocatórias da assembleia geral serão efectuadas nos
termos e prazos legais, podendo na primeira convocatória ser desde
logo marcada uma segunda data para reunir, no caso de a assembleia
não poder funcionar na primeira data marcada.

2 — Para que a assembleia geral se considere regularmente consti-
tuída e possa validamente funcionar e deliberar, é necessário que se
encontrem presentes ou representados accionistas possuidores de ac-
ções representativas da maioria do capital social realizado. Em se-
gunda convocação, a assembleia geral pode funcionar e validamente
deliberar seja qual for o número de accionistas presentes e o quanti-
tativo do capital a que as respectivas acções correspondam.

ARTIGO 8.º

1 — A assembleia geral reunirá obrigatoriamente por convocação
do seu presidente num dos três primeiros meses subsequentes ao tei-
mo de cada ano social, com o fim de:

a) Apreciar, discutir e votar o relatório, balanço e parecer do con-
selho fiscal relativos ao ano económico findo;

b) Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados;
c) Proceder à eleição dos corpos sociais que no respectivo ano

cessem os mandatos.
2 — A assembleia geral reunirá ainda por convocação do presiden-

te da mesa, mediante solicitação do conselho de administração, do
conselho fiscal ou de accionistas que possuam, pelo menos, acções
correspondentes a 5 % do capital social.

ARTIGO 9.º

As deliberações da assembleia geral serão tomadas por maioria dos
votos representativos da totalidade do capital social.

ARTIGO 10.º

 1 — A administração da sociedade pertence a um conselho de
administração composto por três, cinco ou sete membros, que, entre
si designarão um presidente.

2 — A sociedade poderá ter um só administrador, aplicando-se ao
administrador único as disposições relativas ao conselho de adminis-
tração.

ARTIGO 11.º

1 — O conselho de administração reunirá quando for convocado
pelo presidente e nos demais casos previstos na lei, sempre que o
exijam os interesses da sociedade.

2 — O conselho de administração só poderá funcionar desde que
esteja presente ou representada a maioria dos seus membros, sendo as
deliberações tomadas por maioria dos votos apurados e cabendo ao
presidente o voto de qualidade.

ARTIGO 12.º

O conselho de administração, através de simples acta, poderá dele-
gar em um ou mais dos seus membros ou numa comissão executiva, a
competência e os poderes de gestão dos negócios sociais que entenda
dever atribuir-lhes.

ARTIGO 13.º

1 — São conferidos ao conselho de administração os mais amplos
poderes de gestão dos negócios sociais, praticando todos os actos ten-
dentes à realização do objecto social, que não sejam da competência de
outro órgão tais como, representar a sociedade em juízo ou fora dele,
activa ou passivamente, propor acções, confessá-las e delas desistir,
transigir e comprometer-se com árbitros, adquirir e tomar em locação
bens móveis e imóveis sujeitos a registo sem prévia deliberação dos
accionistas.

ARTIGO 14.º

1 — A sociedade obriga-se legalmente pela assinatura:
a) Do presidente do conselho de administração;
b) De dois administradores;
c) De um procurador nos exactos termos constantes do seu man-

dato.
2 — Se a sociedade for gerida por um só administrador é suficiente

a assinatura deste para a vincular.

ARTIGO 15.º

1 — A fiscalização da sociedade é composta por um fiscal único e
por um suplente.

2 — As atribuições da fiscalização serão as que se encontram legal-
mente estabelecidas.

ARTIGO 16.º

1 — Os exercícios sociais corresponderão com o ano civil.
2 — Os lucros apurados em cada exercício que não sejam necessá-

rios para cobrir prejuízos transitados ou formar ou reconstituir reser-
vas impostas por lei, terão o destino e a aplicação que forem delibe-
rados pelo assembleia geral, pela maioria dos votos representativos
da totalidade do capital social.

ARTIGO 17.º

1 — Os membros dos órgãos sociais são eleitos quadrienalmente,
sendo sempre permitida a sua reeleição.

2 — Os membros dos órgãos sociais consideram-se empossados logo
que tenham sido eleitos e permanecerão no exercício das suas fun-
ções até à eleição de quem deva substitui-los.

ARTIGO 18.º

Ficam desde já designados o membro da administração, mesa da
assembleia geral e fiscalização para o quadriénio de 2004-2007 com
a seguinte composição:

Conselho de administração:
Presidente — Fernando Manuel de Sousa Nogueira, divorciado, re-

sidente no lugar da Lage, Piães, Cinfáes.
Vogais: António de Jesus de Oliveira, casado, residente em Souselo,

Cinfães, e Vânia Marisa da Silva Oliveira, divorciada, residente em
Souselo, Cinfães.

Fiscalização:
Único — António Grenha, Bryant Jorge & Moura Tavares, SROC,

com sede na Alameda de Santo António dos Capuchos, 6, 2.º, E, em
Lisboa, representada por António Maria Gomes da Rocha Grenha,
ROC n.º 22, casado, residente na Rua da Constituição, 2723, 4.º, da
cidade do Porto.

Suplente — Idalécio Alfredo Moura Tavares, ROC n.º 748, casado,
residente na Estrada de Mem Martins, 257, 4.º, direito, Mem Mar-
tins.

Mesa da assembleia geral:
Presidente — Joaquim Fernando Maia Ferreira, casado, residente na

Rua da Barroca, 249, bloco B 1, 2.º, direito, Guidões, Trofa.
Secretário — Alexandre Gonçalo Lello de Brito Sampaio, casado,

residente na Avenida do Dr. Antunes Guimarães, 445, da cidade do
Porto.

Está conforme o original.

24 de Maio de 2005. — A Ajudante, Maria do Céu Ramos de
Freitas Paredes. 2001881908
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VINHAIS

TRANSPORTES ARIMONTES — SOCIEDADE
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vinhais. Matrícula n.º 298;
identificação de pessoa colectiva n.º 506499065; averbamento n.º 1
à matrícula; número e data da apresentação: 01/050523.

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

Averbamento n.º 01, apresentação n.º 01/050523, rectificada.
Transportes Arimontes — Sociedade Unipessoal, L.da

Está conforme o original.

23 de Maio de 2005. — A Ajudante, Ana Maria Barreira Lopes.
2001823860

CASTELO BRANCO
FUNDÃO

APERTAZEITE — BAR DANÇANTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Fundão. Matrícula n.º 1241/
20050428; identificação de pessoa colectiva n.º P 507279590;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/20050428.

Certifico que entre Carlos Manuel Simão Ramos, solteiro, maior, e
Paulo Jorge Alentejano Figueira, solteiro, maior, foi constituída a
sociedade em epígrafe, que se rege pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma APERTAZEITE — Bar Dançante, L.da,
e vai ter a sua sede no sítio do Vale Serrado, freguesia de Silvares,
deste concelho.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto serviços de bar, café, salão de baile, salão
de jogos e restaurante.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e já realizado em dinhei-
ro, é de dez mil euros e está dividido em duas quotas iguais no valor
de cinco mil euros cada, sendo uma de cada sócio.

§ único. Os sócios podem fazer à sociedade prestações suplementa-
res de capita até ao montante de 25 vezes o capital que a sociedade
possuir, assim como podem fazer suprimentos, tudo nos termos que
vierem a ser aprovados em assembleia geral.

ARTIGO 4.º

A gerência e administração da sociedade ficam a cargo de ambos os
sócios, neste acto designados gerentes, obrigando-se a sociedade vali-
damente com a assinatura conjunta de ambos.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas entre sócios é livre; a cessão a estranhos de-
pende do consentimento da sociedade que terá sempre o direito de
preferência, o qual, de seguida se defere aos sócios não cedentes.

Conferida, está conforme.

20 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Helena Neves
Costa Bicho. 2008514625

INTERBOIS — INDÚSTRIA DE MADEIRAS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Fundão. Matrícula n.º 1242/
20050428; identificação de pessoa colectiva n.º P 507276060;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/20050428.

Certifico que António Francisco Pires Pousinho. solteiro, maior,
constituiu a sociedade em epígrafe, que se rege pelo contrato seguinte:

1.º

A sociedade adopta a firma INTERBOIS — Indústria de Madeiras,
Unipessoal, L.da, e tem a sua sede social na Quinta da Trogalha, Ca-
trão, freguesia de Vale de Prazeres, deste concelho.

§ único. A gerência da sociedade poderá deslocar a sede social den-
tro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes.

2.º

A sociedade tem por objecto o comercio por grosso e a retalho de
madeiras em bruto e seus derivados, exploração florestal, silvicultura
e prestação de serviços de florestais, designadamente; corte de madei-
ras e plantações. Serviços de culturas agrícolas.

3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em numerário,
é de cinco mil euros, representado por uma quota de igual valor no-
minal, pertencente ao sócio António Francisco Pires Pousinho.

§ único. O sócio pode fazer à sociedade prestações suplementares
de capital, até ao montante de 25 vezes o capital que a sociedade
possuir.

4.º

A gerência e administração da sociedade fica a cargo do único só-
cio António Francisco Pires Pousinho obrigando-se a sociedade em
todos os actos e contratos com a sua assinatura.

Conferida, está conforme.

20 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Helena Neves
Costa Bicho. 2008514870

CASA PINTO DE CASTELLO BRANCO — TURISMO
DE HABITAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Fundão. Matrícula n.º 1243/
20050502; identificação de pessoa colectiva n.º P 506776441;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 01/20050502.

Certifico que entre Patrícia Catarina Rosa Silveirinha Pinto de
Castello Branco, casada com José Tomás de Gambôa Pinto de Caste-
llo Branco em separação de bens, José Tomás de Gambôa Pinto de
Castello Branco, Maria de Silveirinha Pinto de Castello Branco, sol-
teira, menor, Tomás Maria de Silveirinha Taborda de Castello Bran-
co, solteiro, menor, e Maria Beatriz de Magalhães Barros Gambôa
Pinto Castello Branco, viúva, foi constituída a sociedade em epígra-
fe, que se rege pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Casa Pinto de Castello Branco —
Turismo de Habitação, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua de Aurélio Pinto Castello
Branco, 8, freguesia de Vale de Prazeres, concelho do Fundão.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na gestão e exploração de unidades
de turismo no espaço rural. Desenvolvimento e execução de projec-
tos de turismo cultural e agro-ambiental. Exploração, transformação
e comércio de produtos agrícolas e artesanais. Turismo de habitação.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social é de cinco mil euros, encontra-se integral-
mente subscrito e realizado em dinheiro, e corresponde à soma de
cinco quotas, duas iguais do valor nominal de mil e quinhentos euros
cada uma, pertencentes uma a cada um dos sócios Patrícia Catarina
Rosa Silveirinha Pinto de Castello Branco e José Tomás de Gambôa
Pinto de Castello Branco, duas iguais do valor nominal de setecentos
e cinquenta euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios Maria
de Silveirinha Pinto de Castello Branco e Tomás Maria de Silveirinha
Taborda de Castello Branco e outra do valor nominal de quinhentos
euros, pertencente à sócia Maria Beatriz de Magalhães Barros Gam-
bôa Pinto Castelo Branco.

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,
a nomear em assembleia geral, a qual poderá não ser remunerada con-
forme aí for deliberado.

2 — Para vincular a sociedade é necessária a intervenção de um
gerente.
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3 — A remuneração da gerência poderá consistir, total ou parcial-
mente, em participação nos lucros da sociedade.

4 — Fica desde já nomeada gerente, a sócia Patrícia Catarina Rosa
Silveirinha Pinto de Castello Branco.

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.

Conferida, está conforme.

20 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Helena Neves
Costa Bicho. 2008514897

EDIFUNDÃO — CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Fundão. Matrícula n.º 1030/
20020128; identificação de pessoa colectiva n.º 505915421;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 5; números e
data das apresentações: 04 e 05/20050429.

Certifico que, com referencia à sociedade em epígrafe, foram efec-
tuados os seguintes actos de registo:

1 — Cessação de funções do gerente Jorge António Henriques Pi-
nheiro, por renuncia. Data: 5 de Abril de 2005.

2 — Foi parcialmente alterado o seu contrato social, tendo em
consequência os artigos 3.º e 4.º ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
cinquenta mil escudos e corresponde à soma de quatro quotas, uma no
valor nominal de vinte e cinco mil e quinhentos euros, pertencente
ao sócio José António Cariano dos Reis, uma no valor nominal de
doze mil euros, pertencente à sócia MAQUIFUNDÃO — Máquinas
de Aluguer, L.da, e duas no valor nominal de seis mil duzentos e cin-
quenta euros, pertencentes uma ao sócio Jorge António Henriques Pi-
nheiro Páscoa e outra ao sócio Daniel Barros da Cruz.

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 obrigar a sociedade em todos os actos e contratos é ne-
cessária e suficiente a assinatura de um gerente, ficando desde já no-
meado gerente o sócio José António Cariano dos Reis.

Foi depositado na pasta respectiva o texto completo do contrato
na sua redacção actualizada.

Conferida, está conforme.

20 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Helena Neves
Costa Bicho. 2008514889

IRMÃOS COSTA — TRANSPORTES E ALUGUER
DE MÁQUINAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Fundão. Matrícula n.º 1148/
20030922; identificação de pessoa colectiva n.º 506624854; ins-
crições n.os 2 e 3; números e data das apresentações: 08 e 09/
20050407.

Certifico que, com referencia à sociedade em epígrafe, foram efec-
tuados os seguintes actos de registo:

a) Aumento de capital de € 5000 para € 50 000, mediante refor-
ço de € 45 000 realizado em dinheiro e subscrito pelos sócios com
€ 22 500 cada um deles.

b) Nomeada gerente a não sócia Ana Maria Pissarra Cunha Costa,
casada. Data: 17 de Fevereiro de 2005.

Foi parcialmente alterado o seu contrato social, tendo em conse-
quência os artigos 2.º, 3.º e 4.º ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

1 — A sociedade tem por objecto transportes rodoviários de mer-
cadorias e alugueres de máquinas industriais como actividade principal
e comércio a retalho de materiais de construção e similares como
actividade secundária.

2 — A sociedade poderá adquirir participações como sócia de res-
ponsabilidade limitada em sociedades com objecto diferente do seu
em sociedades reguladas por leis especiais e associar-se em agrupa-
mentos complementares de empresas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinquenta
mil euros e encontra-se dividido em duas quotas do valor nominal de
vinte e cinco mil euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios
Nelson Miguel da Cunha Costa e Daniel António da Cunha Costa.

ARTIGO 4.º

1 — A administração e representação da sociedade, remunerada ou
não conforme for deliberado em assembleia geral, fica afecta ao ge-
rente ou gerentes, sócio ou não sócio, que vierem a ser designados em
assembleia geral.

2 — Para obrigar a sociedade é necessária a intervenção conjunta
de dois gerentes, sendo sempre obrigatória a do sócio Nélson Miguel
da Cunha Costa.

3 — Mantêm-se como gerentes os já designados sócios Nélson
Miguel da Cunha Costa e Daniel António da Cunha Costa.

Foi depositado na pasta respectiva o texto completo do contrato
na sua redacção actualizada.

Conferida, está conforme.

16 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Helena Neves
Costa Bicho. 2008514560

COIMBRA
ARGANIL

FLAUTA MÁGICA, INSTRUMENTOS MUSICAIS, L.DA

Sede: Rua de Oliveira Marques, Arganil

Capital social: € 5000

Conservatória do Registo Comercial de Arganil. Matrícula n.º 00360/
900907; identificação de pessoa colectiva n.º 502402032; inscri-
ção n.º 06; número e data da apresentação: 04/050520.

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

Pela apresentação n.º 04/050520 ficou inscrito a dissolução e en-
cerramento da liquidação. Data da aprovação de contas: 20 de Maio
de 2005.

Conferida, está conforme.

23 de Maio de 2005. — O Segundo-Ajudante, Vítor Mendes Afonso.
2008237907

TÁXI VAL DO ALVA, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua de Francisco Almeida Filipe, vila e freguesia de Coja,
Arganil

Conservatória do Registo Comercial de Arganil. Matrícula n.º 00555/
000925; identificação de pessoa colectiva n.º 505127385;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1.
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Certifico que, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial:

Pela apresentação n.º 05/20052005 ficou averbada à inscrição n.º 1
a cessação de funções do gerente Rui Isidro Pinto Calinas, por faleci-
mento, em 16 de Outubro de 2000.

Conferida, está conforme.

23 de Maio de 2005. — O Segundo-Ajudante, Vítor Mendes Afonso.
2008237915

COIMBRA

ISABEL FERREIRA & CUNHA, L.DA

Sede: Galerias do Arnado, loja 26, Rua de João de Ruão, 12,
3000 Coimbra

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 3819/
19880505; identificação de pessoa colectiva n.º 502028491;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 4; data da apresentação:
20041217.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi registada
a dissolução e encerramento da liquidação, sendo 3 de Dezembro de
2004 a data da aprovação das contas.

22 de Dezembro de 2004. — O Conservador, Alfredo Laranjeira
Rodrigues de Areia. 2007653460

LARCOZBAN — COZINHAS E DECORAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 10 206;
identificação de pessoa colectiva n.º 507076877; inscrição n.º 1 e
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; números e datas das apresen-
tações: 01/20041026 e 12/20050114.

Certifico que foi constituída por Hélder José Coimbra de Oliveira,
casado com Ana Maria Neto Fernandes Meira de Oliveira em comu-
nhão de adquiridos, Manuel Macedo Beira, casado com Ana Isabel
Casabranca de Magalhães Mendes Beira em comunhão geral, e João
Pedro Moreira de Oliveira, solteiro, maior, a sociedade por quotas
em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma LARCOZBAN — Cozinhas e
Decoração, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Avenida do Dr. Elísio de Mou-
ra, 327, loja 1, Coimbra, freguesia de Santo António dos Olivais.

3 — Por simples deliberação da gerência, pode a sociedade transfe-
rir a sua sede para outro local dentro do mesmo concelho ou para
concelho limítrofe, e abrir sucursais, agências, delegações ou qualquer
outra forma de representação, no território nacional e no estrangei-
ro.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste na importação, exportação, representa-
ção, revenda e comércio por grosso de materiais e produtos cerâmicos
para a construção civil, de móveis, acessórios e equipamentos para
cozinhas e casas de banho, e de artigos de decoração para o lar, inclu-
indo o apoio técnico na instalação, elaboração de projectos e aconse-
lhamento em decoração.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros e corresponde à soma de três quotas, pertencentes uma a
cada um dos sócios, a saber:

a) Uma quota no valor nominal de dois mil duzentos e cinquenta
euros pertencente ao sócio Hélder José Coimbra de Oliveira;

b) Uma quota no valor nominal de dois mil duzentos e cinquenta
euros pertencente ao sócio João Pedro Moreira de Oliveira; e

c) Uma quota no valor nominal de quinhentos euros, pertencente
ao sócio Manuel Macedo Beira.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme
for deliberado em assembleia geral, será exercida pelos sócios Hélder
José Coimbra de Oliveira e João Pedro Moreira de Oliveira, e pelo
não sócio engenheiro Fausto José Coimbra de Oliveira, casado, resi-
dente na Rua de Silva Ferreira, 32, rés-do-chão, esquerdo, 3000-

384 Coimbra, titular do bilhete de identidade n.º 5498468, emitido
em 14 de Janeiro de 2000, pelos Serviços de Identificação Civil de
Coimbra, contribuinte n.º 146447883.

2 — A sociedade fica vinculada com a assinatura de dois gerentes,
sendo que uma dessas assinaturas terá que ser, necessariamente, a do
sócio Hélder José Coimbra de Oliveira.

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

4 — Os gerentes poderão nomear mandatários ou procuradores
estranhos à sociedade para a prática de determinados actos ou cate-
goria de actos conferindo-lhes os poderes necessários através do com-
petente instrumento de representação.

ARTIGO 5.º

1 — Os sócios poderão efectuar suprimentos à sociedade sempre
que esta deles careça, nos termos e condições a serem acordados em
assembleia geral.

2 — Os suprimentos que vierem a ser prestados à sociedade pode-
rão, ou não, vencer juros, conforme for deliberado em assembleia geral.

3 — Os suprimentos só podem ser convertidos em capital social
por unanimidade da vontade dos sócios.

4 — Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao dobro do actual capital 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 empresa.

ARTIGO 7.º

1 — A cessão e divisão de quotas entre sócios são livremente per-
mitidas.

2 — A cessão de quotas a estranhos depende do consentimento da
sociedade, que terá sempre o direito de preferência, e deverá exercer
nos 30 dias seguintes ao da comunicação da intenção de cessão das
quotas.

3 — Se a sociedade não exercer esse direito, caberá o mesmo aos
sócios em conjunto ou separadamente.

4 — Havendo mais de um sócio interessado na quota cedida, esta
será dividida entre eles.

ARTIGO 8.º

1 — Para efeitos de exercício do direito de preferência estabeleci-
do no artigo anterior, o sócio que pretender transmitir a sua quota
comunicá-lo-á à gerência da sociedade e aos restantes sócios por car-
ta registada com aviso de recepção, indicando o nome do adquirente,
o preço e as demais condições de transmissão.

2 — A gerência convocará a Assembleia geral da sociedade para
reunir no prazo máximo de 30 dias, a contar da data de recepção de
comunicação prevista no número anterior, para deliberar sobre a
posição da sociedade.

3 — Caso a assembleia geral, devidamente convocada, não reúna
dentro do prazo estabelecido no número anterior, ou, reunindo, nada
seja deliberado sobre o exercício do direito de preferência, entender-
se-á que a sociedade autoriza a transmissão do referido direito.

4 — Os restantes sócios deverão exercer o seu direito de preferên-
cia nos 30 dias seguintes à data em que receberam a comunicação
prevista no número um deste artigo, salvo o caso previsto no núme-
ro seguinte.

5 — No caso de todos os sócios comparecerem à assembleia geral
prevista no número dois deste artigo, ficam obrigados a declarar na
reunião, para constar na respectiva acta, se pretendem ou não exer-
cer o seu direito de preferência, entendendo-se igualmente que renun-
ciam a esse direito se o não fizerem.

ARTIGO 9.º

1 — A sociedade pode amortizar quotas de qualquer sócio, ou, em
vez disso, adquiri-las ou fazê-las adquirir, no âmbito da lei, nos se-
guintes casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Se a quota for objecto de penhora, apreensão, arresto, arrola-

mento, arrematação ou venda ou adjudicação judiciais;
c) Quando o sócio praticar actos que violem o pacto social ou as

obrigações sociais;
d) No caso de morte do sócio a quem não sucedem 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;
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h) Quando a quota tenha sido cedida a terceiros sem o prévio con-
sentimento da sociedade, tomada por maioria em assembleia geral.

2 — Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no
balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas,
destinadas a serem alienadas a um ou alguns dos sócios ou terceiros.

3 — Excepto no caso referido na alínea a) deste artigo, em que
prevalecerá o acordo convencionado, a contrapartida da amortização
da quota será a que constar do último balanço aprovado, salvo se de
outro modo resultar da lei.

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 10.º

1 — A Assembleia só pode deliberar, em geral, com a presença de
sócios que representem mais de metade do capital social.

2 — As deliberações de alteração do contrato e de fusão, cisão,
transformação ou dissolução da sociedade, são aprovadas por maioria
dos votos representativos de três quartos do capital social.

3 — Os sócios poderão fazer-se representar na Assembleia geral,
mesmo por estranhos, desde que estes se encontrem devidamente iden-
tificados e autorizados.

ARTIGO 11.º

1 — Os sócios comprometem-se a:
a) Guardar lealdade à sociedade, nomeadamente não negociando por

conta própria ou alheia em concorrência com ela, nem divulgando
informações tendentes à sua organização, métodos de produção ou
negócios;

b) Cooperar entre si para promover ou executar todos os actos
tendentes à mais correcta e estrita prossecução do objecto social;

c) Abster-se de qualquer comportamento gravemente perturbador
ao funcionamento da sociedade.

2 — A violação de qualquer um dos comportamentos fixados nas
alíneas referidas no número anterior, poderá determinar a exclusão
do sócio e consequente amortização de quota.

3 — Na situação prevista no número anterior, a contrapartida da
amortização da quota será a que constar do último balanço aprovado,
salvo se outro valor for acordado.

ARTIGO 12.º

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

Está conforme o original.

15 de Janeiro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 2007653729

TRANSPORTES ADOLFO COLLADO MORCILLO
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 10 185;
identificação de pessoa colectiva n.º 507049152; inscrição n.º 01;
número e data da apresentação: 03/20040928.

Certifico que foi constituída por Adolfo Collado Morcillo, soltei-
ro, maior, a sociedade unipessoal em epígrafe, que se rege pelo se-
guinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Transportes Adolfo Collado Morcil-
lo — Sociedade Unipessoal, L.da, e vai ter a sua sede na Rua de João
Machado, 100, 1.º, sala 102, freguesia de Santa Cruz, nesta cidade e
concelho de Coimbra.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto os transportes públicos rodoviários
de mercadonas por conta de outrem.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinquenta
mil euros e corresponde a uma quota de igual valor nominal perten-
cente ao sócio Adolfo Collado Morcillo.

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 o sócio Adolfo Collado Morcillo e o não sócio Carlos Au-
gusto Paños Casanova, casado, natural de Espanha e de nacionalidade
espanhola, residente na Rua de João Machado, 100, 1.º, em Coimbra.

2 — Para obrigar a sociedade em todos os actos e contratos é su-
ficiente a assinatura de um gerente.

3 — Fica vedado aos gerentes obrigar a sociedade em actos ou
contratos estranhos aos negócios sociais da mesma, nomeadamente
em fianças, abonações, letras de favor ou quaisquer outros actos se-
melhantes.

ARTIGO 5.º

Ficam reciprocamente autorizados, sócio e sociedade, a celebrar
contratos entre si.

ARTIGO 6.º

Pode o sócio fazer à sociedade os suprimentos de que ela carecer,
gratuitos ou onerosos, podendo também vir a ser deliberadas presta-
ções suplementares até ao montante de cinquenta mil euros.

ARTIGO 7.º

Dentro dos limites legais, a sociedade poderá participar no capital
de outras sociedades, mesmo com objecto diferente do seu.

ARTIGO 8.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.

Está conforme o original.

6 de Outubro de 2004. — A Segunda-Ajudante, Ana Paula Oliveira
Pereira de Moura. 2007656736

TRANSPORTES EVAGRIO MARTINEZ — SOCIEDADE
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 10 193;
identificação de pessoa colectiva n.º 507012445; averbamento
n.º 01 à inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 03/041221.

Certifico que foi constituída por Evagrio Martinez Ponce, casado
com Francisca Callado Marco em comunhão de adquiridos, a socieda-
de por quotas em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Transportes Evagrio Martinez — So-
ciedade Unipessoal, L.da, e vai ter a sua sede na Rua de João Macha-
do, 100, 1.º, sala 102, freguesia de Santa Cruz, nesta cidade e conce-
lho de Coimbra.

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 cinquenta
mil euros e corresponde a uma quota de igual valor nominal perten-
cente ao sócio Evagrio Martinez Ponce.

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 o sócio Evagrio Martinez Ponce e o não sócio Carlos Au-
gusto Paños Casanova, casado, natural de Espanha e de nacionalidade
espanhola, residente Rua de João Machado, 100, 1.º, em Coimbra.

2 — Para obrigar a sociedade em todos os actos e contratos é su-
ficiente a assinatura de um gerente.

3 — Fica vedado aos gerentes obrigar a sociedade em actos ou
contratos estranhos aos negócios sociais da mesma, nomeadamente
em fianças, abonações, letras de favor ou quaisquer outros actos se-
melhantes.

ARTIGO 5.º

Ficam reciprocamente autorizados, sócio e sociedade, a celebrar
contratos entre si.
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ARTIGO 6.º

Pode o sócio fazer à sociedade os suprimentos de que ela carecer,
gratuitos ou onerosos, podendo também vir a ser deliberadas presta-
ções suplementares até ao montante de cinquenta mil euros.

ARTIGO 7.º

Dentro dos limites legais, a sociedade poderá participar no capital
de outras sociedades, mesmo com objecto diferente do seu.

ARTIGO 8.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.

Está conforme o original.

30 de Dezembro de 2004. — A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 2007657210

FIGUEIRA DA FOZ

SAINT-GOBAIN MONDEGO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 01004/870310; identificação de pessoa colectiva n.º 501793160;
inscrição n.º 04; número e data da apresentação: 01/20050506.

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.

13 de Maio de 2005. — A Ajudante Principal, Lúcia Brito.
2007076390

FOZPET — AVES E ALIMENTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 03262/20050509; identificação de pessoa colectiva
n.º 507253248; inscrição n.º 01; número e data da apresentação:
02/20050509.

Certifico que entre Vítor Manuel de Oliveira Kingwell, divorciado,
e Nélson Tiago da Costa Kingwell, solteiro, menor, foi constituída a
sociedade em epígrafe, a qual ficou a reger-se pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma FOZPET — Aves e Alimentação, L.da,
e tem a sua sede na Rua dos Combatentes da Grande Guerra, 19, cida-
de e concelho da Figueira da Foz.

§ único. A gerência, por si só, poderá deslocar a sede para outro
local, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como
abrir ou encerrar delegações, filiais, sucursais, agências ou quaisquer outras
formas legais de representação, no país ou no estrangeiro, quando o
julgue necessário.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste no comércio por grosso e retalho de aves
exóticas, animais de estimação, habitáculos para aves e animais, ali-
mentação para aves e animais, e outros produtos específicos para aves
e animais.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de doze
mil e quinhentos euros, dividido em duas quotas, uma no valor de onze
mil oitocentos e setenta e cinco euros, pertencente ao sócio Vítor
Manuel de Oliveira Kingwell e outra no valor de seiscentos e vinte
cinco euros, pertencente ao sócio Nelson Tiago da Costa Kingwell.

§ 1.º Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante global correspondente ao décuplo do capital social, re-
embolsáveis quando julgadas dispensáveis, sendo a data e forma de
restituição fixadas em assembleia geral.

ARTIGO 4.º

A cessão; total ou parcial, de quotas é livremente consentida entre
os sócios, os quais terão o direito de preferência em primeiro lugar e
da sociedade em segundo lugar.

ARTIGO 5.º

Os sócios podem fazer suprimentos à sociedade, sendo estes remu-
nerados à taxa anual que for fixada oficialmente.

ARTIGO 6.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme vier
a ser deliberado em assembleia geral, fica a cargo do sócio Vítor Manuel
de Oliveira Kingwell, desde já nomeado gerente bastando unia assina-
tura para obrigar validamente a sociedade em todos os seus actos e
contratos.

§ 1.º Mediante deliberação da assembleia geral, a remuneração da
gerência pode consistir, total ou parcialmente nos lucros da sociedade.

ARTIGO 7.º

As assembleias gerais, quando a lei não determinar outras formali-
dades, serão convocadas por cartas registadas dirigidas aos sócios,
expedidas com a antecedência mínima de 15 dias.

ARTIGO 8.º

Os sócios podem vender à sociedade quaisquer mercadorias, bens
móveis e imóveis de que sejam proprietários, bem como fazer tres-
passes ou cessões de acção e direito a arrendamentos por si detidos.

ARTIGO 9.º

A sociedade poderá adquirir quotas em sociedades de responsabili-
dade limitada, com objecto diferente, bem como em agrupamentos
complementares de empresas.

ARTIGO 10.º

A sociedade poderá amortizar quotas nos seguintes casos:
a) Se as mesmas forem arrestadas, penhoradas, ou de algum modo

envolvidas em qualquer processo judicial, onde possam vir a ser alie-
nadas coercivamente; e

b) Se ao titular forem imputados factos gravemente violadores das
suas obrigações para com a sociedade ou nocivos nos interesses soci-
ais.

13 de Maio de 2005. — A Ajudante Principal, Lúcia Brito.
2007076381

LOTIABRIGO — SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 03260/20050503; identificação de pessoa colectiva
n.º 505093618; inscrição n.º 02; número e data da apresentação:
03/20050503.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram alterados
o n.º 2 do artigo 1.º e o artigo 2.º do contrato da sociedade, os quais
passaram a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

2 — A sociedade terá a sua sede na Rua do Rancho das Cantari-
nhas, 136, cave, freguesia de Buarcos, concelho da Figueira da Foz.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por actividade a mediação imobiliária e como
actividade acessória a administração de imóveis.

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

9 de Maio de 2005. — A Ajudante Principal, Lúcia Brito.
2007076268

MOREIRA & CANATÁRIO — MÉDICOS ASSOCIADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 01473/920416; identificação de pessoa colectiva n.º 502761253;
inscrição n.º 03; número e data da apresentação: 01/20050505.

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.

9 de Maio de 2005. — A Ajudante Principal, Lúcia Brito.
2007076314
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KANATAS — GALERIA BAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 02113/971229; identificação de pessoa colectiva n.º 504026909;
inscrição n.º 03; número e data da apresentação: 02/20050505.

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.

9 de Maio de 2005. — A Ajudante Principal, Lúcia Brito.
2007076322

CABO MONDEGO — ACTIVIDADES SUBAQUÁTICAS, C. R. L.

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 00036/960207; identificação de pessoa colectiva n.º 503590886;
averbamento n.º 01 à inscrição n.º 01; número e data da apresen-
tação: 03/20050505.

Certifico que, em relação à cooperativa em epígrafe, foi efectuado
o registo de cessação de funções do vice-presidente da direcção Jorge
Alberto Baltazar Esteves Traveira, por renúncia. Data: 15 de Abril
de 2005.

9 de Maio de 2005. — A Ajudante Principal, Lúcia Brito.
2007076330

BENTO DO Ó & MAX EMILIANO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 02959/20030211; identificação de pessoa colectiva
n.º 506464628; averbamento n.º 01 à inscrição n.º 01; número e
data da apresentação: 05/20050505.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
registo de cessação de funções do gerente João Manuel de Carneiro
Bento do Ó, por renúncia, em 5 de Abril de 2005.

9 de Maio de 2005. — A Ajudante Principal, Lúcia Brito.
2007076357

TOP’S BEACH — COMÉRCIO TÊXTIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 02610/010406; identificação de pessoa colectiva n.º 505384094;
inscrição n.º 03; número e data da apresentação: 04/20050505.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
registo de designação de gerente do sócio Carlos José Magalhães Es-
trela, casado, residente na Rua Principal, Quinta da Gamela, Pombal.
Data da deliberação: 28 de Abril de 2005.

9 de Maio de 2005. — A Ajudante Principal, Lúcia Brito.
2007076349

VÍTOR M. MACHADO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 01434/911217; identificação de pessoa colectiva n.º 502669810;
inscrição n.º 06; número e data da apresentação: 09/20050505.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado o
artigo 4.º do contrato da sociedade, o qual passou a ter a seguinte
redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social é de setenta mil euros, está integralmente realiza-
do em dinheiro, e corresponde a soma das quotas dos sócios que são:
uma de cinquenta e seis mil euros, pertencente ao sócio Vítor Manuel
Redondo Machado; outra de sete mil euros, pertencente ao sócio Rui
Miguel Jorge Machado, como seu bem próprio, e outra de sete mil
euros, pertencente ao sócio Vítor Manuel Jorge Machado, como seu
bem próprio.

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

9 de Maio de 2005. — A Ajudante Principal, Lúcia Brito.
2007076365

EXPERTWORLD — ENGENHARIA INDUSTRIAL,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 03261/20050506; identificação de pessoa colectiva
n.º 507353099; inscrição n.º 01; número e data da apresentação:
04/20050506.

Certifico que por José Manuel Lopes Caetano, divorciado, 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 EXPERTWORLD — Engenharia
Industrial, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Rua do 1.º de Maio,
56-B, segundo, C, 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 prestação de serviços de engenharia
industrial, importações, exportações e representação de serviços e
equipamentos industriais relacionados com instalações eléctricas,
mecânicas, instrumentação e controlo.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros, representado por uma quota de igual valor nominal, per-
tencente ao sócio único José Manuel Lopes Caetano.

ARTIGO 4.º

1 — O sócio poderá decidir efectuar prestações suplementares até
ao montante global igual ao décuplo do 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, ficara a cargo dele sócio José Manuel Lopes Caetano,
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.

13 de Maio de 2005. — A Ajudante Principal, Lúcia Brito.
2007076373

PREDIAL PRAIA DA CLARIDADE — MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 02880/20020807; identificação de pessoa colectiva
n.º 504661990; inscrição n.º 03; número e data da apresentação:
01/20050504.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado o
artigo 2.º do contrato da sociedade, o qual passou a ter a seguinte
redacção:

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto principal a mediação imobiliária e
como actividade secundária a administração de imóveis por conta de
outrem.

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

9 de Maio de 2005. — A Ajudante Principal, Lúcia Brito.
2007076292
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LOUSÃ

TIAGO & PEREIRA — COMÉRCIO E REPARAÇÃO
DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lousã. Matrícula n.º 899/
020510; identificação de pessoa colectiva n.º 506161960; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 02/050504.

Certifico que a sociedade em epígrafe alterou o seu artigo 5.º do
contrato, que passou a ter a seguinte redacção:

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 sócio
Filipe Tiago Ribeiro Raimundo.

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

O texto do contrato na sua versão actualizada encontra-se arqui-
vado na pasta respectiva.

Está conforme com o original.

20 de Maio de 2005. — A Primeira-Ajudante, Filomena Maria
Ramalheiro Martins Serra. 2011394392

TOJEIRAGRO — COMERCIALIZAÇÃO DE MÁQUINAS
AGRÍCOLAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lousã. Matrícula n.º 430/
870216; identificação de pessoa colectiva n.º 501782435; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 01/050516.

Certifico que a sociedade em epígrafe efectuou o seguinte acto de
registo:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 10 de Maio de 2005.

Está conforme com o original.

23 de Maio de 2005. — A Primeira-Ajudante, Filomena Maria
Ramalheiro Martins Serra. 2011394414

MIRANDA DO CORVO

GRÁFICA MIRANCORVO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Miranda do Corvo. Matrícula
n.º 26/191187; identificação de pessoa colectiva n.º 501900276.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do exercício de 2004.

25 de Maio de 2005. — A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 2003656499

MANUEL DIAS & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Miranda do Corvo. Matrícula
n.º 53/700505; identificação de pessoa colectiva n.º 500178038;
averbamento n.º 01 à inscrição n.º 20; número e data da apresen-
tação: 1/20050525.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, Paulo An-
tónio Martins Carlos renunciou à gerência em 2 de Novembro de 2004.

Conferida, está conforme.

25 de Maio de 2005. — A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 2003656502

MONTEMOR-O-VELHO

ALJOSEM — COMPRA, VENDA E CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Montemor-o-Velho. Matrí-
cula n.º 632/010604; identificação de pessoa colectiva
n.º 503962503; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 22 e inscrição
n.º 24; números e data das apresentações: 6 e 7/050505.

Certifico que a sociedade comercial por quotas com a denomina-
ção acima referida efectuou os seguintes actos de registo:

Cessação de funções do gerente Jorge Corça Embaló, por renuncia,
em 27 de Abril de 2005.

Designação de gerente — Gerente: o sócio José Manuel Rama Car-
doso. Data: 27 de Maio de 2005.

Está conforme o original.

25 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Madalena
Moreira de Freitas. 2006955608

CONSTRUÇÕES JAIME PESSOA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Montemor-o-Velho. Matrí-
cula n.º 670; identificação de pessoa colectiva n.º P 507327888;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 01/20050419.

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

Contrato de sociedade unipessoal

No dia 18 de Abril de 2005, no Cartório Notarial do Centro de
Formalidades das Empresas de Coimbra, perante mim, licenciada Maria
Bernardete Pedrosa Oliveira Marques Leal, notária deste Cartório,
compareceu como outorgante Jaime Rodrigues Simões Pessoa, núme-
ro de identificação fiscal 193353075, casado com Isabel Margarida
Tarrafa Ameal sob o regime da comunhão de adquiridos, natural da
freguesia e concelho da Marinha Grande, residente na Urbanização do
Serrado Pinheiro, lote 14, lugar de Formoselha, freguesia de Santo
Varão, concelho de Montemor –o-Velho.

Verifiquei a identidade do outorgante por exibição do bilhete de
identidade n.º 8450206, emitido em 20 de Outubro de 1999, pelos
Serviços de Identificação Civil de Coimbra.

Disse o outorgante:
Que, pela presente escritura, constitui uma sociedade comercial

unipessoal por quotas, que se regerá pelo pacto social constante dos
artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Construções Jaime Pessoa, Uni-
pessoal, L.da, e tem a sua sede na Urbanização do Serrado Pinheiro,
lote 14, lugar de Formoselha, freguesia de Santo Varão, concelho de
Montemor-o-Velho.

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 sucursais, filiais, agências ou outras
formas locais de representação em qualquer ponto do País e estran-
geiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em: construção civil e obras públi-
cas; compra, venda e permuta de bens imóveis e revenda dos adquiri-
dos para esse fim; demolições e terraplanagens; comércio de materi-
ais de construção; e aluguer de máquinas e equipamentos para a
construção.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros, representado por uma quota de igual valor nominal, per-
tencente ao sócio único Jaime Rodrigues Simões Pessoa.

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 do sócio único Jaime Rodrigues Simões
Pessoa, desde já nomeado gerente, ou a cargo de outras pessoas estra-
nhas 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

O sócio único fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do objecto
social.
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ARTIGO 7.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, nos termos per-
mitidos por lei.

Está conforme o original.

25 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Madalena
Moreira de Freitas. 2006955497

OLIVEIRA DO HOSPITAL

ANTÓNIO DA SILVA VAZ, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Hospital. Matrí-
cula n.º 1100/050407; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 01/050407.

Certifico que António da Silva Vaz, casado com Rosa Branca Coe-
lho Moreira na comunhão de adquiridos, constituiu uma sociedade co-
mercial unipessoal por quotas, que se regerá pelo contrato constante
dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma António da Silva Vaz, Unipessoal,
L.da, e tem a sua sede nesta cidade de Oliveira do Hospital, na Rua de
Luís Vaz de Camões, Edifício Cláudia, 4.º, direito.

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
forma locais de representação, em qualquer ponto do País e estran-
geiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio por grosso de vestuário e
de acessórios. Comércio a retalho de vestuário masculino e feminino
para adultos.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de cinco mil euros, representado por uma quota de igual valor nomi-
nal, pertencente a ele sócio António da Silva Vaz.

ARTIGO 4.º

1 — O sócio poderá decidir efectuar prestações suplementares de
capital, até ao montante de cem mil euros.

2 — O sócio poderá fazer suprimentos à sociedade, quando ela
destes carecer nas condições de retribuição e reembolso, que por ele
sócio forem fixadas.

ARTIGO 5.º

1 — A gerência da sociedade, dispensada de caução e com o sem
remuneração, conforme for deliberado, ficará a cargo dele sócio An-
tónio da Silva Vaz, desde já nomeado gerente, ou a cargo de outras
pessoas estranhas à sociedade que venham a ser, por ele sócio, desig-
nadas.

2 — Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos contra-
tos é suficiente a assinatura de um gerente.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, nos termos per-
mitidos por lei, mesmo que o objecto desses agrupamentos comple-
mentares e ou empresas não coincida no todo ou em parte com aque-
le que a sociedade está exercendo.

ARTIGO 7.º

Fica o sócio autorizado a celebrar negócios jurídicos com a socie-
dade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do objecto social.

Está conforme o original.

18 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Fernanda Manuela
da Fonseca Brito Duarte. 2008720411

GESSORODRI — CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Hospital. Matrí-
cula n.º 879/010618; averbamento n.º 01 à inscrição n.º 1; número
e data da apresentação: 01/050411.

Certifico que daquele averbamento foi extraído o texto seguinte:
Apresentação n.º 01/050411.
Facto: deslocação de sede para Rua de Maria Natália Gameiro Afon-

so, 28, Urzela, Bobadela, Oliveira do Hospital.

Está conforme o original.

18 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Fernanda Manuela
da Fonseca Brito Duarte. 2008720446

ANTÓNIO FRANCISCO S. MARQUES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Hospital. Matrí-
cula n.º 928/011212; averbamento n.º 01 à inscrição n.º 1; número
e data da apresentação: 01/050408.

Certifico que daquele averbamento foi extraído o texto seguinte:
Apresentação n.º 01/050408.
Facto: deslocação de sede para Rua do Salgueiro, 10, Nogueira do

Cravo, Oliveira do Hospital.

Está conforme o original.

18 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Fernanda Manuela
da Fonseca Brito Duarte. 2008720438

ALVACAR — COMÉRCIO E INDÚSTRIA
DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Hospital. Matrí-
cula n.º 320/840703; averbamento n.º 02 à inscrição n.º 1; número
e data da apresentação: 02/050407.

Certifico que daquele averbamento foi extraído o texto seguinte:
Averbamento n.º 02, apresentação n.º 02/050407.
Facto: cessação de funções de gerente do sócio José Manuel Abreu.
Causa: renúncia.
Data: 16 de Novembro de 1995.

Está conforme o original.

18 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Fernanda Manuela
da Fonseca Brito Duarte. 2008720420

CARPE VINUM — EVENTOS COM AROMA
ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Hospital. Matrí-
cula n.º 1103/050418; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 02/050418.

Certifico que Rita Isabel Ferreira Godinho, solteira, maior, consti-
tuiu uma sociedade comercial unipessoal por quotas, que se regerá pelo
contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Carpe Vinum — Eventos com
Aroma — Organização de Eventos, Unipessoal, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Travessa de Augusto Cid, 1,
freguesia e concelho de Oliveira do Hospital.

3 — Por decisão da gerência pode a sede ser deslocada dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe e serem criadas agênci-
as, sucursais, filiais ou outras formas locais de representação, no ter-
ritório nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a exploração de actividades lúdicas,
culturais e de lazer, passeios de natureza turística a quintas e adegas
vinícolas, iniciativas, projectos e organização de eventos sem insta-
lação fixa em território nacional ou no estrangeiro, que incluem a
organização de eventos culturais, promocionais e temáticos, reuni-
ões, provas de vinhos, cursos de índole formativa, prestação de ser-
viços de organização de visitas a locais turísticos, venda de produtos
regionais e vinícolas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de doze
mil e quinhentos euros, representado por uma quota de igual valor
nominal pertencente à sócia única.
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ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade pertence à sócia única ou a não sóci-
os, ficando aquela desde já nomeada gerente, com ou sem remunera-
ção, conforme a mesma decidir.

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

ARTIGO 5.º

A sócia única fica autorizada a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do objecto
social.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, mesmo que o
objecto desses agrupamentos complementares e ou empresas não
coincida no todo ou em parte com aquele que a sociedade está exer-
cendo.

Está conforme o original.

27 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Teresa de Nazaré da
Costa Póvoas Aguiar Dias. 2008721620

SERIMOBI — MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Hospital. Matrí-
cula n.º 1102/050414; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 01/050414.

Certifico que entre Carlos Filipe dos Santos Tavares de Sousa, ca-
sado com Maria Filomena Mota Alves Tavares, na comunhão de
adquiridos, e Sandra Michelle Belo, solteira, maior, foi constituída uma
sociedade comercial por quotas, que se regerá pelo contrato constan-
te dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma SERIMOBI — Mediação Imobili-
ária, L.da, e tem a sua sede na Rua do Colégio, 2, Centro Comercial
Areias, Loja 2-B, freguesia, concelho e cidade de Oliveira do Hospi-
tal.

2 — A gerência da sociedade, poderá, sem dependência de autori-
zação 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 mediação imobiliária.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros e corresponde à soma de duas quotas iguais dos valores
nominais de dois mil e quinhentos euros cada, pertencentes uma a
cada um dos sócios Carlos Filipe dos Santos Tavares de Sousa e San-
dra Michelle Belo.

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 em todos os seus actos e con-
tratos é necessária a intervenção conjunta de dois gerentes.

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

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, 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 apurados em cada exercício, será dado o destino
seguinte:

a) 5 % para o fundo de reserva legal, enquanto este não estiver
integrado ou sempre que seja necessário reintegrá-lo;

b) Ao restante será dado o destino que a assembleia geral deliberar,
podendo não ser distribuídos quaisquer lucros.

ARTIGO 9.º

1 — Por deliberação em assembleia geral poderão ser exigidas aos
sócios prestações suplementares até ao montante global igual a vinte
vezes o 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 nos termos a fixar em assembleia geral.

Está conforme o original.

18 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Teresa de Nazaré da
Costa Póvoas Aguiar Dias. 2008721590

SOURE

LUCAS & MARTINS — INDÚSTRIA DA PANIFICAÇÃO
DE SOURE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Soure. Matrícula n.º 449/
990623; identificação de pessoa colectiva n.º 504519964; data do
depósito: 050525.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos referentes à prestação de contas relativas ao exer-
cício do ano de 2004.

Conferida, está conforme.

25 de Maio de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Hercília
Costa da Cruz Páscoa. 2004349611

COLAÇO & COLAÇO — SERVIÇOS
DE CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Soure. Matrícula n.º 511/
010309; identificação de pessoa colectiva n.º 505308606; data do
depósito: 050525.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos referentes à prestação de contas relativas ao exer-
cício do ano de 2004.

Conferida, está conforme.

25 de Maio de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Hercília
Costa da Cruz Páscoa. 2004349620

FAPSUR — SOCIEDADE INDUSTRIAL DE MALHAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Soure. Matrícula n.º 115/
201178; identificação de pessoa colectiva n.º 500817197; inscri-
ção n.º 21; número e data da apresentação: 02/050523.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi inscrita a
nomeação dos órgãos sociais para o triénio de 2003/2005 do Conse-
lho de Administração: presidente — Manuel da Costa Cachulo da
Trindade, casado; administradores — António Manuel Matoso Cachulo
da Trindade, casado; Carlos Manuel da Mota Filipe de Sousa, casado.

Conselho fiscal: presidente e ROC. — Hélio José Hilário Guerrei-
ro, casado; vogais — Manuel Quintaneiro Nunes, casado, e António
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Cachulo Fernandes, casado; suplentes — Rui Carvalho Lemos Perei-
ra, ROC, casado e Maria Teresa Garcia Nobre, casada.

Nomeados em 30 de Abril 2003.

Está conforme o original.

23 Maio de 2005. — A Escriturária Superior, (Assinatura ilegível.).
2004349603

ÉVORA
ÉVORA

HABÉVORA — GESTÃO HABITACIONAL, E. M.

Sede: Rua de Diogo Cão, 19, Sé e São Pedro, Évora

Capital social: € 10 000 000

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 00003/
20040813; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 02 e inscrição n.º 03;
números e data das apresentações: 6 e 7/20050513.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe foi registada:
A cessação das funções de gerência de vogal Henrique António de

Oliveira Troncho, por exoneração de 13 de Abril de 2005.
A designação das funções de gerência de vogal Rui Manuel Fialho

Rosado, por deliberação de 13 de Abril de 2005.

24 de Maio de 2005. — A Primeira-Ajudante, Fernanda da
Conceição Pinto. 2006175319

NAUTIÉVORA — COMÉRCIO DE BARCOS
E ACESSÓRIOS, L.DA

Sede: Rua do Dr. Egas Moniz, 40, São Mamede, Évora

Capital social: € 6000

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 03022/
20030410; identificação de pessoa colectiva n.º 506535207; ins-
crição n.º 07; número e data da apresentação: 12/20050520.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada:
A alteração parcial do contrato quanto ao artigo 4.º, que passou a

ter a seguinte redacção, tendo ficado depositado na pasta respectiva,
o texto completo, na sua redacção actualizada.

ARTIGO 4.º

2 — Para obrigar a sociedade basta a assinatura do sócio-gerente
José António Freire Melão.

Está conforme o original.

24 de Maio de 2005. — A Primeira-Ajudante, Fernanda da
Conceição Pinto. 2006175300

VÍTOR CAEIRO, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Largo dos Castelos, 3, Évora

Capital social: € 7000

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 03345/
20050519; inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 36/
20050519.

Certifico que foi constituída a sociedade em epigrafe, que se rege
pelo contrato seguinte, do qual é sócio Vítor Manuel Branco e Silva
Caeiro casado com Isabel Maria Eloy Gomes Cruz Rebocho Prazeres
Caeiro em comunhão de adquiridos, Largo dos Castelos, 3, Évora.

1.º

Firma

A sociedade adopta a firma Vítor Caeiro, Unipessoal, L.da, e tem a
sua sede no Largo dos Castelos, 3, em Évora.

2.º

Objecto social

Prestação de serviços médicos.

3.º

Capital social

O capital social é de sete mil euros, integralmente realizado em
dinheiro, e corresponde à quota da única outorgante.

4.º

Gerência

A administração e representação da sociedade ficam a cargo do
gerente chie for nomeado, nomeando-se, desde já, gerente Vítor
Manuel Branco e Silva Caeiro.

5.º

Obrigações

A sociedade obriga-se com a assinatura do gerente.

6.º

Outras obrigações — Proibição

A gerência não poderá obrigar a sociedade em letras de favor, fian-
ças abonações, nem em quaisquer actos semelhantes ou estranhos aos
negócios sociais.

7.º

Participação

É permitida a participação da sociedade em agrupamentos de em-
presas, bem como em sociedades com objecto diferente, ou reguladas
por lei especial, e, inclusivamente, como sócia de responsabilidade
limitada.

8.º

Negócios jurídicos entre sócio e sociedade

Autoriza-se, desde já, o sócio único a celebrar negócios jurídicos
com a sociedade, desde que sirvam a prossecução do objecto da soci-
edade.

9.º

Amortização

1 — A sociedade pode amortizar quotas nos casos seguintes:
a) Insolvência;
b) Embargo ou arresto da quota;
c) Venda ou adjudicação judicial da quota.
2 — A assembleia geral definirá o modo e as condições da amorti-

zação.
10.º

Lucros

Os lucros anualmente apurados, depois de retirada a percentagem
para o fundo de reserva legal, serão aplicados conforme seja decidido
pela assembleia geral.

Está conforme o original.

24 de Maio de 2005. — A Primeira-Ajudante, Fernanda da
Conceição Pinto. 2006175297

H.D. LEE PORTUGAL, L.DA

Sede: Zona Industrial de Évora, Rua J, 16, Horta das Figueiras,
Évora

Capital social: € 200 000

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 03344/
20050519; inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 35/
20050519.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo contrato seguinte, da qual são sócios: H. D. Lee Spain, S. L., San
Fernando de Henares, Calle Mar Mediterrâneo, 3, Poligno Industrial,
2 e Confecções Tacli, Unipessoal, L.da, Parque Industrial, Rua J, 16,
Évora.

1.º

A sociedade adopta a firma H. D. Lee Portugal, L.da, e tem a sua
sede na Zona Industrial de Évora, Rua J, 16, freguesia de Horta das
Figueiras, Évora.
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§ único. A sede social poderá ser deslocada dentro do mesmo con-
celho ou para concelho limítrofe por simples deliberação da gerência,
que poderá abrir ou encerrar agências, filiais, delegações, sucursais ou
qualquer outra forma de representação em território nacional ou no
estrangeiro

2.º

A sociedade tem como objecto social a produção e comercializa-
ção de vestuário em série.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de duzen-
tos mil euros e corresponde à soma de duas quotas, sendo uma no
valor nominal de € 198 000 pertencente à sócia H. D. Lee Spain,
S. L., e a outra no valor nominal de € 2000 pertencente à sócia Con-
fecções TACLI, Unipessoal, L.da

4.º

1 — A administração e representação da sociedade pertencem a um
ou mais gerentes, nomeados em assembleia geral.

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

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.

6.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer dos sócios nos
seguintes casos:

a) Quando qualquer das sócias seja declarada falida ou insolvente;
b) Quando a quota seja objecto de penhora, arresto ou qualquer

outra apreensão judicial;
c) Quando qualquer sócia culposamente viole o disposto no pacto

social ou por qualquer modo prejudique os interesses da sociedade;
d) Quando a quota for objecto de venda ou adjudicação judiciais.

7.º

1 — A divisão e cessão, total ou parcial das quotas é livremente
permitida entre as sócias, dependendo do consentimento da sociedade
quando feita a terceiros.

2 — A sociedade em primeiro lugar e depois os sócios não ceden-
tes, gozam do direito de preferência na sua aquisição.

Está conforme o original.

24 de Maio de 2005. — A Primeira-Ajudante, Fernanda da
Conceição Pinto. 2006175289

REGUENGOS DE MONSARAZ

GARCIA & FILHOS, RESTAURAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Reguengos de Monsaraz.
Matrícula n.º 00519/050523; inscrição n.º 1; número e data da
apresentação: 01/23052005.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, que a mes-
ma foi constituída por Ricardo Filipe Serras Garcia, solteiro, maior,
Rua do Retiro dos Pacatos, Vivenda Garcia, 51, Alto do Forte, Rio de
Mouro, Sintra; Adelino José Ricardo Janeiro Garcia, casado com
Anabela de Carvalho Serras Garcia, na comunhão de adquiridos, Rua
do Retiro dos Pacatos, Vivenda Garcia, 51, Alto do Forte, Rio de
Mouro, Sintra; Anabela de Carvalho Serras Garcia, casada com Ade-
lino José Ricardo Janeiro Garcia, Rua do Retiro dos Pacatos, Vivenda
Garcia, 51, Alto do Forte, Rio de Mouro, Sintra; e Ana Filipa Serras
Garcia Nóbrega, casada com Paulo César Nóbrega Baião Garcia, na
comunhão de adquiridos, Rua de Adelino Amaro da Costa, 6, 1.º, di-
reito, Bairro da Ouressa, Mem Martins, Sintra, por escritura lavrada
em 28 de Fevereiro de 2005, a fl. 73 a 75 v.º 92 do livro n.º 227-F
no 2.º Cartório Notarial de Évora, a qual se rege pelas cláusulas se-
guintes:

1.º

1 — A sociedade adopta a firma Garcia & Filhos, Restauração, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede social na Rua da Fonte, 27, Aldeia
do Telheiro, freguesia de Monsaraz, concelho de Reguengos de Mon-
saraz.

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 em território nacional ou no estrangeiro.

2.º

A sociedade tem por objecto a exploração de estabelecimentos de
restauração e bebidas.

3.º

1 — O capital social, integralmente subscrito e realizado em di-
nheiro, é de cinco mil euros e corresponde à soma de quatro quotas,
uma no valor nominal de dois mil e quinhentos euros pertencente ao
sócio Ricardo Filipe Serras Garcia, duas no igual valor nominal de mil
euros, pertencendo uma a cada um dos sócios Adelino José Rosado
Janeiro Garcia e Anabela de Carvalho Serras Garcia, e a restante no
valor de quinhentos euros pertencente à sócia Ana Filipa Serras Gar-
cia Nóbrega.

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

3 — Depende de deliberação dos sócios a celebração de contrato
de suprimentos.

4.º

1 — A gerência da sociedade remunerada, ou não, conforme vier a
ser deliberado em assembleia geral, fica a cargo de quem for nomeado
gerente também em assembleia geral.

2 — O actual sócio Ricardo Filipe Serras Garcia fica, desde já, no-
meado gerente.

3 — Para a sociedade ficar vinculada, em todos os seus actos e
contratos é necessária e suficiente a assinatura de um só gerente.

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.

6.º

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

Está conforme o original.

24 de Maio de 2005. — O Segundo-Ajudante, Carlos Fernando
Rosa Valente Pereira. 2003747672

FARO

ALBUFEIRA

PROCOCIL — CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 03035/
20040305; identificação de pessoa colectiva n.º 504495950; data
da apresentação: 24062004.

Certifico que se encontram depositados na pasta respectiva os
documentos respectivos ao exercício de 2003.

25 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Lurdes da
Silva Santos. 2000123392

CLÍNICA MÉDICA DENTÁRIA DR.ª DINA MARTINS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 02492/
20011010; identificação de pessoa colectiva n.º 505790793; data
da apresentação: 24062004.

Certifico que se encontram depositados na pasta respectiva os
documentos respectivos ao exercício de 2003.

25 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Lurdes da
Silva Santos. 2003778683
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PRODUCÕES BENZI — INDÚSTRIA HOTELEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 02684/
20020603; identificação de pessoa colectiva n.º 506105008; data
da apresentação: 24062004.

Certifico que se encontram depositados na pasta respectiva os
documentos respectivos ao exercício de 2003.

25 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Lurdes da
Silva Santos. 2000123260

LITORAL E CAMPO — MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 02798/
20030128; identificação de pessoa colectiva n.º 506433803; data
da apresentação: 24062004.

Certifico que se encontram depositados na pasta respectiva os
documentos respectivos ao exercício de 2003.

25 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Lurdes da
Silva Santos. 2003778691

OPÇÃO MILENIUM — CONSTRUÇÃO E INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 02213/
20000825; identificação de pessoa colectiva n.º 505031094; data
da apresentação: 24062004.

Certifico que se encontram depositados na pasta respectiva os
documentos respectivos ao exercício de 2003.

25 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Lurdes da
Silva Santos. 2003778705

ELECTRO OURA — COMÉRCIO
DE ELECTRODOMÉSTICOS E ELECTRÓNICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 00853/
900226; identificação de pessoa colectiva n.º 502350032; data da
apresentação: 24062004.

Certifico que se encontram depositados na pasta respectiva os
documentos respectivos ao exercício de 2003.

25 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Lurdes da
Silva Santos. 2003778713

CLIFARO — CLÍNICA MÉDICA FARENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 02241/
20000928; data da apresentação: 24062004.

Certifico que se encontram depositados na pasta respectiva os
documentos respectivos ao exercício de 2003.

25 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Lurdes da
Silva Santos. 2006054761

ALBUVIDA — MEDIAÇÃO DE SEGUROS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 02229/
20000919; identificação de pessoa colectiva n.º 504624660; data
da apresentação: 24052005.

Certifico que se encontram depositados na pasta respectiva os
documentos respectivos ao exercício de 2004.

25 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Lurdes da
Silva Santos. 2003778721

LAGOA

TRUSTGEST — CONSULTORES, L.DA

Sede: Largo de 5 de Outubro, 9 e 10, 1.º, freguesia e concelho
de Lagoa (Algarve), apartado 186.

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa (Algarve). Matrícula
n.º 01945/110505; identificação de pessoa colectiva n.º 507319303.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, tendo como
sócios José Manuel de Miranda Plácido Santos, casado com Maria do
Patrocínio Neuparth de Sárrea Gaivão Plácido Santos, na comunhão
de adquiridos; Rosemary Alves Correia Fernandes, casada com João
Pires Fernandes, comunhão de adquiridos, e Joaquim José Martins Ca-
brita, casado com Filomena Fernanda Duarte Barradas Cabrita, na
comunhão de adquiridos, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma TRUSTGEST — Consultores, L.da

2 — A sociedade tema sua sede no Largo de 5 de Outubro, 9 e 10,
1.º, na cidade, freguesia e concelho de Lagoa (Algarve), com endere-
ço postal no apartado 186.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na importação, exportação, com-
pra, venda, comercialização, distribuição e representação de produtos
e artigos comerciais e industriais. Prestação de serviços de consulto-
ria de contabilidade e gestão de investimentos. Compra, venda, admi-
nistração, exploração, arrendamento e aluguer de bens móveis e imó-
veis e de estabelecimentos comerciais. Construção civil.
Desenvolvimento, promoção e apoio de actividades publicitárias de
animação cultural, editoriais e turísticas.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social é de cinco mil e um euros, encontra-se inte-
gralmente realizado em dinheiro e corresponde à soma de três quotas
iguais no valor nominal de mil seiscentos e sessenta e sete euros cada,
uma de cada sócio.

2 — Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de cinco vezes o valor do capital so-
cial.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência e a representação da sociedade, activa e passiva-
mente, em juízo e fora dele, pertence a quem for para tanto nome-
ado.

2 — Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e con-
tratos, 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

1 — A cessão de quotas, total ou parcial, entre sócios é livre.
2 — A cessão a terceiros depende do consentimento da sociedade

que terá sempre o direito de preferência, o qual, de seguida, se defere
aos sócios não cedentes.

3 — O sócio que pretender ceder a sua quota a estranhos, dará
conhecimento à sociedade e aos restantes sócios, por carta registada
com aviso de recepção, indicando a pessoa a quem pretende ceder a
quota, o preço e as demais condições da cessão.

4 — A sociedade e cada um dos sócios, deverão responder no pra-
zo de trinta dias, também por igual forma, se pretendem exercer o
direito de preferência ou não. A ausência de resposta, dentro do refe-
rido prazo, será considerada como consentimento para a cessão.

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;
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.

Disposição transitória

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

Está conforme o original.

27 de Maio de 2005. — A Escriturária Superior, Fernanda Maria
Costa da Silva Gonçalves. 2007646781

YOU MIX — SOLUÇÕES DE COMUNICAÇÃO, L.DA

Sede: Casa da Bela Vista, Porches Velho, freguesia
de Porches, concelho de Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa (Algarve). Matrícula
n.º 01726/161202; identificação de pessoa colectiva n.º 506339319;
inscrição n.º 02 e averbamento n.º 01 à inscrição n.º 01; números
e data das apresentações: 23 e 24/120505.

Certifico que foi registo a alteração parcial do contrato social quanto
ao artigo 8.º

ARTIGO 8.º

1 — A gerência da sociedade será exercida por um ou mais geren-
tes, eleitos em assembleia geral, com ou sem remuneração, consoante
for deliberado em assembleia geral, mantendo-se na gerência o sócio
José Manuel Quaresma Bernardo.

2 — (Mantém-se).
3 — Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e con-

tratos, é suficiente a intervenção de um gerente.
2 — Renúncia à gerência da sócia Laura Maria Cabrita Lola Lopes,

por ter renunciado com efeitos a partir de 7 de Março de 2005.

Depositado o documento legal.

25 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Rosa Maria Gregolho
Marcos Brito Beleza. 2007646587

LAGOS

PINTURAS 2005 — PINTURAS DA CONSTRUÇÃO CIVIL,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 02805/
20050429; identificação de pessoa colectiva n.º 507250320; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 15/20050429.

Certifico que por escritura de 8 de Abril de 2005 lavrada a fl. 28
do livro n.º 297-G do Cartório Notarial de Lagos foi constituída por
Carlos Manuel Rio Cabrita a sociedade em epígrafe, que se rege pelo
contrato constante dos seguintes artigos:

1.º

A sociedade adopta a firma Pinturas 2005 — Pinturas da Constru-
ção Civil, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Rua de Alexandre
Herculano, Lote V-43, Urbanização Torraltinha Mar, freguesia de
Santa Maria, concelho de Lagos.

§ único. Por deliberação da gerência a sede poderá ser deslocada
para outro local dentro do mesmo concelho ou para concelho limí-

trofe, bem como poderão ser criadas filiais, sucursais, delegações ou
outras formas locais de representação tanto em Portugal como no
estrangeiro.

2.º

O objecto social consiste em trabalhos de pintura para a constru-
ção civil.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros, em dinheiro, correspondente a uma quota de igual valor
nominal, pertencente ao sócio único.

4.º

1 — A gerência e a representação da sociedade pertence ao sócio,
desde já nomeado gerente.

2 — Para obrigar a sociedade é suficiente a intervenção do geren-
te.

3 — A sociedade poderá constituir mandatários, nos termos legais.

5.º

O único sócio fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade desde que tais negócios sirvam de prossecução do respecti-
vo objecto social.

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 empresa não coincida no todo ou em parte com aquele
que a sociedade está exercendo.

24 de Maio de 2005. — A Primeira-Ajudante, Dina Maria Viegas
Raminhos. 2008087999

PORTIMÃO

POETAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 1650/
871015; identificação de pessoa colectiva n.º 501890629; inscri-
ção E-17; número e data da apresentação: 01/04322.

Certifico que a sociedade em epígrafe alterou o contrato social
aditando o artigo 8.º, que ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 8.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, nos termos per-
mitidos por lei, mesmo que o objecto desses agrupamentos comple-
mentares e ou empresas não coincida no todo ou em parte com aque-
le que a sociedade está exercendo.

O texto completo do contrato de sociedade na sua redacção actu-
alizada, ficou depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

24 de Maio de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Carmo
do Nascimento Vieira Cândido. 2006786164

VILA DO BISPO

SILVA & PETRU, L.DA

Sede: Praia da Ingrina, freguesia de Raposeira, concelho
de Vila do Bispo

Capital social: € 5000

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Bispo. Matrícula
n.º 00315/050513; inscrição n.º 01; número e data da apresenta-
ção: 01/050513.

Certifico que, em referência à sociedade com a denominação em
epígrafe, foi registado o seguinte:

Constituição

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Silva & Petru, L.da
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2 — A sociedade tem a sua sede a Praia da Ingrina, freguesia de
Raposeira, concelho de Vila do Bispo, com endereço postal no apar-
tado número 16.

3 — Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser desloca-
da, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e, serem
criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de represen-
tação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

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

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, compete a sócios ou não
sócios, com ou sem remuneração conforme for deliberado em
assembleia geral.
2 — Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus
actos e contratos, é suficiente a intervenção de um gerente.
3 — Fica desde já nomeado gerente o sócio Manuel
Carlos Oliveira da Silva.

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.

18 de Maio de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Joaquina
Galego Cartaxo. 2004343338

GUARDA
CELORICO DA BEIRA

BERNARDO PIRES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Celorico da Beira. Matrícula
n.º 00321; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 02/
20052005.

Certifico que por escritura de 20 de Maio de 2005, exarada a fl. 19
do livro n.º 48-A no 1 .º Cartório Notarial do Competência Especi-
alizada de Viseu, foi constituída por Luís Bernardo Pires Pereira, ca-
sado com Maria Emília Pires Pereira na comunhão de adquiridos, a
sociedade unipessoal que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a denominação Bernardo Pires, Unipessoal, L.da

2.º

1 — A sociedade tem a sede em Grichoso, na freguesia de Vale de
Azares, concelho de Celorico da Beira.

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

3.º

A sociedade tem por objecto a construção civil. Compra, venda e
revenda de imóveis. Compra, venda e revenda de materiais de cons-
trução.

4.º

O capital social, é de cento e dez mil euros, representado por uma
quota de igual valor nominal pertencente ao sócio único, Luís Ber-
nardo Pires Ferreira, integralmente realizado, da seguinte forma:

a) Mil oitocentos e trinta e dois euros e noventa e sete cêntimos
em dinheiro;

b) Com a transferência para a sociedade do seguinte bem:
Estabelecimento comercial instalado na sua residência, no rés-do-

-chão do prédio sito em Grichoso, na freguesia de Vale de Azares,
concelho de Celorico da Beira, inscrito na respectiva matriz sob o
artigo 442, no valor atribuído de cento e oito mil cento e sessenta e
sete euros e três cêntimos;

5.º

A sociedade poderá participar por qualquer forma, no capital soci-
al de outras, reguladas ou não por leis especiais, em agrupamentos
complementares de empresas, mesmo que o objecto desta ou destas
sociedades, coincida ou não, no todo ou em parte, com o da mesma.

6.º

1 — A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
decisão do sócio único, pertence ao sócio ou a estranhos, a designar
em assembleia-geral, ficando desde já nomeado gerente o sócio único,
Luís Bernardo Pires Pereira.

2 — A sociedade obriga-se com a intervenção de um gerente.

7.º

Ao sócio único poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de quinhentos mil euros.

8.º

Fica desde já autorizada a celebração de negócios jurídicos entre o
sócio único e a sociedade, os quais devem servir à prossecução do
objecto da sociedade, nos termos do artigo 270-F, do Código das
Sociedades Comerciais.

Conferi o original.

25 de Maio de 2005. — A Conservadora, Maria Manuela Esteves
da Silva Abrantes. 2007717220

MEDA

JACTOFIL — METALOMECÂNICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Meda. Matrícula n.º 00096/
280792.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe com a inscrição
n.º 6, com o número e data da apresentação: 03/10052005.

Certifico que foi alterado o pacto social da sociedade em epígrafe,
quantos aos artigos 1.º, 2.º, 3.º, 4.º e 6.º, que passam a ter as seguintes
redacções.

1.º

A sociedade adopta a firma JACTOFIL — Metalomecânica, L.da, e
tem a sua sede na Rua Industrial, 65, freguesia de Longroiva, conce-
lho de Meda.

2.º

1 — O objecto da sociedade consiste em: exploração de oficina de
serralharia civil e reparações auto e metalomecânica; aluguer de má-
quinas de terraplanagem, equipamento de construção e de demolição
com ou sem operador; serviços de terraplanagem; construção civil; e
fabrico de alfaias agrícolas.

2 — A sociedade poderá participar no capital social de outras so-
ciedades, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades regu-
ladas por leis especiais ou em agrupamentos complementares de em-
presas.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e noutros bens
ou demais valores constantes da escrita social, é de cem mil euros e
corresponde à soma de três quotas dos valores nominais e titulares
seguintes: Duas iguais de quarenta e oito mil setecentos e cinquenta
euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios José António Lucas
da Costa e Jorge Manuel Lucas da Costa e uma de dois mil e quinhen-
tos euros pertencente aos mesmos sócios José António Lucas da Costa
e Jorge Manuel Lucas da Costa.

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 nomeados gerentes
ambos os sócios.

2 — Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos
basta a intervenção de um gerente.
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ARTIGO 6.º

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

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

O texto completo e actualizado do pacto social foi depositado na
pasta respectiva.

Conferida está conforme o original.

20 de Junho de 2005. — A Conservadora, Ana Cristina Garcia
Borges. 2001621302

PINHEL

ESTELA SÍLVIA DUARTE PEDREIRO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pinhel. Matrícula n.º 340/
050413; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 01/050413.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, pela apresenta-
ção supra-referida, efectuou-se o seguinte registo:

Na inscrição n.º 2, efectuou-se o seguinte registo:
Alteração parcial do pacto social.
Artigo alterado: 1.º
Sede: freguesia de Freixedas, concelho de Pinhel.

Conferida e está conforme.

13 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Adelaide
Ferreira Quelhas. 2001818920

COMBUSTÍVEIS DA FONTE NOVA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pinhel. Matrícula n.º 341/
050413; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 02/050413.

Certifico que Fernando Manuel Monteiro, solteiro, maior, consti-
tuiu a sociedade unipessoal em epígrafe, que se rege pelo seguinte con-
trato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Combustíveis da Fonte Nova,
Unipessoal, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua do Acipreste, freguesia de
Azevo, concelho de Pinhel.

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

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto comércio a retalho de combustíveis,
lubrificantes e acessórios de automóveis.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de cinco mil euros, representado por uma quota de igual valor nomi-
nal, pertencente ao sócio único.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência e a representação da sociedade, pertence ao sócio
único ou a não sócios, a qual poderá não ser remunerada conforme
aquele decidir.

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

3 — Fica desde já 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 não coincida no todo ou em
parte com aquele que a sociedade está exercendo.

ARTIGO 7.º

Ao sócio único poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital, até ao montante de cinquenta mil euros.

Conferida está conforme.

13 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Adelaide
Ferreira Quelhas. 2001818599

MONTANHA — PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pinhel. Matrícula n.º 123;
identificação de pessoa colectiva n.º 502531550; data da apresen-
tação: 050509.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe
a acta de aprovação das contas do ano de 2004 e respectivos docu-
mentos de prestação de contas referidos no artigo 42.º do Código do
Registo Comercial.

Está conforme o original.

18 de Maio de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2001818645

ABEL PAULINO, GRANITOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pinhel. Matrícula n.º 227;
identificação de pessoa colectiva n.º 504629883; inscrição n.º 02;
número e data da apresentação: 050513.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, pela apresenta-
ção supra-referida, efectuou-se o seguinte registo:

Na inscrição n.º 02, efectuou-se o seguinte registo, de dissolução e
encerramento da liquidação.

Data da aprovação das contas: 21 de Outubro de 2004.
Menção: não tem activo nem passivo.

Conferida e está conforme.

13 de Maio de 2005 — A Segunda-Ajudante, Maria Adelaide
Ferreira Quelhas. 2001818840

SEIA

TRANSPORTE DE MERCADORIAS SENENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Seia. Matrícula n.º 00395/
930422; identificação de pessoa colectiva n.º 502965908.

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

Pelo averbamento n.º l à inscrição n.º 1, apresentação n.º 01/
050519.

Cessação das funções de gerente de Fernando Garcia, por destitui-
ção, em 10 de Maio de 2005.

Pela inscrição n.º 8, apresentação n.º 02/050519.
Nomeação de gerente, com capacidade profissional, José Mendes

Moura, em 10 de Maio de 2005.

Está conforme o original.

31 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria do Céu da
Silva Pinto. 2005606898

LEIRIA
CALDAS DA RAINHA

MANUEL, DAVID & LUÍS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial das Caldas da Rainha. Matrícula
n.º 3786; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 11/
20050503.
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Certifico que entre Manuel Ferreira da Silva, casado com Maria
Margarida Lindo da Costa Silva, na comunhão de adquiridos, Luís
Manuel Fialho dos Santos, casado com Maria Isabel dos Santos Ro-
que, na comunhão de adquiridos e David Costa Paulo, casado com
Clara Margarida Boita Ferreira Paulo, na comunhão de adquiridos, foi
constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato cons-
tante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade a adopta a firma Manuel, David & Luís, L.da

ARTIGO 2.º

1 — A sociedade tem a sua sede na Travessa dos Loureiros, 7, no
lugar de Malásia, freguesia de Alvorninha, concelho de Caldas da
Rainha.

2 — Por deliberação da gerência a sede social poderá ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

3 — A gerência poderá criar sucursais, filiais, agências ou outras
formas locais de representação social, onde e quando o julgar conve-
niente.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem como objecto: construção civil; compra e venda
de imóveis e revenda dos adquiridos para esse fim.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de seis mil euros, e corresponde, à soma de três quotas, do valor
nominal de dois mil euros, cada, uma de cada sócio.

ARTIGO 5.º

Os sócios podem deliberar que, aos sócios de maior idade, sejam
exigidas prestações suplementares até ao quíntuplo do capital social,
desde que aquela deliberação seja tomada por unanimidade dos sócios,
que representem a totalidade do capital social, e nela sejam fixados
os respectivos termos e condições.

ARTIGO 6.º

Poderão ser feitos suprimentos à sociedade desde que, por delibera-
ção unânime dos sócios, que representem a totalidade do capital so-
cial, sejam fixados os respectivos termos e condições.

ARTIGO 7.º

1 — A administração e gerência da sociedade, com ou sem remu-
neração, conforme for deliberado, incumbirá a sócios ou não sócios,
designados em assembleia geral.

2 — A sociedade obriga-se validamente em todos os seus actos e
contratos com a intervenção de dois gerentes.

3 — Ficam, desde já, nomeados gerentes todos os sócios.

ARTIGO 8.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 9.º

A cessão de quotas, total ou parcial, é livre entre os sócios, mas a
cessão a estranhos carece do consentimento da sociedade, que goza
de direito de preferência, em primeiro lugar e os sócios não cedentes,
em segundo lugar.

ARTIGO 10.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio se a mes-
ma for penhorada, arrolada ou arrestada ou, em geral, apreendida ju-
dicial ou administrativamente, ou se, fora dos casos previstos na lei,
for cedida sem o prévio consentimento da sociedade, quando devido.

Foi conferida e está conforme.

20 de Maio de 2005. — A Ajudante, Bárbara Pereira Marques.
2007162768

 INSTITUTO DE BELEZA MILÉNIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial das Caldas da Rainha. Matrícula
n.º 2869; identificação de pessoa colectiva n.º 504955039; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 02/20050502.

Certifico que foi inscrita a dissolução e encerramento da liquidação
da sociedade.

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

Foi conferida e está conforme.

18 de Maio de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Emília
Gomes Coutinho Rocha. 2007162687

MARGARIDA PEREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial das Caldas da Rainha. Matrícula
n.º 3787; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 01/
20050504.

Certifico que entre Maria Margarida Henriques Pereira Rito, casa-
da com Jorge Manuel Gomes Rito, na comunhão de adquiridos, e
António Pereira, casado com Margarida Sofia Henriques Pereira, na
comunhão de adquiridos, foi constituída a sociedade em epígrafe, a
qual se rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Margarida Pereira, L.da

ARTIGO 2.º

1 — A sociedade tem a sua sede na Rua do Dr. Asdrúbal Calisto,
24, freguesia de Nossa Senhora do Pópulo, na cidade e concelho de
Caldas da Rainha.

2 — Por deliberação da gerência a sede social poderá ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

3 — A gerência poderá criar sucursais, filiais, agências ou outras
formas locais de representação social, onde e quando o julgar conve-
niente.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem como objecto: comércio de materiais de constru-
ção, têxteis e iluminação para casas de banho; comércio de produtos
musicais, essências aromáticas e livros e revistas técnicas; montagem
e revestimento de casas de banho; design industrial, gráfico de interi-
ores e exteriores. Formação profissional.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de cinco mil euros, e corresponde à soma de duas quotas, do valor
nominal de dois mil e quinhentos euros, cada, uma de cada sócio.

ARTIGO 5.º

Os sócios podem deliberar que, aos sócios de maior idade, sejam
exigidas prestações suplementares até quíntuplo do capital social, desde
que aquela deliberação seja tornada por unanimidade dos votos repre-
sentativos da totalidade do capital social e nela sejam fixados os res-
pectivos termos e condições.

ARTIGO 6.º

Poderão ser feitos suprimentos à sociedade desde que, por delibera-
ção unânime dos votos representativos da totalidade do capital soci-
al, sejam fixados os respectivos termos e condições.

ARTIGO 7.º

1 — A administração e gerência da sociedade, com ou sem remu-
neração, conforme for deliberado, incumbirá a sócios ou não sócios,
designados em assembleia geral.

2 — A sociedade obriga-se validamente em todos os seus actos e
contratos com a intervenção de um gerente.

3 — Fica desde já nomeada gerente a sócia Maria Margarida Hen-
riques Pereira Rito.

ARTIGO 8.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 9.º

A cessão de quotas, total ou parcial, é livre entre os sócios, mas a
cessão a estranhos carece do consentimento da sociedade, que goza
de direito de preferência, em primeiro lugar e os sócios não cedentes,
em segundo lugar.
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ARTIGO 10.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio se a mes-
ma for penhorada, arrolada ou arrestada ou, em geral, apreendida ju-
dicial ou administrativamente, ou se, fora dos casos previstos na lei,
for cedida sem o prévio consentimento da sociedade, quando devido.

Foi conferida e está conforme.

23 de Maio de 2005. — A Ajudante, Bárbara Pereira Marques.
2007162938

MARINHA GRANDE

LEPE — EMPRESA PORTUGUESA DE EMBALAGENS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Marinha Grande. Matrícula
n.º 00153/641104; identificação de pessoa colectiva n.º 500165122.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi feito o
depósito na pasta respectiva dos documentos de prestação de contas
relativas ao exercício do ano de 2004.

Conferido, está conforme.

17 de Maio de 2005. — A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira dos
Santos Batista. 2006794396

ÓBIDOS

COVADIS — GESTÃO E COMÉRCIO DE ARTIGOS
PARA O LAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Óbidos. Matrícula n.º 531;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 04/20050504.

Certifico que entre Francisco Manuel Caeiro Vogado, casado com
Maria Margarida Casinha Tiago Vogado na comunhão geral, e Jean-
-Marc Andres, casado com Mireille Chavagnas Andres, na comunhão
de adquiridos, foi constituída uma sociedade comercial por quotas, a
qual se passará a reger pelos artigos constantes do pacto a seguir repro-
duzidos:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma COVADIS — Gestão e Comércio de
Artigos para o Lar, L.da

ARTIGO 2.º

1 — A sociedade tem a sua sede na Rua da Pegada, 3, no lugar de
Pinhal, freguesia de Santa Maria, concelho de Óbidos.

2 — Por deliberação da gerência a sede social poderá ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

3 — A gerência poderá criadas sucursais, filiais, agências ou outras
formas locais de representação social, onde e quando o julgar conve-
niente.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem como objecto: Comércio, concepção, gestão, pro-
moção e marketing de artigos para o lar, sua importação e exporta-
ção. Análise e estudos de mercado.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de quinze mil euros, e corresponde à soma de duas quotas, do valor
nominal de sete mil e quinhentos euros, cada, uma de cada sócio.

ARTIGO 5.º

Os sócios podem deliberar que, aos sócios de maior idade, sejam
exigidas prestações suplementares até ao décuplo do capital social,
desde que aquela deliberação seja tomada por unanimidade dos votos
representativos da totalidade do capital social e nela sejam fixados os
respectivos termos e condições.

ARTIGO 6.º

Poderão ser feitos suprimentos à sociedade desde que, por delibera-
ção unânime dos votos representativos da totalidade do capitai soci-
al, sejam fixados os respectivos termos e condições.

ARTIGO 7.º

1 — A administração e gerência da sociedade, com ou sem remu-
neração, conforme for deliberado, incumbirá a sócios ou não sócios,
designados em assembleia geral.

2 — A sociedade obriga-se validamente em todos os seus actos e
contratos com a intervenção de um gerente.

3 — Ficam desde já nomeados gerentes ambos os sócios.

ARTIGO 8.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras 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 9.º

1 — A cessão de quotas, total ou parcial, é livre entre os sócios,
mas a cessão a estranhos carece do consentimento da sociedade, que
goza de direito de preferência, em primeiro lugar e os sócios não
cedentes, em segundo lugar.

2 — Caso mais do que um sócio deseje exercer direito de preferên-
cia, na falta de acordo, as cessões serão feitas na proporção das quo-
tas que cada um dos preferentes já detenha na sociedade, observados
que sejam os condicionalismos legais quanto ao valor das quotas .

3 — Na comunicação quanto à cessão de quotas e ao exercício do
direito de preferência, com as devidas adaptações, observar-se-á o
disposto nos artigos 414.º e seguintes, do Código Civil.

ARTIGO 10.º

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

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Se a quota for cedida a não sócios sem o prévio consentimento

da sociedade.
c) Se a quota for penhorada, arrolada ou arrestada ou, em geral,

apreendida judicial ou administrativamente;
d) Se o sócio praticar actos que violem o pacto social ou as obri-

gações sociais;
e) No caso de morte de sócio a quem não sucedam herdeiros legi-

timários;
f) Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja sócio;
g) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
h) Por exoneração ou exclusão de um sócio.
2 — Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no

balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas,
destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou a tercei-
ros.

3 — Salvo acordo em contrário, ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último ba-
lanço aprovado.

4 — Se por falecimento de um sócio a respectiva quota não for
amortizada no prazo de noventa dias, a contar da data do falecimen-
to, os herdeiros deverão designar, de entre eles, um representante
comum.

ARTIGO 11.º

Sem prejuízo do disposto no artigo 54.º do Código das Sociedades,
as assembleias gerais serão convocadas por carta registada, dirigida
aos sócios com pelo menos 20 dias de antecedência.

Conferida, está conforme.

20 de Maio de 2005. — A Ajudante, Ana Paula Lourenço Afonso
de Moura Mendes. 2004173955

OBITECNICA — INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE ALUMÍNIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Óbidos. Matrícula n.º 530;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 01/20050530.

Certifico que entre José Carlos Salgueiro Pedro, casado com Hele-
na Maria Fernandes Pereira Pedro, na comunhão de adquiridos, Sidó-
nia Jacinto de Freitas, divorciada, e José Joaquim Sousa Lino, casado
com Isabel de Portugal da Silveira Henriques de Feitas Sousa Lino, na
comunhão geral, foi constituída uma sociedade comercial por quotas,
a qual se passará a reger pelos artigos constantes do pacto a seguir
reproduzidos:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma OBITECNICA — Indústria e Comér-
cio de Alumínios, L.da, e tem a sua sede na Rua das Tulipas, Casal dos
Jardins, freguesia de Olho Marinho, concelho de Óbidos.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sede social poderá
ser deslocada dentro do mesmo concelho ou para um dos limítrofes,
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bem como serem criadas agências, delegações, sucursais, filiais, de-
pendências ou quaisquer outras formas de representação social em
qualquer parte do território nacional e estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto indústria, comércio e serviços de alu-
mínio, ferro e madeira.

§ único. A sociedade poderá participar no capital social de outras
sociedade, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades regu-
ladas por leis especiais ou em agrupamentos complementares de em-
presas.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de dez mil
euros, e corresponde à soma de três quotas, com os valores nominais,
uma de cinco mil e cem euros, pertencente ao sócio José Carlos Sal-
gueiro Pedro, outra de três mil e novecentos euros, pertencente à
sócia Sidónia Jacinto de Freitas e outra de mil euros, pertencente ao
sócio José Joaquim Sousa Lino.

§ único. Por deliberação unânime dos sócios, poderão ser exigidas
aos mesmos, prestações suplementares de capital até ao montante
máximo igual a quinze vezes o capital, existente à data da deliberação
e na proporção das respectivas quotas.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo dos sócios ou não sócios
que nela vierem a ser designados, ficando desde já nomeado gerente o
sócios José Carlos Salgueiro Pedro.

§ único. Para que a sociedade fique validamente obrigada é sufici-
ente a assinatura de um gerente.

ARTIGO 5.º

1 — A cessão, total ou parcial de quotas, entre sócios é livremente
permitida.

2 — O preço da venda ou cessão da quota entre sócios, bem como,
os respectivos termo do negócio, serão os que forem fixados por
acordo dos mesmos.

3 — Em caso de cessão, é assegurado o direito de preferência à
sociedade, em primeiro lugar, e, seguidamente, aos sócios não ceden-
tes.

4 — A cessão de quotas não produz efeitos para com a sociedade
enquanto não for consentida por esta, a não ser que se trate de cessão
entre cônjuges, entre ascendentes e descendentes ou entre sócios.

ARTIGO 6.º

1 — Em caso de morte de um dos sócios, a sua quota será transmi-
tida aos seus herdeiros, nos termos legais;

2 — Se por morte de qualquer sócio a respectiva quota não for
amortizada no prazo de noventa dias a contar da data da morte, os
herdeiros deverão designar, de entre eles, um representante comum.

ARTIGO 7.º

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 presente pacto so-

cial ou contrários à lei;
d) No caso de morte de sócio, quando lhe não sucederem herdeiros

legais;
e) Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja

sócio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio, mediante sen-

tença judicial transitada em julgado;
g) Por exoneração ou exclusão, judicial ou extrajudicial, de um dos

sócios;
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros, sem o prévio con-

sentimento da sociedade, tomada em maioria por assembleia geral.

ARTIGO 8.º

Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no balan-
ço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas destina-
das a serem alienadas a um ou algum dos sócios ou a terceiros.

ARTIGO 9.º

Salvo convenção em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o que resultar do último balanço
aprovado.

ARTIGO 10.º

1 — A fiscalização da sociedade competirá a um revisor oficial de
contas, a designar em assembleia geral;

2 — Em caso de discordância quanto à escola do ROC, o mesmo
será indicado pela Câmara dos Revisores Oficiais de Contas.

ARTIGO 11.º

1 — Quando a lei não preveja outras formalidades, as assembleias
gerais serão convocadas por meio de cartas registadas com aviso de
recepção dirigidas aos sócios com a antecedência mínima de 15 dias,
sem prejuízo do previsto nos números seguintes da presente cláusula.

2 — As notificações previstas no número anterior, bem como qual-
quer outra a realizar no âmbito da actividade da sociedade, serão efec-
tuadas para as moradas constantes deste contrato ou para outras que
tenham, entretanto, sido indicadas pelas partes mediante carta regis-
tada com aviso de recepção, sob pena de ineficácia.

3 — Quaisquer notificações previstas nos números anteriores desta
cláusula, que não for recebida por recusa ou não levantamento do
destinatário, será considerada como tendo produzido os seus efeitos
na data em que teria sido entregue pelos serviços de distribuição.

Conferida, está conforme.

20 de Maio de 2005. — A Ajudante, Ana Paula Lourenço Afonso
de Moura Mendes. 2004173939

LISBOA
AMADORA

VINALDA — COMPANHIA COMERCIAL DE BEBIDAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 12 939;
identificação de pessoa colectiva n.º 500299609; inscrição n.º 26;
número e data da apresentação: 01/050513.

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

Facto: nomeação dos membros do conselho de administração e fiscal
único.

Conselho de administração: presidente — José Nunes de Almeida
Casais, Campo Grande, 220, 10.º, C, Lisboa; vogal — Paulo Jorge Lobo
de Miranda do Carmo, Rua de Martins Sarmento, 15, 2.º, esquerdo,
Lisboa; vogal — Tiago Lobo de Miranda de Almeida Casais, Campo
Grande, 220, 10.º, C, Lisboa.

Fiscal único — Mala, Mesquita e Associados, SROC, Avenida do
Infante Santo, 40,1.º, Lisboa; Suplente — Maria Fernanda Rodrigues
Fernandes, Rua de Columbano Bordalo Pinheiro, 59, 6.º, Lisboa, ROC.

Duração do mandato: 2005-2007.
Data da deliberação: 29 de Abril 2005.

O texto completo actualizado ficou depositado na pasta respecti-
va.

18 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Luz Moreira.
2008615006

DECADA — INFORMÁTICA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 14 621;
identificação de pessoa colectiva n.º 503453498; averbamento n.º 1
à inscrição n.º 14; número e data da apresentação: 29/050405.

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

Deslocação da sede para Avenida da Quinta Grande, 77-A, fregue-
sia de Alfragide, concelho de Amadora.

Está conforme o original.

13 de Abril de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Afonso Menezes. 2008198669

HIQUAFI — EDITORA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 5297;
identificação de pessoa colectiva n.º 500605866; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 01/050210.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
seguinte acto de registo:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 21 de Janeiro de 2005.

 Conferido e conforme.

17 de Fevereiro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Afonso Menezes. 2009225163

S. O. S. OFFICE — ORGANIZAÇÃO E GESTÃO
ADMINISTRATIVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 13 079;
identificação de pessoa colectiva n.º 505206609; inscrição n.º 5;
número e data da apresentação: 07/050509.

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

Alteração parcial do contrato.
Os artigos 1.º, n.º 1, 2.º, n.º 1 e 3.º, n.º 1, foram modificados e

ficaram com as seguintes redacções:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma S. O. S. OFFICE — Organização e
Gestão Administrativa, L.da, e tem sede na Avenida das Laranjeiras,
18-A, freguesia de Alfragide, concelho da Amadora.

2 — Jorge Filipe Camacho Sota, divorciado, natural da freguesia de
Santa Justa, concelho de Lisboa, residente na Praça de José Borralho,
Casa Cruz Louro, na Costa da Caparica, concelho de Almada.

ARTIGO 2.º

1 — O objecto da sociedade é a organização e gestão administrati-
va de empresas, prestação de serviços de consultoria e assistência
técnica na área da contabilidade, auditoria, interpretação e tradução,
comercialização de software informático, serviços na área informáti-
ca.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de dez
mil euros, e corresponde à soma das seguintes quotas, uma no valor
nominal de nove mil e quinhentos euros do sócio Jorge Filipe Cama-
cho Sota, e outra no valor nominal de quinhentos euros da própria
sociedade S. O. S. Office — Organização e Gestão Administrativa, L.da

2 — Poderão ser exigidas prestações suplementares até ao mon-
tante de vinte mil euros.

3 — Os sócios poderão fazer à sociedade suprimentos de que esta
carecer, mediante prévia deliberação tomada em assembleia geral.

O texto completo actualizado ficou depositado na pasta respecti-
va.

12de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Luz Moreira.
2008193080

CORTEC, SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 12 229;
identificação de pessoa colectiva n.º 505113040; averbamento n.º 1
à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 8/090505.

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

Recondução dos membros do conselho de administração e fiscal
único.

Prazo: 2004-2007.
Data da deliberação: 23 de Agosto de 2004.

Está conferido e conforme o original.

11 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Luz Moreira.
2003695931

CLAN SEVEN — ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 13 058;
identificação de pessoa colectiva n.º 505758679; averbamento n.º 1
à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e data das apresenta-
ções: 11 e 12/050509.

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

Cessação de funções de gerência de Luís Gonçalo Rodrigues Ahrens
Teixeira e de Nuno Avença Camacho.

Data: 26 de Março de 2002.
Causa: renúncia.
Alteração parcial do contrato.
Os artigos 3.º, n.º 1, e 4.º, n.º 2, foram modificados e ficaram com

as seguintes redacções:
ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma CLAN SEVEN — Actividades
Hoteleiras, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Estrada Velha de Queluz, 42,
Bairro de Janeiro, na Amadora, freguesia da Venteira, concelho da
Amadora.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em actividades hoteleiras e simila-
res.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente subscrito e realizado em di-
nheiro, é de cinco mil euros, e corresponde à soma de duas quotas nos
valores nominais de três mil duzentos e oito euros e outra de mil
setecentos e noventa e dois euros, da referida sócia.

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

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade compete aos gerentes a nomear em
assembleia geral, com ou sem remuneração, conforme aí for delibe-
rado.

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

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

4 — Fica desde já nomeada gerente a referida sócia.

O texto completo actualizado ficou depositado na pasta respectiva.

12 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Luz Moreira.
2008193039

HOREBECONSTROI — CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 14 742;
identificação de pessoa colectiva n.º 504891626; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 13/050509.

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

Alteração parcial do contrato.
O artigo 1.º foi modificado e ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma HOREBECONSTROI — Constru-
ção Civil, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua de José Estevão, 1, rés-do-
-chão, B, freguesia da Reboleira, concelho da Amadora.

3 — Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser desloca-
da, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e, serem
criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de represen-
tação, no território nacional ou estrangeiro.

O texto completo actualizado ficou depositado na pasta respectiva.

12 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Luz Moreira.
2008193101

LUCRAL — SOCIEDADE LUSO BRITÂNICA
DE CONSTRUÇÕES E REVENDA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 14 212;
identificação de pessoa colectiva n.º 500957908; inscrição n.º 15;
número e data da apresentação: 15/050509.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram efectua-
dos os seguintes actos de registo:

Facto: nomeação de fiscal único.
Fiscal único — António Freitas dos Santos, ROC.
Suplente: — José Maria Monteiro de Azevedo Rodrigues, ROC.
Prazo: 2003-2006.

O texto completo actualizado ficou depositado na pasta respectiva.

12 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Luz Moreira.
2008210375

MERCADO DAS PRENDAS — IMPORTAÇÃO
E EXPORTAÇÃO ARTESANATO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 10 616;
identificação de pessoa colectiva n.º 504021796; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 02/050503.

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

Dissolução e encerramento da liquidação
Data da aprovação das contas: 25 de Outubro de 2001.

Está conferida e conforme.

3 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Luz Moreira.
2007299208

BIONDI — CONSTRUÇÕES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 12 356;
identificação de pessoa colectiva n.º 505241820; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 05/050503.

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

Alteração parcial do contrato com reforço de capital e redenomi-
nação em euros.

O capital foi reforçado com € 245 000 em dinheiro e o seu artigo
3.º foi modificado e ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de duzen-
tos e cinquenta mil euros e é formado por uma só quota, de igual
valor, pertencente à sócia Lusoconstrol Investments, Limited.

O texto completo actualizado ficou depositado na pasta respectiva.

5 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Luz Moreira.
2008341380

INTERDADOS — EDIÇÕES CULTURAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 7290;
identificação de pessoa colectiva n.º 502586354; averbamento
n.º 01 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 7; número e data da apresen-
tação: 10/050503.

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

Cessação de funções de gerência de Eloy Tuffi.
Data: 22 de Outubro de 2004.
Causa: renúncia.
Alteração parcial do contrato.
Os artigos 4.º 5.º foram modificados e ficaram com as seguintes

redacções:
4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor nomi-
nal de dois mil e quinhentos euros, pertencentes cada uma delas a
cada um dos sócios António Manuel de Barros Ferreira Pinho e à
sociedade Finbrook Holdings Limited.

5.º

1 — A gerência da sociedade é exercida por um ou mais gerentes,
nomeados em assembleia geral, os quais poderão não ser remunerados
se tal vier a ser deliberado em assembleia geral;

2 — A sociedade vincula-se com a intervenção de um gerente.

O texto completo actualizado ficou depositado na pasta respectiva.

5 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Luz Moreira.
2008192709

LAR À MEDIDA — SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 14 730;
identificação de pessoa colectiva n.º 507243552; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 12/050503.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, cujo contra-
to se rege pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 — A firma da sociedade é constituída pela denominação Lar à
Medida — Sociedade de Mediação Imobiliária, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua de Cerrados das Oliveiras,
bloco 2, 3.º, esquerdo, freguesia de Alfragide, concelho da Amadora.

3 — Por simples deliberação da gerência pode a sede social ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limitrófe,
podendo ainda a gerência 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 no exercício da actividade de me-
diação imobiliária e administração de imóveis por conta de outrem.

ARTIGO 3.º

O capital social é de quarenta mil euros e corresponde à soma de
três quotas iguais, no valor nominal de quinze mil euros cada, perten-
centes uma a cada um dos sócios, Ana Alexandra Pais de Almeida e
Silva, Claúdia Isabel Pragana dos Santos Ferreira, e Sérgio João Salva-
do Moreno de Matos.

2 — O capital social encontra-se realizado em dinheiro quanto à
importância de vinte cinco mil euros, na proporção das quotas de
cada sócio, devendo a importância de vinte mil euros ser realizada no
prazo de um ano, a partir desta data.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
deliberado em assembleia geral, será exercida pelos gerentes, sócios
ou não sócios, que forem eleitos em assembleia geral.

2 — Para a sociedade ficar obrigada, em todos os seus actos e con-
tratos, são necessárias as assinaturas de dois gerentes.

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

4 — Ficam desde já designados gerentes os sócios Cláudia Isabel
Pragana dos Santos Ferreira e Sérgio João Salvado Moreno de Matos.

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 entre sócios é livremente permitida, mas a fa-
vor de não sócios depende do consentimento da sociedade que terá
sempre o direito de preferência, o qual, de seguida, se defere aos só-
cios 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, insolvência, ou cessão gratuita não autorizada;
c) Quanto o sócio praticar actos que violem o pacto social ou as

obrigações sociais;
d) No caso de morte de sócios a quem não sucedam herdeiros leg-

timários;
e) Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não for sócio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio;
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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 figura com
tal no balanço, e que posteriormente, sejam criadas uma ou várias
quotas destinadas a serem alienadas a um ou algum dos sócios ou a
terceiros.

3 — Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização terá 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 e está conforme.

5 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Luz Moreira.
2011352860

MIKIPAVE — CONSTRUÇÃO CIVIL, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 14 709;
identificação de pessoa colectiva n.º 507231210; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 15/050503.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, cujo contra-
to se rege pelos seguintes artigos:

CLÁUSULA 1.A

Firma

A sociedade adopta a firma MIKIPAVE — Construção Civil, Uni-
pessoal, L.da

CLÁUSULA 2.A

Objecto

A sociedade tem por objecto construção civil, pavimentos, rebo-
cos projectados, carpintaria, assentamento de tijolos, ladrilhos e lim-
peza industrial.

CLÁUSULA 3.A

Sede

1 — A sede da sociedade situa-se na Rua B, 17-F, Alto da Cova da
Moura, Buraca, Amadora.

2 — A gerência fica desde já autorizada pelo presente contrato a
deslocar a sede dentro do mesmo concelho ou para concelho limítro-
fe.

CLÁUSULA 4.A

Capital social

O capital social é de cinco mil euros, a que corresponde quota única
pertencente ao sócio unitário, aqui representado do outorgante, e se
encontra totalmente realizado, em dinheiro.

CLÁUSULA 5.A

Gerência

1 — A gerência será exercida pelo sócio unitário, aqui representa-
do, vinculando a sociedade pela aposição da assinatura do mesmo.

2 — A remuneração da gerência é, a partir do presente contrato,
fixada no valor de quinhentos euros mensais.

CLÁUSULA 6.A

Lucros

Os lucros anuais do exercício serão, após a dedução de reserva le-
gal, totalmente disponíveis ao sócio único.

CLÁUSULA 7.A

Disposições transitórias

A gerência fica desde já autorizada a levantar a entrada no mon-
tante necessário para o pagamento das despesas com a constituição
da sociedade, que suportará.

CLÁUSULA 8.A

Foro

Para dirimir os eventuais litígios emergentes do presente contrato
é competente o Tribunal da Comarca da Amadora, com a renúncia de
todas as outras.

Conferida e conforme.

6 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Luz Moreira.
2009249577

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES — MAGUSTEIRO
& COIMBRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 14 731;
identificação de pessoa colectiva n.º 507328264; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 2/050504.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, cujo contra-
to se rege pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

É constituída uma sociedade comercial por quotas com a firma
Sociedade de Construções — Magusteiro & Coimbra, L.da

ARTIGO 2.º

1 — A sede social é na Rua de João de Deus, 14, em Moinhos da
Funcheira, freguesia de São Brás, concelho da Amadora.

2 — A gerência pode deslocar a sede social dentro do mesmo con-
celho ou para concelho limítrofe e criar sucursais, filiais, agências,
delegações ou outras formas locais de representação no País ou no
estrangeiro.

ARTIGO 3.º

O objecto social consiste na construção civil e obras públicas, com-
pra e venda de imóveis e revenda dos adquiridos para esse fim.

ARTIGO 4.º

A sociedade poderá participar no capital de outras sociedades ainda
que com objecto diferente do seu e em agrupamentos complementa-
res de empresas.

ARTIGO 5.º

O capital social, inteiramente realizado em dinheiro, é de cinquen-
ta mil euros, correspondente à soma de duas quotas dos valores nomi-
nais de vinte cinco mil euros, uma de cada um dos sócios Domingos
Magusteiro e Antero Loureiro Coimbra.

ARTIGO 6.º

Os sócios poderão celebrar com a sociedade contratos de suprimen-
tos nos termos e condições que previamente venham a ser aprovados
em assembleia geral.

ARTIGO 7.º

Poderão ser exigidas aos sócios, na proporção das suas quotas, pres-
tações suplementares até ao montante global de quatrocentos e no-
venta e oito mil setecentos e noventa e sete euros e noventa cênti-
mos.

ARTIGO 8.º

1 — A cessão de quotas é livre entre sócios.
2 — Nos demais casos, a cessão depende do prévio consentimento

da sociedade, e sendo onerosa, gozará esta do direito de preferência.

ARTIGO 8.º

1 — A sociedade fica vinculada com as assinaturas de dois geren-
tes, salvo nos actos de mero expediente em que é suficiente a de um
só.

2 — A gerência será remunerada ou não conforme for deliberado
em assembleia geral, podendo a remuneração consistir total ou parci-
almente em participação nos lucros da sociedade.

3 — Ficam designados gerentes ambos os sócios.

ARTIGO 9.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, de pois de deduzida per-
centagem para a reserva legal, será dado o destino que vier a se deli-
berado em assembleia geral.

Conferida e conforme.

6 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Luz Moreira.
2008192784
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EMAURA — SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 14 732;
identificação de pessoa colectiva n.º 506824039; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 04/050504.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe cujo contrato
se rege pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma EMAURA — Sociedade
Imobiliária, S. A., tem a sua sede na Estrada de Casal do Canas, Edi-
fício Mailtec, freguesia da Venteira, concelho de Amadora, e durará
por tempo indeterminado a contar da presente data.

2 — Mediante simples deliberação do conselho de administração
ou do administrador único, a sede da sociedade poderá ser transferida
para outro local, dentro do mesmo concelho ou de concelho limítro-
fe, bem como poderão ser criadas ou encerradas sucursais, agências ou
delegações em qualquer ponto do território nacional.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem como objecto:
1 — Compra, venda e revenda de bens imóveis, promoção imobi-

liária de imóveis próprios ou alheios, incluindo o arrendamento.
2 — Investimento e desenvolvimento de projectos imobiliários,

prestação de serviços e consultoria na área imobiliária e de infra es-
truturas.

ARTIGO 3.º

A sociedade, por deliberação do conselho de administração ou do
administrador único, poderá adquirir, deter, onerar ou alienar, por
qualquer forma, participações noutras sociedades, constituídas ou a
constituir, com idêntico ou diferente objecto do acima mencionado,
bem como participar em associações e sociedades reguladas por lei
especial ou em agrupamentos complementares de empresas.

CAPÍTULO II

Capital social, acções e obrigações

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado, é de cinquen-
ta mil euros, representado por 50 000 acções ordinárias, nominati-
vas, com o valor nominal de um euro cada.

ARTIGO 5.º

1 — O capital da sociedade poderá estar representado por títulos
que incorporem um qualquer número de acções.

2 — Os títulos de acções, definitivos ou provisórios, deverão con-
ter as assinaturas de dois administradores ou a do administrador úni-
co, as quais poderão ser apostas por chancela ou meios mecânicos.

3 — As acções da sociedade poderão ser convertidas em escritu-
rais, nos termos da lei.

ARTIGO 6.º

Nos aumentos de capital em dinheiro, os accionistas têm direito de
preferência na proporção das acções que possuírem, salvo se a assem-
bleia geral, de acordo com a lei, deliberar de modo diferente.

ARTIGO 7.º

A sociedade pode emitir obrigações nos termos das disposições le-
gais aplicáveis e nas modalidades permitidas por lei, em conformida-
de com as condições aprovadas em assembleia geral, mediante delibe-
ração tomada por três quartos dos votos representativos do capital
social.

ARTIGO 8.º

1 — A sociedade, nos termos e com os limites da lei, pode adquirir
acções e obrigações próprias e realizar sobre elas quaisquer operações.

2 — As acções da própria sociedade que esta tenha adquirido não
dão direito a dividendo nem a representação na assembleia geral.

3 — Caso as acções de qualquer accionista sejam penhoradas, ar-
restadas ou sujeitas a qualquer procedimento judicial, a sociedade po-
derá adquirir essas acções ou, em alternativa, amortizá-las, com redu-
ção do capital social.

4 — A sociedade poderá sempre amortizar acções, com redução do
capital social, se obtiver o acordo do respectivo titular.

5 — A sociedade poderá, ainda, amortizar as acções próprias que
tenha em carteira, devendo o capital social ser reduzido em confor-
midade com o número de acções amortizadas.

CAPÍTULO III

Dos órgãos sociais

SECÇÃO I

Assembleias gerais

ARTIGO 9.º

1 — A assembleia geral é constituída por todos os accionistas com
o direito de voto.

2 — A cada 100 acções corresponde um voto.
3 — As pessoas colectivas accionistas, deverão comunicar ao pre-

sidente da mesa, até às 17 horas do penúltimo dia útil anterior ao
fixado para a reunião o nome de quem as representa.

ARTIGO 10.º

O accionista com o direito de voto pode fazer-se representar na
assembleia geral nos termos da lei.

ARTIGO 11.º

A mesa da assembleia geral é composta por um presidente e um
secretário, accionistas ou não, eleitos por períodos de três anos, ree-
legíveis.

ARTIGO 12.º

1 — A assembleia geral de accionistas poderá ser ordinária ou ex-
traordinária.

2 — A assembleia geral ordinária reunirá nos casos e segundo os
termos previstos na lei e a extraordinária reunirá quando o conselho
de administração ou o administrador único ou o fiscal único enten-
dam conveniente para o interesse da sociedade, ou a pedido dos accio-
nistas que representem, pelo menos, 5 % do capital social.

ARTIGO 13.º

As convocatórias poderão ser feitas por carta registada dirigida aos
accionistas, ou por publicação, nos termos da lei.

ARTIGO 14.º

A assembleia geral reunirá no local da sede social da sociedade ou
noutro local na comarca judicial da sede, sempre que o presidente da
mesa da assembleia geral o entenda por conveniente, nos termos do
n.º 6 do artigo 377.º do Código das Sociedade Comerciais.

SECÇÃO II

Administração

ARTIGO 15.º

Compete ao conselho de administração ou ao administrador único,
em geral os mais amplos poderes de gestão e representação da soci-
edade e designadamente:

a) Representar a sociedade em juízo e fora dele, activa e passiva-
mente, podendo confessar, ou transigir em juízo, bem como
comprometer-se em arbitragens;

b) Instalar, adquirir, manter, transferir ou encerrar estabelecimen-
tos, agências, filiais, sucursais, delegações e qualquer outra forma de
representação sociais;

c) Adquirir, alienar ou onerar bens imóveis;
d) Constituir mandatários e delegar parte dos seus poderes num ou

mais dos seus membros;
e) Celebrar contratos necessários à prossecução do objecto social;
f) Desempenhar, em geral, as demais funções previstas na lei ou

contrato social.
ARTIGO 16.º

1 — A administração da sociedade compete a um administrador
único ou a um conselho de administração composto por três ou cinco
membros, sendo um presidente, conforme deliberado pela assembleia
geral, sendo eleitos por períodos de três ou cinco anos.

2 — O presidente do conselho de administração será eleito pela
assembleia geral que eleger os membros deste órgão.

3 — A assembleia geral poderá também nomear administradores
suplentes, em número não excedente a um terço dos membros efec-
tivos, os quais substituirão estes em caso de ausência definitiva, mor-
te, incapacidade, renúncia ou destituição.
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ARTIGO 17.º

A remuneração dos administradores ou do administrador único será
fixada em assembleia geral, podendo este órgão deliberar para o efei-
to a constituição de uma comissão de vencimentos.

ARTIGO 18.º

1 — O conselho de administração ou o administrador único reuni-
rão com a frequência que o mesmo entender, podendo os seus mem-
bros ser representados nos termos da lei.

2 — A convocatória efectuar-se-á mediante notificação a todos os
administradores, com, pelo menos, oito dias de antecedência, em re-
lação à reunião, através de correio certificado, fax ou e-mail, envia-
do para a direcção que cada administrador haja comunicado por escri-
to ao presidente do conselho de administração.

3 — As deliberações são tomadas por maioria dos votos dos admi-
nistradores presentes ou representados, tendo o presidente, ou quem
o substitua, voto de qualidade em caso de empate.

ARTIGO 19.º

1 — O conselho de administração ou o administrador único pode-
rão delegar a gestão corrente da sociedade num administrador-delegado
ou, no caso de ser composto por cinco membros, numa comissão
executiva.

2 — A comissão executiva será formada por três membros do con-
selho de administração.

3 — Competirá ao administrador-delegado ou à comissão executi-
va a gestão corrente da sociedade, com os poderes de administração
que lhe sejam delegados pelo respectivo conselho.

ARTIGO 20.º

1 — A sociedade obriga-se pela assinatura:
a) Do administrador único;
b) Por qualquer membro do conselho de administração;
c) Um administrador-delegado, dentro dos limites dos poderes que

lhe forem conferidos pelo conselho de administração;
d) Um procurador, nos precisos termos do respectivo mandato.
2 — Nos assuntos de mero expediente bastará a assinatura de um

dos administradores.

SECÇÃO III

Fiscal único

ARTIGO 21.º

A fiscalização da sociedade compete a um fiscal único, que terá um
suplente, eleitos pela assembleia geral por mandatos de três anos, sendo
reelegíveis.

CAPÍTULO IV

Disposições finais e transitórias

ARTIGO 22.º

1 — Os lucros apurados em cada exercício que não sejam necessá-
rios para cobrir prejuízos transitados ou formar ou reintegrar reservas
impostas por lei, terão o destino e aplicação que forem deliberados
em assembleia geral.

2 — Poderão ser feitos aos accionistas adiantamentos sobre lucros
no decurso do exercício social, nos termos previstos na lei.

ARTIGO 23.º

A sociedade dissolve-se nos casos e nos termos estabelecidos na
lei, ficando como liquidatário a administração em funções.

ARTIGO 24.º

O conselho de administração ou o administrador único da socieda-
de poderão, a todo tempo, designar um secretário da sociedade, que
terá um suplente, com as competências previstas na lei e cujos man-
datos, que poderão ser renovados por uma ou mais vezes, coincidirão
com o mandato do conselho de administração que os designar. Neste
caso, o secretário da mesa da assembleia geral cessará imediatamente
as suas funções.

Conferida e conforme.

6 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Luz Moreira.
2008192814

NELA CABELEIREIROS — SOCIEDADE
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 14 738;
identificação de pessoa colectiva n.º 507315529; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 04/050506.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, cujo contra-
to se rege pelos seguintes artigos:

1.º

1 — A sociedade adopta a denominação de Nela Cabeleireiros —
Sociedade Unipessoal, L.da, tem a sua sede na Avenida do Comandan-
te Luís António da Silva, 24, A, na freguesia da Falagueira, concelho
da Amadora.

2 — A gerência fica autorizada a deslocar a sede social para qual-
quer outro local do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e
criar filiais, sucursais e outras formas de representação onde enten-
der.

2.º

A sociedade tem por objecto a actividade de cabeleireiro de senho-
ras e estética.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros e corresponde a uma única quota pertencente à sócia Maria
Manuela dos Santos Mendes Monteiro.

4.º

1 — A administração e representação da sociedade pertencem à
gerência nomeada pela única sócia.

2 — A gerência poderá não ser remunerada se tal for deliberado
pela única sócia.

3 — É desde já designada gerente a única sócia Maria Manuela dos
Santos Mendes Monteiro.

4 — A sociedade obriga-se com a intervenção de um gerente.

5.º

A única sócia fica autorizada a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade desde que tais negócios sirvam à prossecução do objecto
social.

Conferida e conforme.

10 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Luz Moreira.
2008193004

MARKETGEL — COMÉRCIO DE CONGELADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 14 739;
identificação de pessoa colectiva n.º 507316622; inscrição n.º 1.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, cujo contra-
to se rege pelos seguintes artigos:

1.º

1 — A sociedade adopta a firma MARKETGEL — Comércio de
Congelados, L.da, e tem a sua sede na Rua de Damião de Góis, 44, 2.º,
direito, na freguesia de Alfornelos, concelho da Amadora.

2 — A gerência poderá deslocar livremente a sede social, dentro
do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como criar fi-
liais, sucursais, agências ou quaisquer outras formas locais de repre-
sentação, no território nacional ou no estrangeiro, sem necessidade
do consentimento da assembleia geral.

2.º

O objecto social consiste na venda a retalho de alimentos conge-
lados, nomeadamente peixe e carne.

3.º

O capital social é de cinco mil euros, integralmente realizado em
dinheiro, e corresponde à soma de duas quotas: uma no valor nominal
de dois mil e quinhentos euros pertencente ao sócio Fernando Manu-
el Marques Nunes; e uma no valor nominal de dois mil e quinhentos
euros pertencente ao sócio Bruno Miguel Amado de Albuquerque.
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4.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu.

5.º

1 — A gerência da sociedade com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, fica a cargo dos sócios.

2 — Para vincular a sociedade, são necessárias as assinaturas con-
juntas de dois gerentes.

6.º

1 — A divisão e cessão, total ou parcial de quotas entre os sócios
é livre, mas quando feita a estranhos, depende do consentimento da
sociedade que, em primeiro lugar, e os sócios não cedentes em segun-
do, têm direito de preferência na aquisição da quota que se deseja di-
vidir ou alienar.

2 — Se houver mais de um sócio a preferir, a quota será dividida
entre eles.

3 — Salvo acordo em contrário, o preço de qualquer quota será igual
ao valor que resultar do último balanço aprovado ou ao valor nomi-
nal da mesma se ainda não existir qualquer balanço aprovado.

7.º

1 — A sociedade pode amortizar a quota ou quotas pertencentes a
qualquer sócio nos casos e termos seguintes:

a) Por acordo entre sócios;
b) Se a quota tiver sido objecto de arresto, penhora ou sujeita a

apreensão judicial, ou providência cautelar com idêntica finalidade, se
o proprietário não conseguir desonerá-la antes da publicação destina-
da à convocação dos credores desconhecidos;

c) Se a quota tiver sido cedida contra o estabelecido no pacto so-
cial;

d) Quando por efeito de partilha em vida do sócio por motivo de
divórcio ou outro a respectiva quota não lhe fique pertencendo na
totalidade;

e) Quando por falecimento ou interdição de qualquer sócio, no caso
dos respectivos herdeiros ou representantes não assumirem nos ter-
mos deste contrato a posição daquele.

2 — Salvo acordo em contrário, o preço de qualquer quota para
efeitos da sua amortização será igual ao valor que resultar do último
balanço aprovado, ou ao valor nominal, da mesma se ainda não exis-
tir qualquer balanço aprovado.

3 — Deliberada a amortização esta considerar-se-á feita desde logo
e, em consequência, o titular da quota amortizada deixará de ter quais-
quer direitos na sociedade, com excepção do recebimento do preço da
amortização, o qual se deverá efectivar no prazo máximo de 60 dias.

8.º

Por deliberação da gerência poderão ser exigidas aos sócios presta-
ções suplementares de capital até ao montante global de dez mil eu-
ros, podendo também os sócios fazer suprimentos à sociedade, nos
termos e condições legais.

9.º

Quando a lei não exigir outras formalidades, as reuniões da assem-
bleia geral serão convocadas por carta registada, dirigida aos sócios
com 15 dias de antecedência, pelo menos.

Conferida e conforme.

16 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Luz Moreira.
2008193047

CHURRASQUEIRA DO BOREL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 9704;
identificação de pessoa colectiva n.º 503572845; averbamento n.º 1
à inscrição n.º 11; número e data da apresentação: 10/050506.

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

Cessação de funções de gerência de Filipe José Pires Figueiredo.
Data: 21 de Março de 2005.
Causa: renúncia.

Está conferido.

11 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Luz Moreira.
2006528297

CLIPOURO — COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA,
INFORMÁTICA E DESENHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 12 644;
identificação de pessoa colectiva n.º 505076772; inscrição n.º 6;
número e data da apresentação: 11/040401.

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

Alteração parcial do contrato.
Os artigos 3.º e 4.º foram modificados e ficaram com as seguintes

redacções:
3.º

O capital social é de € 15 500, está integralmente realizado em
dinheiro e corresponde à soma de duas quotas, pertencente ambas ao
sócio Abílio Alberto Canedo Rodrigues, com o valor nominal, res-
pectivamente de € 10 500 e € 5000.

4.º

A gerência da sociedade, e a sua representação, em juízo e fora
dele, activa e passivamente, será exercida pelo sócio Abílio Alberto
Canedo Rodrigues, já nomeado gerente, e com ou sem remuneração,
conforme for deliberado em assembleia geral.

O texto completo actualizado ficou depositado na pasta respectiva.

11 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Luz Moreira.
2004631546

LUSIPLACE — SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 14 716;
identificação de pessoa colectiva n.º 506999289; inscrição n.º 03;
número e data da apresentação: 17/050506.

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

Deslocou a sede para a Praceta de João Faria Borda, 4-A, freguesia
da Venda Nova, concelho de Amadora.

O texto completo actualizado ficou depositado na pasta respectiva.

11 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Luz Moreira.
2011349575

TÁXIS SEBASVEDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 12 333;
identificação de pessoa colectiva n.º 505351471; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 14/050509.

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

Nomeação de gerente, por deliberação de 3 de Março de 2005.
Gerente nomeado: Luís Miguel Pascoal Azevedo.

Está conferido e conforme o original.

12 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Luz Moreira.
2009238710

ROGÉRIO DA FONSECA RAMOS & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 2697;
identificação de pessoa colectiva n.º 500404291; inscrição n.º 5;
número e data da apresentação: 01/050510.

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

Alteração parcial do contrato.
O artigo 5.º foi modificado e ficou com a seguinte redacção:

5.º

A gerência e administração da sociedade e a sua representação em
juízo e fora dele, activa e passivamente, pertencem a todos os sócios,
que desde já ficam nomeados gerentes, com dispensa de caução, e para
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obrigar validamente a sociedade, em todos os seus actos e contratos,
basta a assinatura de qualquer dos gerentes.

O texto completo actualizado ficou depositado na pasta respectiva.

10 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Luz Moreira.
2008192946

J. M. J. — ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 9132;
identificação de pessoa colectiva n.º 503336092; averbamento
n.º 02 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 04/050511.

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

Cessação de funções de gerência de João António Gonçalves Car-
valho.

Data: 13 de Abril de 2005.
Causa: renúncia.

Está conferido.

13 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Luz Moreira.
2006689207

DÉCADA — INFORMÁTICA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 14 621;
identificação de pessoa colectiva n.º 503453498; averbamento
n.º 02 à inscrição n.º 12; número e data da apresentação: 06/050511.

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

Cessação de funções do fiscal único Oliveira Reis & Associados,
SROC, e do suplente José Barata Fernandes, ROC.

Data: 26 de Agosto 2005.
Causa: renúncia.

Está conferido.

13 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Luz Moreira.
2011349834

YAMAHA MOTOR PORTUGAL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 7803;
identificação de pessoa colectiva n.º 502283130; inscrição n.º 29;
número e data da apresentação: 07/110505.

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

Facto: nomeação dos membros do conselho de administração e fiscal
único.

Conselho de administração:
Administradores:
Masahiro Inumaru, com domicílio profissional em Koolhovenla-

an, 101, 1119 NC-Schiphol-Rijil, Países Baixos.
Toru Osugi, com domicílio na morada anterior.
Takahiro Fujimura, com domicílio profissional na Rua de Alfredo

da Silva, 10, Alfragide, Amadora.
João Gustavo de Andrade Pissarra da Cunha Brito e Francisco Bar-

reto Carrilho Ramos, ambos com domicílio profissional na Rua de
Alfredo da Silva, 10, Alragide, Amadora, e indicados pela accionista
Motopeças — Motores e Indústria, L.da

Fiscal único:
Deloitte & Associados, SROC, S. A., Edifício Atrium Saldanha, Praça

do Duque de Saldanha, 1, 6.º, Lisboa.
Suplente: Luís Augusto Gonçalves Magalhães, ROC, Praça do Du-

que de Saldanha, 1, 6.º, Lisboa.
Duração do mandato: 2004-2007.
Data da deliberação: 2 de Dezembro de 2004.

O texto completo actualizado ficou depositado na pasta respectiva.

17 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Luz Moreira.
2008193160

SANTOS & CAMPOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 14 751;
identificação de pessoa colectiva n.º 507345584; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 06/050513.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, cujo contra-
to se rege pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Santos & Campos, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua de Fernando Pessoa,
lote 235, 1.º, esquerdo, freguesia da Brandoa, concelho de Amadora.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em actividades hoteleiras, designa-
damente café, bar, snack-bar, pastelaria e restauração.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social é de cinco mil euros, encontra-se integral-
mente realizado em dinheiro, e corresponde à soma de três quotas,
uma do valor nominal de mil e setecentos euros titulada pelo sócio
Francisco José Carvalho dos Santos e duas quotas iguais do valor
nominal de mil seiscentos e cinquenta euros cada uma e uma de cada
sócio Patrícia Isabel Carvalho dos Santos e Rui Luís Custódio dos
Santos Campos.

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

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

ARTIGO 4.º

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

2 — Para vincular a sociedade é necessária a intervenção de três
gerentes.

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

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, 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.
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ARTIGO 8.º

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

Conferida e conforme.

18 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Luz Moreira.
2008198499

SOFEBRA — COMÉRCIO CARNES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 14 744;
identificação de pessoa colectiva n.º 507317564; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 01/050510.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, cujo contra-
to se rege pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma SOFEBRA — Comércio
Carnes, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Praceta de Vales de Baixo, 8-
-A, freguesia da Falagueira, concelho da Amadora.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio de carnes e outros
produtos alimentares.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social é de dez mil euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro, e corresponde à soma de duas quotas: uma do
valor nominal de sete mil e quinhentos euros titulada pelo sócio Mário
Jorge Fernandes Freire e outra do valor nominal de dois mil e qui-
nhentos euros titulada pela sócia Noémia Maria Gonçalves Cardoso
Freire.

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

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

ARTIGO 4.º

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

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

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.

Conferida e conforme.

12 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Luz Moreira.
2008193276

HOUSEGAMES — PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
INFORMÁTICOS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 14 745;
identificação de pessoa colectiva n.º 507338987; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 01/050511.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, cujo contra-
to se rege pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Housegames — Prestação de Ser-
viços Informáticos, Unipessoal, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Praceta Notícias da Amadora,
4, loja A, Casal de São Brás, freguesia de São Brás, concelho da Ama-
dora.

3 — Por decisão da gerência, pode a sede ser deslocada dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe e serem criadas sucur-
sais, filiais, agências ou outras formas locais de representação, no
território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a prestação de serviços informáticos,
serviços de impressão, fotocópias, envio e recepção de faxes, digita-
lizações, gravações em CD e DVD, venda de consumíveis informáti-
cos, exploração de máquinas de vending, exibição de videogramas,
exploração de mesas de snooker e máquinas de diversão.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros, representado por uma quota de igual valor nominal perten-
cente ao sócio único.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade pertence ao sócio único ou a não
sócios, ficando aquele desde já nomeado gerente, com ou sem remu-
neração, conforme o mesmo decidir.

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

ARTIGO 5.º

O sócio único fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do objecto
social.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, mesmo que o
objecto desses agrupamentos complementares e ou empresas não
coincida no todo ou em parte com aquele que a sociedade está exer-
cendo.

Conferida e conforme.

16 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Luz Moreira.
2008193330
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VPROTEC — SERVIÇOS E TECNOLOGIA
DE SEGURANÇA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 14 750;
identificação de pessoa colectiva n.º 507300610; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 26/120505.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, cujo contra-
to se rege pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma VPROTEC — Serviços e Tecno-
logia de Segurança, Unipessoal, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua de Adelino Amaro da Costa,
15, cave, direita, Quinta do Borel, freguesia da Venteira, concelho da
Amadora.

3 — Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser desloca-
da, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a vigilância de bens móveis e imóveis
e o controlo de entrada, presença e saída de pessoas, bem como a
prevenção de entrada de armas, substâncias e artigos de uso e porte
proibidos ou susceptíveis de provocar actos de violência no interior
de edifícios ou locais de acesso vedado ou condicionado ao público,
designadamente estabelecimentos, certames, espectáculos e conven-
ções.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

1 — A gerência e a representação da sociedade, pertencem ao só-
cio único ou a não sócios, a qual poderá não ser remunerada confor-
me aquele decidir.

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

3 — Fica desde já nomeada gerente a não sócia Cristina Fernandes
Ferreira Caixado, casada e residente na Avenida de Santo António de
Tercena, 14, lote 9, em Barcarena, Oeiras.

ARTIGO 5.º

O sócio único fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do objecto
social.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, nos termos per-
mitidos por lei, mesmo que o objecto desses agrupamentos comple-
mentares e ou empresas não coincida no todo ou em parte com aque-
le que a sociedade está exercendo.

Conferida e conforme.

19 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Luz Moreira.
2008198685

EDIFICIAMAIS — PROMOÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 14 741;
identificação de pessoa colectiva n.º 507318293; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 13/050506.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, cujo contra-
to se rege pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma EDIFICIAMAIS — Promoção
Imobiliária, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Praceta de Rogério Paulo, 1,
Moinhos da Funcheira, freguesia de São Brás, concelho de Amadora.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em promoção imobiliária, compra
e venda de imóveis e revenda dos adquiridos para esse fim.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social é de quarenta mil euros, encontra-se integral-
mente subscrito e realizado em dinheiro, e corresponde à soma de
duas quotas iguais, do valor nominal de vinte mil euros cada uma e
uma de cada sócio.

2 — Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de dois milhões e quinhentos mil eu-
ros.

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

ARTIGO 4.º

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

2 — Para vincular a sociedade é necessária a intervenção de 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.

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.

Conferida e conforme.

11 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Luz Moreira.
2008193144

ANDAR A9 — CAFÉ-BAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 14 601;
identificação de pessoa colectiva n.º 507219171; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 3/050506.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, cujo contra-
to se rege pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Andar A 9 — Café-Bar, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Avenida do Dr. Armando Ro-
mão, 11, rés-do-chão, esquerdo, em Serra da Mira, freguesia de São
Brás, concelho da Amadora.

3 — Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser desloca-
da, 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 em exploração de estabelecimento
de café, bar, cervejaria e pastelaria.

ARTIGO 3.º

O capital social é de cinco mil e um euros, encontra-se integral-
mente realizado em dinheiro, e corresponde à soma de três quotas
iguais do valor nominal de mil seiscentos e sessenta e sete euros, cada,
tituladas uma por cada sócio.
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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.

Conferida e conforme.

9 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Luz Moreira.
2009225040

INTERACTIVE DIALOGUE — DESIGN, COMUNICAÇÃO
E INTERNET, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 14 733;
identificação de pessoa colectiva n.º 506568679; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 06/050504.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, cujo contra-
to se rege pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Interactive Dialogue — Design,
Comunicação e Internet, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua de Adelino Amaro da Costa,
1, cave, esquerda, freguesia da Venteira, concelho de Amadora.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em prestação de serviço, consulta-
doria nas áreas de design, publicidade, marketing e multimédia, con-
cepção e desenvolvimento. Alojamento de páginas de Internet bem
como desenvolvimento de aplicações informáticas e soluções multi-
média. Produção gráfica, multimédia e audiovisual, publicidade, design
industrial, design de interiores, importação e exportação. Represen-
tação, comércio por grosso e retalho de produtos informáticos e di-
gitais, produtos tecnológicos. Vestuário, alimentação, artigos despor-
tivos, artigos de papelaria e livros, animais e ramo automóvel,
restauração, hotelaria e actividades similares, distribuição de conteú-
dos escritos e publicações periódicas e não periódicas.

ARTIGO 3.º

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

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 suficiente a intervenção de dois
gerentes.

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.

Conferida e conforme.

9 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Luz Moreira.
2008193152

BIOLAND — COMÉRCIO DE PRODUTOS DIETÉTICOS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 14 734;
identificação de pessoa colectiva n.º 507239938; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 04/050505.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, cujo contra-
to se rege pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma BIOLAND — Comércio de Pro-
dutos Dietéticos, Unipessoal, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua de 9 de Abril, 39, cave,
direita, freguesia da Mina, concelho da Amadora.

3 — Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser desloca-
da, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio de produtos dietéti-
cos, produtos naturais, alimentação racional e cosmética natural.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de cinco mil euros, representado por uma quota de igual valor nomi-
nal, pertencente à sócia única.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência e a representação da sociedade, pertence à sócia
única ou a não sócios, com ou sem remuneração, conforme a sócia
deliberar.

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

ARTIGO 5.º

A sócia única fica autorizada a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, desde que tais negócios sirvam 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.

Conferida e conforme.

11 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Luz Moreira.
2008193136

ALDETUR — EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 6326;
identificação de pessoa colectiva n.º 502157534; inscrição n.º 11;
número e data da apresentação: 03/050512.

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

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 4 de Março de 2005

Está conferida e conforme.

16 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Luz Moreira.
2004801204

BOMBARDIER TRANSPORTATION PORTUGAL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 128;
identificação de pessoa colectiva n.º 500274371; inscrição n.º 46;
número e data da apresentação: 04/050512.

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

Facto: nomeação dos membros do conselho de administração e fiscal
único.

Conselho de administração para o mandato de 2005:
Presidente — Michael Edward Fetsko III que também usa Michael

Fetsko; administrador-delegado — Filipe Rosa da Silva Morais de Al-
meida; vogal — Jost Arnsperger.
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Fiscal único para o triénio de 2005-2007:
Efectivo — Ernst & Young Audit & Associados SROC, S. A., Ave-

nida da República, 90, 6.º, Lisboa; suplente — João Carlos Miguel
Alves, ROC, Vila Azulina, Rua de Fausto Figueiredo, Birre, Cascais.

Data da deliberação: 31 de Março de 2005.

O texto completo actualizado ficou depositado na pasta respectiva.

16 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Luz Moreira.
2006574957

SUASAÚDE — COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS
DE SAÚDE, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 14 746;
identificação de pessoa colectiva n.º 507241380; inscrição n.º 1;
números e data das apresentações: 5 e 6/050512.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, cujo contra-
to se rege pelos seguintes artigos:

CAPÍTULO I

Denominação, sede, objecto social, acções

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a denominação de SuaSaúde — Comercia-
lização de Produtos de Saúde, Unipessoal, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Estrada Nacional n.º 249, fre-
guesia de Venteira, concelho da Amadora, podendo ser transferida,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, por simples
decisão da gerência, a quem igualmente competirá decidir sobre a cri-
ação, transferência e encerramento de sucursais, filiais, agências ou
outras formas de representação, no país ou no estrangeiro.

3 — A sociedade constitui-se por tempo indeterminado.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem como objecto social a importação, o registo, a
promoção, a comercialização e a distribuição de produtos destinados
a cuidados de saúde, especialidades farmacêuticas e veterinárias, inclu-
indo todas as actividades directa ou indirectamente conexas com as
anteriores.

ARTIGO 3.º

A sociedade pode participar, nos termos da lei, em agrupamentos
complementares de empresas, em agrupamentos europeus de interes-
se económico e, bem assim, adquirir, originária ou subsequentemente,
acções ou quotas em sociedades de responsabilidade limitada, qualquer
que seja o objecto destas ou em sociedades reguladas por leis especiais.

CAPÍTULO II

Capital social, quotas e obrigações

ARTIGO 4.º

O capital social, inteiramente subscrito e realizado, é de cinco mil
euros, representado por uma quota com o valor nominal de cinco mil
euros, pertencente à sócia única Roche Farmacêutica Química, L.da

ARTIGO 5.º

Mediante deliberação dos sócios, qualquer um deles pode ser cha-
mado a realizar prestações suplementares até ao montante máximo
de cinco mil euros.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a terceiros depende do consentimento prévio
da sociedade, dado mediante deliberação da sócia única.

CAPÍTULO III

Órgãos sociais

ARTIGO 7.º

Os órgãos sociais são a assembleia geral e a gerência.

ARTIGO 8.º

1 — Salvo disposição legal em contrário, as assembleias gerais se-
rão convocadas por qualquer um dos gerentes, por meio de carta re-
gistada expedida com a antecedência mínima de 15 dias.

2 — O sócio único poderá fazer-se representar nas assembleias gerais
por pessoas estranhas à sociedade, sendo bastante para estabelecer tal
representação simples carta, telex ou outro documento dirigido à
sociedade até à hora de realização da assembleia.

ARTIGO 9.º

1 — A sociedade é gerida e representada por dois gerentes, desig-
nados no contrato de sociedade ou eleitos pela assembleia geral por
períodos não superiores a quatro anos.

2 — A remuneração dos gerentes deverá ser fixada pela assembleia
geral, podendo ser total ou parcialmente composta por uma percen-
tagem dos lucros anuais.

3 — A Gerência poderá nomear procuradores, nos termos da lei.

ARTIGO 10.º

1 — A sociedade obriga-se:
a) Pela assinatura de dois gerentes;
b) Pela assinatura de um gerente e um procurador, nos termos e

limites da respectiva procuração;
c) Pelas assinatura de um ou mais procuradores nomeados pela

gerência, nos termos e limites da respectiva procuração;
2 — Nos actos de mero expediente é suficiente a assinatura de

qualquer um dos gerentes, ou de um mandatário ou procurador da
sociedade com poderes bastantes para o acto.

ARTIGO 11.º

A sócia única fica autorizada a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do objecto
social.

ARTIGO 12.º

O resultado do exercício, apurado em conformidade com a lei, terá
a aplicação que a assembleia geral determinar, deduzidas as verbas que
tenham de destinar-se à constituição ou reintegração de fundos ou
outras reservas que a lei determine.

ARTIGO 13.º

1 — A assembleia geral poderá deliberar, em determinado exercí-
cio, não distribuir lucros ao sócio.

2 — A assembleia geral pode deliberar a distribuição antecipada de
lucros no decurso do exercício, desde que observados os requisitos legais.

ARTIGO 14.º

A dissolução e liquidação da sociedade ocorrerão nos casos e nos
termos previsto na lei.

CAPÍTULO III

Disposições transitórias

ARTIGO 15.º

O exercício social coincide com o ano civil.

ARTIGO 16.º

São designados os seguintes membros dos órgãos sociais:
Gerência:
a) Branca Maria Leal Dias Fialho Barata, solteira, com domicílio

profissional em Estrada Nacional n.º 249, quilómetro 1, 2720-413
Amadora;

b) Adriano António Treve, casado, com domicílio profissional em
Estrada Nacional n.º 249, quilómetro 1, 2720-413 Amadora;

c) António Manuel Ferreira da Costa Sirgado, casado, com domicí-
lio profissional em Estrada Nacional n.º 249, quilómetro 1, 2720-413
Amadora.

ARTIGO 17.º

Sem prejuízo do disposto no artigo 5.º do Código das Sociedades
Comerciais, consideram-se adquiridos e ratificados pela sociedade os
direitos e obrigações emergentes de todos os negócios jurídicos em
seu nome celebrados pelos seus gerentes, a partir da data de apresen-
tação do registo de constituição e antes de efectuado o registo defini-
tivo da sociedade, ficando desde já autorizados os gerentes a proceder
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ao levantamento do capital depositado a fim de fazer face às despe-
sas de constituição e instalação da sociedade.

Conferida e conforme.

18 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Luz Moreira.
2009436199

HEALTHROCHE — COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS
DE SAÚDE, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 14 748;
identificação de pessoa colectiva n.º 507241363; inscrição n.º 1;
números e data das apresentações: 9 e 10/050512.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, cujo contra-
to se rege pelos seguintes artigos:

CAPÍTULO I

Denominação, sede, objecto social, acções

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a denominação de HealthRoche — Comer-
cialização de Produtos de Saúde, Unipessoal, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Estrada Nacional n.º 249, fre-
guesia de Venteira, concelho da Amadora, podendo ser transferida,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, por simples
decisão da gerência, a quem igualmente competirá decidir sobre a cri-
ação, transferência e encerramento de sucursais, filiais, agências ou
outras formas de representação, no país ou no estrangeiro.

3 — A sociedade constitui-se por tempo indeterminado.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem como objecto social a importação, o registo, a
promoção, a comercialização e a distribuição de produtos destinados
a cuidados de saúde, especialidades farmacêuticas e veterinárias, inclu-
indo todas as actividades directa ou indirectamente conexas com as
anteriores.

ARTIGO 3.º

A sociedade pode participar, nos termos da lei, em agrupamentos
complementares de empresas, em agrupamentos europeus de interes-
se económico e, bem assim, adquirir, originária ou subsequentemente,
acções ou quotas em sociedades de responsabilidade limitada, qualquer
que seja o objecto destas ou em sociedades reguladas por leis especiais.

CAPÍTULO II

Capital social, quotas e obrigações

ARTIGO 4.º

O capital social, inteiramente subscrito e realizado, é de cinco mil
euros, representado por duas quotas com o valor nominal de cinco
mil euros, pertencente à sócia única Roche Farmacêutica Química, L.da

ARTIGO 5.º

Mediante deliberação dos sócios, qualquer um deles pode ser cha-
mado a realizar prestações suplementares até ao montante máximo
de cinco mil euros.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a terceiros depende do consentimento prévio
da sociedade, dado mediante deliberação da sócia única.

CAPÍTULO III

Órgãos sociais

ARTIGO 7.º

Os órgãos sociais são a assembleia geral e a gerência.

ARTIGO 8.º

1 — Salvo disposição legal em contrário, as assembleias gerais se-
rão convocadas por qualquer um dos gerentes, por meio de carta re-
gistada expedida com a antecedência mínima de 15 dias.

2 — O sócio único poderá fazer-se representar nas assembleias gerais
por pessoas estranhas à sociedade, sendo bastante para estabelecer tal
representação simples carta, telex ou outro documento dirigido à
sociedade até à hora de realização da assembleia.

ARTIGO 9.º

1 — A sociedade é gerida e representada por dois gerentes, desig-
nados no contrato de sociedade ou eleitos pela assembleia geral por
períodos não superiores a quatro anos.

2 — A remuneração dos gerentes deverá ser fixada pela assembleia
geral, podendo ser total ou parcialmente composta por uma percen-
tagem dos lucros anuais.

3 — A Gerência poderá nomear procuradores, nos termos da lei.

ARTIGO 10.º

1 — A sociedade obriga-se:
a) Pela assinatura de dois gerentes;
b) Pela assinatura de um gerente e um procurador, nos termos e

limites da respectiva procuração;
c) Pelas assinatura de um ou mais procuradores nomeados pela

Gerência, nos termos e limites da respectiva procuração;
2 — Nos actos de mero expediente é suficiente a assinatura de

qualquer um dos gerentes, ou de um mandatário ou procurador da
sociedade com poderes bastantes para o acto.

ARTIGO 11.º

A sócia única fica autorizada a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do objecto
social.

ARTIGO 12.º

O resultado do exercício, apurado em conformidade com a lei, terá
a aplicação que a assembleia geral determinar, deduzidas as verbas que
tenham de destinar-se à constituição ou reintegração de fundos ou
outras reservas que a lei determine.

ARTIGO 13.º

1 — A assembleia geral poderá deliberar, em determinado exercí-
cio, não distribuir lucros ao sócio.

2 — A assembleia geral pode deliberar a distribuição antecipada de
lucros no decurso do exercício, desde que observados os requisitos legais.

ARTIGO 14.º

A dissolução e liquidação da sociedade ocorrerão nos casos e nos
termos previsto na lei.

CAPÍTULO III

Disposições transitórias

ARTIGO 15.º

O exercício social coincide com o ano civil.

ARTIGO 16.º

São designados os seguintes membros dos órgãos sociais:
Gerência:
a) Branca Maria Leal Dias Fialho Barata, solteira, com domicílio

profissional em Estrada Nacional n.º 249, quilómetro 1, 2720-413
Amadora;

b) Adriano António Treve, casado, com domicílio profissional em
Estrada Nacional n.º 249, quilómetro 1, 2720-413 Amadora;

c) António Manuel Ferreira da Costa Sirgado, casado, com domicí-
lio profissional em Estrada Nacional n.º 249, quilómetro 1, 2720-413
Amadora.

ARTIGO 17.º

Sem prejuízo do disposto no artigo 5.º do Código das Sociedades
Comerciais, consideram-se adquiridos e ratificados pela sociedade os
direitos e obrigações emergentes de todos os negócios jurídicos em
seu nome celebrados pelos seus gerentes, a partir da data de apresen-
tação do registo de constituição e antes de efectuado o registo defini-
tivo da sociedade, ficando desde já autorizados os gerentes a proceder
ao levantamento do capital depositado a fim de fazer face às despe-
sas de constituição e instalação da sociedade.

Conferida e conforme.

17 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Luz Moreira.
2009436172
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MARKET UP — COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS
TELECOMUNICAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 14 592;
identificação de pessoa colectiva n.º 506630552; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 11/050512.

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

 Alteração parcial do contrato com reforço de capital.
O capital foi reforçado em € 145 000 em dinheiro e o seu arti-

go 3.º e o n.º 2 do artigo 1.º, foram modificados e ficaram com as
seguintes redacções:

ARTIGO 1.º

2 — A sociedade tem a sua sede na Travessa do Miradouro, 16, B,
freguesia de Alfragide, concelho da Amadora.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de cento e cinquenta
mil euros e correspondente à soma de duas quotas iguais no valor
nominal de setenta e cinco mil euros, pertencentes uma a cada um
dos sócios Ricardo Jorge Manzaca Zorro e Jorge Manuel Marques
Carocinho.

O texto completo e actualizado ficou depositado na pasta respec-
tiva.

18 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Luz Moreira.
2009248830

TECNASOL-FGE, FUNDAÇÕES E GEOTÉCNICA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 7252;
identificação de pessoa colectiva n.º 502567830; inscrição n.º 29;
número e data da apresentação: 19/050512.

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

Facto: nomeação dos membros do conselho de administração e fiscal
único.

Conselho de administração: presidente — EDIFER — Sociedade
Gestora de Participações Sociais, S. A, representado por Maria Ma-
nuela Coelho Martins dos Santos Pestana, com domicílio na Rua de
João Gonçalves Zarco, 25, Bairro do Rosário, Cascais; administrado-
res — Luís Filipe de Jesus Fernandes, Rua de Angola, 5, Paço de Ar-
cos, Oeiras; José Luís Carneiro Machado do Vale, Rua da Artilharia
Um, 51, Edifício III, 1.º, direito, Lisboa; Fernando Machado Matos,
Rua de Manuel da Silva, 5, 1.º, Lisboa; Fernando Vasco Lopes Cardo-
so Loureiro Pipa, Rua de Carlos Wallestein, 8, 11.º, direito, Carnaxi-
de, Oeiras.

Fiscais: único — Deloitte & Associados, Sociedade de Revisores
Oficiais de Contas, S. A, Edifício Atrium Saldanha, Praça do Duque
de Saldanha, 1, 6.º, Lisboa; suplente — Carlos Manuel Pereira Freire,
ROC, com domicílio profissional na morada anterior.

Duração do mandato: 2005-2006.
Data da deliberação: 30 de Março de 2005.

O texto completo e actualizado ficou depositado na pasta respec-
tiva.

17 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Luz Moreira.
2008535819

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

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 5754;
identificação de pessoa colectiva n.º 501877231; inscrição n.º 34;
número e data da apresentação: 20/050512.

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

Facto: nomeação dos membros do conselho de administração e fiscal
único.

Conselho de administração: presidente — Vera Margarida Alves
Pires Coelho.

Vogais — Manuel Cardoso Relvas; Alexandre Lima Pires Fernan-
des; Luís Filipe de Jesus Fernandes; Maria Manuela Coelho Martins
dos Santos Pestana.

Fiscais: único — António Barreira, Fernando Vieira, Justino Romão
& Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, S. A., Rua
do General Firmino Miguel, 3, Torre 2, 1.º, B, Lisboa; suplente — Leo-
nel Manuel Dias Vicente, ROC, com domicílio profissional na mora-
da anterior.

Duração do mandato: 2005-2007.
Data da deliberação: 29 de Abril de 2005.

O texto completo e actualizado ficou depositado na pasta respec-
tiva.

17 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Luz Moreira.
2008535835

LAR MÉDICO — PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
MÉDICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 5602;
identificação de pessoa colectiva n.º 501809090; inscrição n.º 7;
número e data da apresentação: 21/050512.

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

Alteração parcial do contrato.
O corpo do artigo 1.º e o artigo 4.º foram modificados e ficaram

com as seguintes redacções:
1.º

A sociedade adopta a denominação Lar Médico — Prestação de
Serviços Médicos, L.da, e tem a sua sede social na Avenida dos Com-
batentes da Grande Guerra, 13, 1.º, esquerdo, freguesia de Mina, con-
celho da Amadora.

4.º

A administração da sociedade e a sua representação em juízo e fora
dele compete a um ou mais gerentes, nomeados em assembleia geral,
sendo necessária e suficiente a assinatura de um gerente, para obrigar
validamente a sociedade.

1 — Os gerentes terão a remuneração que for definida em assem-
bleia geral.

2 — É expressamente proibido aos gerentes contrair em nome da
sociedade quaisquer obrigações que não digam directamente respeito
aos negócios sociais, designadamente, através de letras de favor, fian-
ças e actos semelhantes.

O texto completo e actualizado ficou depositado na pasta respec-
tiva.

17 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Luz Moreira.
2006643665

3.A DENTIÇÃO — LABORATÓRIO DE PRÓTESE
DENTÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 14 749;
identificação de pessoa colectiva n.º 507159942; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 25/050512.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, cujo contra-
to se rege pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma 3.ª Dentição — Laboratório de
Prótese Dentária, L.da, e tem a sua sede na Rua de Maria Lamas, 3,
loja A, freguesia da Damaia, concelho da Amadora.

2 — Por deliberação da gerência, pode a sede social ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como
pode a sociedade instalar, manter ou encerrar sucursais e outras for-
mas de representação social, no País ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

1 — A sociedade tem por objecto a exploração de um laboratório
de prótese dentária.

2 — A sociedade poderá adquirir participações, como sócia de res-
ponsabilidade limitada, em sociedades com objecto diverso do seu, em
sociedades reguladas por leis especiais, ou associar-se em agrupamen-
tos complementares de empresas.
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ARTIGO 3.º

1 — O capital social é de quinze mil trezentos e cinquenta euros,
já integralmente subscrito e realizado em espécie, e corresponde à
soma de duas quotas iguais de sete mil seiscentos e setenta e cinco
euros.

2 — Os sócios poderão deliberar, por acordo unânime de todos, que
lhes sejam exigidas prestações suplementares de capital até ao valor
global equivalente ao capital social.

3 — Os sócios poderão fazer suprimentos à sociedade, nos termos
e condições que forem fixadas em assembleia geral.

ARTIGO 4.º

1 — Apenas a divisão e cessão de quotas entre sócios é livremente
permitida.

2 — A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento
prévio da sociedade, à qual, em primeiro lugar, e aos sócios não ce-
dentes, em segundo, é conferido o direito de preferência na cessão a
título oneroso.

ARTIGO 5.º

1 — A administração e representação da sociedade, remunerada ou
não, será exercida por sócios ou não sócios, tudo conforme for deli-
berado em assembleia geral.

2 — Ficam, porém, desde já designados gerentes os sócios.
3 — A sociedade fica vinculada pela intervenção de dois gerentes.
4 — A sociedade poderá constituir mandatários para determinados

actos ou categorias de actos.
5 — É expressamente proibido aos gerentes vincular a sociedade

em cauções, avales, letras de favor, fianças ou quaisquer outros actos
estranhos ao objecto social.

ARTIGO 6.º

Em caso de morte, interdição ou inabilitação de algum sócio, a
sociedade continuará com os sobrevivos ou capazes, devendo os her-
deiros do falecido designar um de entre si que a todos represente na
sociedade, enquanto a quota se mantiver indivisa.

ARTIGO 7.º

Por deliberação dos sócios podem ser derrogadas as normas legais
dispositivas.

Conferida e conforme.

18 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Luz Moreira.
2008193187

INOVESAÚDE — COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS
DE SAÚDE, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 14 747;
identificação de pessoa colectiva n.º 507241401; inscrição n.º 1;
números e data das apresentações: 7 e 8/050512.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, cujo contra-
to se rege pelos seguintes artigos:

CAPÍTULO I

Denominação, sede, objecto social, acções

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a denominação de InoveSaúde — Comer-
cialização de Produtos de Saúde, Unipessoal, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Estrada Nacional n.º 249, fre-
guesia de Venteira, concelho da Amadora, podendo ser transferida,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, por simples
decisão da gerência, a quem igualmente competirá decidir sobre a
criação, transferência e encerramento de sucursais, filiais, agências ou
outras formas de representação, no País ou no estrangeiro.

3 — A sociedade constitui-se por tempo indeterminado.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem como objecto social a importação, o registo, a
promoção, a comercialização e a distribuição de produtos destinados
a cuidados de saúde, especialidades farmacêuticas e veterinárias, inclu-
indo todas as actividades directa ou indirectamente conexas com as
anteriores.

ARTIGO 3.º

A sociedade pode participar, nos termos da lei, em agrupamentos
complementares de empresas, em agrupamentos europeus de interes-
se económico e, bem assim, adquirir, originária ou subsequentemente,
acções ou quotas em sociedades de responsabilidade limitada, qualquer
que seja o objecto destas ou em sociedades reguladas por leis especiais.

CAPÍTULO II

Capital social, quotas e obrigações

ARTIGO 4.º

O capital social, inteiramente subscrito e realizado, é de cinco mil
euros, representado por uma quota com o valor nominal de cinco mil
euros, pertencente à sócia única Roche Farmacêutica Química, L.da

ARTIGO 5.º

Mediante deliberação dos sócios, qualquer um deles pode ser cha-
mado a realizar prestações suplementares até ao montante máximo
de cinco mil euros.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a terceiros depende do consentimento prévio
da sociedade, dado mediante deliberação da sócia única.

CAPÍTULO III

Órgãos sociais

ARTIGO 7.º

Os órgãos sociais são a assembleia geral e a gerência.

ARTIGO 8.º

1 — Salvo disposição legal em contrário, as assembleias gerais se-
rão convocadas por qualquer um dos gerentes, por meio de carta re-
gistada expedida com a antecedência mínima de 15 dias.

2 — O sócio único poderá fazer-se representar nas assembleias gerais
por pessoas estranhas à sociedade, sendo bastante para estabelecer tal
representação simples carta, telex ou outro documento dirigido à
sociedade até à hora de realização da assembleia.

ARTIGO 9.º

1 — A sociedade é gerida e representada por dois gerentes, desig-
nados no contrato de sociedade ou eleitos pela assembleia geral por
períodos não superiores a quatro anos.

2 — A remuneração dos gerentes deverá ser fixada pela assembleia
geral, podendo ser total ou parcialmente composta por uma percen-
tagem dos lucros anuais.

3 — A Gerência poderá nomear procuradores, nos termos da lei.

ARTIGO 10.º

1 — A sociedade obriga-se:
a) Pela assinatura de dois gerentes;
b) Pela assinatura de um gerente e um procurador, nos termos e

limites da respectiva procuração;
c) Pelas assinatura de um ou mais procuradores nomeados pela

gerência, nos termos e limites da respectiva procuração.
2 — Nos actos de mero expediente é suficiente a assinatura de

qualquer um dos gerentes, ou de um mandatário ou procurador da
sociedade com poderes bastantes para o acto.

ARTIGO 11.º

A sócia única fica autorizada a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do objecto
social.

ARTIGO 12.º

O resultado do exercício, apurado em conformidade com a lei, terá
a aplicação que a assembleia geral determinar, deduzidas as verbas que
tenham de destinar-se à constituição ou reintegração de fundos ou
outras reservas que a lei determine.

ARTIGO 13.º

1 — A assembleia geral poderá deliberar, em determinado exercí-
cio, não distribuir lucros ao sócio.
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2 — A assembleia geral pode deliberar a distribuição antecipada de
lucros no decurso do exercício, desde que observados os requisitos legais.

ARTIGO 14.º

A dissolução e liquidação da sociedade ocorrerão nos casos e nos
termos previsto na lei.

CAPÍTULO III

Disposições transitórias

ARTIGO 15.º

O exercício social coincide com o ano civil.

ARTIGO 16.º

São designados os seguintes membros dos órgãos sociais:
Gerência:
a) Branca Maria Leal Dias Fialho Barata, solteira, com domicílio

profissional em Estrada Nacional n.º 249, quilómetro 1, 2720-413
Amadora;

b) Adriano António Treve, casado, com domicílio profissional em
Estrada Nacional n.º 249, quilómetro 1, 2720-413 Amadora;

c) António Manuel Ferreira da Costa Sirgado, casado, com domicí-
lio profissional em Estrada Nacional n.º 249, quilómetro 1, 2720-413
Amadora.

ARTIGO 17.º

Sem prejuízo do disposto no artigo 5.º do Código das Sociedades
Comerciais, consideram-se adquiridos e ratificados pela sociedade os
direitos e obrigações emergentes de todos os negócios jurídicos em
seu nome celebrados pelos seus gerentes, a partir da data de apresen-
tação do registo de constituição e antes de efectuado o registo defini-
tivo da sociedade, ficando desde já autorizados os gerentes a proceder
ao levantamento do capital depositado a fim de fazer face às despe-
sas de constituição e instalação da sociedade.

Conferida e conforme.

17 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Luz Moreira.
2009436180

EUROLAU — INVESTIMENTOS E GESTÃO IMOBILIÁRIA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 14 759;
identificação de pessoa colectiva n.º 507318030; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 05/050520.

Certifico que por Luís Carlos Loução Vieira Lau, foi constituída a
sociedade em epígrafe, cujo contrato se rege pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma EUROLAU — Investimentos e Gestão
Imobiliária, Unipessoal L.da

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade é a compra de imóveis para eventual recu-
peração e posterior venda ou aluguer; gestão e administração de con-
domínios.

ARTIGO 3.º

A sua sede é em Alfragide na Praceta do Comércio, 10-A, sem
prejuízo de a gerência a poder deslocar dentro do mesmo concelho ou
para qualquer concelho limítrofe.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cem
mil euros, representado por uma única quota pertencente ao seu só-
cio único Luís Carlos Loução Vieira Lau.

ARTIGO 5.º

Por decisão do sócio único, poderá o mesmo realizar prestações
suplementares de capital até perfazer vinte vezes o valor do capital
subscrito.

ARTIGO 6.º

1 — A gerência da sociedade e a sua representação ficam a cargo
do sócio único, ora nomeado gerente, sendo suficiente a sua assinatu-
ra para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos, po-
dendo este nomear procuradores para a prática de determinados tipos
de actos, sempre que o tiver por conveniente.

2 — A gerência será remunerada ou não conforme vier a ser deli-
berado em assembleia-geral.

ARTIGO 7.º

As normas legais dispositivas poderão ser derrogadas por T delibe-
ração social.

ARTIGO 8.º

A sociedade entra em actividade nesta data, para o que a gerência
fica autorizada a celebrar quaisquer negócios jurídicos em nome da
sociedade, podendo ainda proceder ao levantamento do depósito do
capital social, para a aquisição de imóveis, equipamento, despesas de
pessoal e outros fornecimentos.

ARTIGO 9.º

Fica autorizada a celebração de quaisquer contratos entre o sócio
único e a sociedade, desde que se prendam com o objecto social.

Está conferido e conforme o original.

24 de Maio de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Afonso Menezes. 2008198790

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

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 8840;
identificação de pessoa colectiva n.º 503239640; averbamento n.º 3
à inscrição n.º 16 e inscrição n.º 17; números e datas das apresen-
tações: 5/050513 e 01/050519.

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

Cessação de funções da presidente do conselho de administração
Vera Margarida Alves Pires Coelho.

Data: 29 deAbril de 2005.
Causa: Renúncia.
Facto: Nomeação de membros do Conselho de administração que

passam a ser nove.
Presidente — Jorge Armindo de Carvalho Teixeira, Edifício Mo-

zart, Rua de Carlos de Oliveira, 8, apartamento 29, 8.º, Lisboa; vo-
gais — Vera Margarida Alves Pires Coelho, Avenida de Guerra Jun-
queiro, n.º 24, 2.º, esquerdo, Lisboa, Carlos da Silva José, Praça de
Nuno Rodrigues dos Santos, 6, 49, direito, Lisboa, Joaquim da Silva
Paiva Chaves, Alameda do Dr. Ernesto Castro e Silva, 8, Quinta do
Alagoal, Caxias, Oeiras, e Rui Filipe Coelho Martins dos Santos, Rua
do Prof. Simões Raposo, 8, 6.º, B, Lisboa.

Duração do mandato: 2003/2005.
Data da deliberação: 29 de Abril de 2005.

O texto completo actualizado ficou depositado na pasta respectiva.

17 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Luz Moreira.
2008535843

CICLUM FARMA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 14 070;
identificação de pessoa colectiva n.º 504362674; averbamento
n.º 03 à inscrição n.º 8 e inscrição n.º 10; números e data das apre-
sentações: 2 e 4/050513.

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

Cessação de funções de gerência de Volher Lehmann Braun.
Data: 10 de Maio de 2005.
Causa: Renúncia.
Alteração parcial do contrato.
O contrato foi alterado tendo sido aditado um novo artigo que

passou a ser o 15.º e ficou com a seguinte redacção:

15.º

Para os fins estabelecidos no artigo 270.º-F do Código das Socieda-
des Português, o sócio único está autorizado a celebrar quaisquer ne-
gócios ou contratos com a sociedade, que devem prosseguir o objecto
da sociedade.

O texto completo actualizado ficou depositado na pasta respectiva.

17 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudarnte, Maria da Luz
Moreira. 2008193314
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CASCAIS

ALEXANDRE LACERDA — MATERIAIS
DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 165
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 504926306; núme-
ro e data da apresentação: 6541/20030811.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe do ano 2002.

Esta certidão está conforme o original.

9 de Março de 2005. — A Segunda-Ajudante, Salomé Paula
Magalhães Martins. 2003217550

BURPIZZA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 09992
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 503611727; número
e data da apresentação: 6530/20030811.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe do ano 2002.

Esta certidão está conforme o original.

9 de Março de 2005. — A Segunda-Ajudante, Salomé Paula
Magalhães Martins. 2002563357

ARTBUSINESS — COMPRA VENDA DE BENS
IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 390
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 506185044; número
e data da apresentação: 6529/20030811.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe do ano 2002.

Esta certidão está conforme o original.

9 de Março de 2005. — A Segunda-Ajudante, Salomé Paula
Magalhães Martins. 2003217568

SPORTIBICUDA ORGANIZAÇÃO DE ACTIVIDADES
DESPORTIVAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 842
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 505942259; núme-
ro e data da apresentação: 6596/120803.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas referentes ao ano de 2002 em relação à sociedade em
epígrafe.

Esta certidão está conforme o original.

10 de Março de 2005. — A Escriturária Superior, Maria de Fátima
Gomes Ferreira Marques da Silva. 2006704958

CAVES PARRA VELHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula.º 14 294
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 506053857; núme-
ro e data da apresentação: 6596/120803.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas referentes ao ano de 2002 em relação à sociedade em
epígrafe.

Esta certidão está conforme o original.

10 de Março de 2005. — A Escriturária Superior, Maria de Fátima
Gomes Ferreira Marques da Silva. 2002554650

GHEMRI CARROLO CUNHA & SILVA
ARQUITECTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 662
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 506163792; núme-
ro e data da apresentação: 6597/120803.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas referentes ao ano de 2002 em relação à sociedade em
epígrafe.

Esta certidão está conforme o original.

10 de Março de 2005. — A Escriturária Superior, Maria de Fátima
Gomes Ferreira Marques da Silva. 2006704966

GRISA GESTÃO IMOBILIÁRIA E INDUSTRIAL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 9491
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 502109491; núme-
ro e data da apresentação: 6612/120803.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas referentes ao ano de 2002 em relação à sociedade em
epígrafe.

Esta certidão está conforme o original.

10 de Março de 2005. — A Escriturária Superior, Maria de Fátima
Gomes Ferreira Marques da Silva. 2005788848

VIVER ALEGRE — FABRICO DE MÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 225
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 505427036; número
e data da apresentação: 6535/20030811.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe do ano 2002.

Esta certidão está conforme o original.

9 de Março de 2005. — A Segunda-Ajudante, Salomé Paula
Magalhães Martins. 2002563136

CLÍNICAS MÉDICAS AMATUS LUSITANUS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 04418
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 501298657; número
e data da apresentação: 6534/20030811.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe do ano 2002.

Esta certidão está conforme o original.

9 de Março de 2005. — A Segunda-Ajudante, Salomé Paula
Magalhães Martins. 2003217495

CAFÉ SNACK BAR O LÉRIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 07329
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 502689452; número
e data da apresentação: 6533/20030811.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe do ano 2002.

Esta certidão está conforme o original.

9 de Março de 2005. — A Segunda-Ajudante, Salomé Paula
Magalhães Martins. 2002563152

ANTÓNIO MANUEL COSTA DURÃO SOCIEDADE
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 222
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 506177955; número
e data da apresentação: 6532/20030811.



DIÁRIO DA REPÚBLICA — III SÉRIEN.º 158 — 18 de Agosto de 2005 18 020-(53)

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe do ano 2002.

Esta certidão está conforme o original.

9 de Março de 2005. — A Segunda-Ajudante, Salomé Paula
Magalhães Martins. 2003217460

RECTRO-TERRAS, SERVIÇOS DE TERRAPLANAGENS L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 10 191
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 503688495; número
e data da apresentação: 6531/20030811.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe do ano 2002.

Esta certidão está conforme o original.

9 de Março de 2005. — A Segunda-Ajudante, Salomé Paula
Magalhães Martins. 2003217576

ESTORIL PLAGE, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 4 (Cas-
cais); número e data da apresentação: 6568/20030811.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe do ano 2002.

Esta certidão está conforme o original.

9 de Março de 2005. — A Segunda-Ajudante, Salomé Paula
Magalhães Martins. 2006704982

M. G. RIOS — MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 066
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 505896320; núme-
ro e data da apresentação: 6583/20030811.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe do ano 2002.

Esta certidão está conforme o original.

9 de Março de 2005. — A Segunda-Ajudante, Salomé Paula
Magalhães Martins. 2006704990

J. TIÇÃO INSTALAÇÕES TÉCNICAS ESPECIAIS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 936
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 505211599; núme-
ro e data da apresentação: 6563/20030811.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe do ano 2002.

Esta certidão está conforme o original.

9 de Março de 2005. — A Segunda-Ajudante, Salomé Paula
Magalhães Martins. 2002563250

FRUTARIA JULIANA — FRUTAS, HORTALIÇAS
E MERCADORIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 06265
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 502226340; número
e data da apresentação: 6550/20030811.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe do ano 2002.

Esta certidão está conforme o original.

9 de Março de 2005. — A Segunda-Ajudante, Salomé Paula
Magalhães Martins. 2003217614

CARPINTARIA GANDARELENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 08227
(Oeiras); número e data da apresentação: 6551/20030811.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe do ano 2002.

Esta certidão está conforme o original.

9 de Março de 2005. — A Segunda-Ajudante, Salomé Paula
Magalhães Martins. 2002563128

JOSÉ REI E FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 08728
(Oeiros); número e data da apresentação: 6552/20030811.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe do ano 2002.

Esta certidão está conforme o original.

9 de Março de 2005. — A Segunda-Ajudante, Salomé Paula
Magalhães Martins. 2003217584

TRIÂNGULO DA SAÚDE SERVIÇOS POLI. ENF. M.
ANUT,  L .DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 07118
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 502599618; número
e data da apresentação: 6553/20030811.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe do ano 2002.

Esta certidão está conforme o original.

9 de Março de 2005. — A Segunda-Ajudante, Salomé Paula
Magalhães Martins. 2002563055

AUTO REPARADORA DO PAIZINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 08845
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 503207276; número
e data da apresentação: 6555/20030811.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe do ano 2002.

Esta certidão está conforme o original.

9 de Março de 2005. — A Segunda-Ajudante, Salomé Paula
Magalhães Martins. 2002563063

ANTÓNIO PEDRO BAIÃO SOC. UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 239
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 506184633; núme-
ro e data da apresentação: 6557/20030811.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe do ano 2002.

Esta certidão está conforme o original.

9 de Março de 2005. — A Segunda-Ajudante, Salomé Paula
Magalhães Martins. 2002563365

JORGE PINTO E RUI PINTO TÉCNICOS OFICIAIS
DE CONTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 147
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 504418726; número
e data da apresentação: 6272/050803.
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Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2002 em relação à sociedade em epígrafe.

Esta certidão está conforme o original.

9 de Março de 2005. — A Escriturária Superior, Maria de Fátima
Gomes Ferreira Marques da Silva. 2005877379

JOSÉ DIAS SÉNIOR & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 1384 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 500155925;
número e data da apresentação: 6271/050803.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2002 em relação à sociedade em epígrafe.

Esta certidão está conforme o original.

9 de Março de 2005. — A Escriturária Superior, Maria de Fátima
Gomes Ferreira Marques da Silva. 2005877387

LARANÉLIA DECORAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 11 814
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 504220241; número
e data da apresentação: 6268/050803.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2002 em relação à sociedade em epígrafe.

Esta certidão está conforme o original.

9 de Março de 2005. — A Escriturária Superior, Maria de Fátima
Gomes Ferreira Marques da Silva. 2005877395

LI E LIN, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 10 786
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 503887854; número
e data da apresentação: 6267/050803.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2002 em relação à sociedade em epígrafe.

Esta certidão está conforme o original.

9 de Março de 2005. — A Escriturária Superior, Maria de Fátima
Gomes Ferreira Marques da Silva. 2005877417

MAGALHÃES E SOUSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 3469
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 500832552; número
e data da apresentação: 6266/050803.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2002 em relação à sociedade em epígrafe.

Esta certidão está conforme o original.

9 de Março de 2005. — A Escriturária Superior, Maria de Fátima
Gomes Ferreira Marques da Silva. 2003180222

MAQUIROCHA IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO
DE MAQUINARIA PARA A INDÚSTRIA HOTELEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 6116
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 502153717; número
e data da apresentação: 6265/050803.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas referentes ao ano de 2002 em relação à sociedade em
epígrafe.

Esta certidão está conforme o original.

9 de Março de 2005. — A Escriturária Superior, Maria de Fátima
Gomes Ferreira Marques da Silva. 2003181911

MARQUES DA FONTE E FILHOS PRODUTOS
ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 11 756
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 504191217; núme-
ro e data da apresentação: 6264/050803.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2002 em relação à sociedade em epígrafe.

Esta certidão está conforme o original.

9 de Março de 2005. — A Escriturária Superior, Maria de Fátima
Gomes Ferreira Marques da Silva. 2003181903

MAXIMIANO MONTEIRO MENDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 5431
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 501803904; número
e data da apresentação: 6263/050803.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2002 em relação à sociedade em epígrafe.

Esta certidão está conforme o original.

9 de Março de 2005. — A Escriturária Superior, Maria de Fátima
Gomes Ferreira Marques da Silva. 2003181849

MERCEARIA PÉROLA DO LAGOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 1853
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 500568642; número
e data da apresentação: 6262/050803.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2002 em relação à sociedade em epígrafe.

Esta certidão está conforme o original.

9 de Março de 2005. — A Escriturária Superior, Maria de Fátima
Gomes Ferreira Marques da Silva. 2003181857

MICROMERCADO PEGO DO LAMEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 1293
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 500851832; número
e data da apresentação: 6261/050803.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2002 em relação à sociedade em epígrafe.

Esta certidão está conforme o original.

9 de Março de 2005. — A Escriturária Superior, Maria de Fátima
Gomes Ferreira Marques da Silva. 2003181865

MOBILCOM MOBILIÁRIO COMERCIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 032
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 505160846; número
e data da apresentação: 6260/050803.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2002 em relação à sociedade em epígrafe.

Esta certidão está conforme o original.

9 de Março de 2005. — A Escriturária Superior, Maria de Fátima
Gomes Ferreira Marques da Silva. 2003181873

SILVA & RODRIGUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 3593
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 500885516; número
e data da apresentação: 6251/050803.
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Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2002 em relação à sociedade em epígrafe.

Esta certidão está conforme o original.

9 de Março de 2005. — A Escriturária Superior, Maria de Fátima
Gomes Ferreira Marques da Silva. 2003181784

RAPIDUS — PAVIMENTOS E APLICAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 10 868
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 503904732; número
e data da apresentação: 6564/20030811.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe do ano 2002.

Esta certidão está conforme o original.

9 de Março de 2005. — A Segunda-Ajudante, Salomé Paula
Magalhães Martins. 2002563039

J. SALSINHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 06190
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 502188774; número
e data da apresentação: 6562/20030811.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe do ano 2002.

Esta certidão está conforme o original.

9 de Março de 2005. — A Segunda-Ajudante, Salomé Paula
Magalhães Martins. 2002563217

RECI — PAPIRO, PRODUTOS RECICLADAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 10 448
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 503769436; número
e data da apresentação: 6561/20030811.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe do ano 2002.

Esta certidão está conforme o original.

9 de Março de 2005. — A Segunda-Ajudante, Salomé Paula
Magalhães Martins. 2002563160

LSM — COMUNICAÇÃO E MARKETING, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 08537
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 503745898; núme-
ro e data da apresentação: 6407/20030806.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe do ano 2002.

Esta certidão está conforme o original.

10 de Março de 2005. — A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Vicente
Paula. 2005885720

DISTRITECIDOS — DISTRIBUIDORA DE TECIDOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 262
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 505361116; núme-
ro e data da apresentação: 6406/20030806.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe do ano 2001.

Esta certidão está conforme o original.

10 de Março de 2005. — A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Vicente
Paula. 2005885690

C. S. E. M. — ESTUDOS, GESTÃO E FORMAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 09224
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 503851035; núme-
ro e data da apresentação: 6404/20030806.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe do ano 2002.

Esta certidão está conforme o original.

10 de Março de 2005. — A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Vicente
Paula. 2000097472

FM — SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 07498
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 502754591; número
e data da apresentação: 6351/20030806.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe do ano 2002.

Esta certidão está conforme o original.

10 de Março de 2005. — A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Vicente
Paula. 2003163093

GONÇALO AMADO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 654
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 505314878; núme-
ro e data da apresentação: 6349/20030806.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe do ano 2002.

Esta certidão está conforme o original.

10 de Março de 2005. — A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Vicente
Paula. 2003163026

FERNANDO LOPES SIMÕES MIGUEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 01895
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 500926590; núme-
ro e data da apresentação: 6348/20030806.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe do ano 2002.

Esta certidão está conforme o original.

10 de Março de 2005. — A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Vicente
Paula. 2002560099

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES DA PEDRULHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 08430
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 503476714; núme-
ro e data da apresentação: 6347/20030806.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe do ano 2002.

Esta certidão está conforme o original.

10 de Março de 2005. — A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Vicente
Paula. 2005841595

GRANDURBE — SOCIEDADE DE EMPREENDIMENTOS
E CONSTRUÇÕES URBANAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 00927
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 503426741; núme-
ro e data da apresentação: 6346/20030806.
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Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe do ano 2002.

Esta certidão está conforme o original.

10 de Março de 2005. — A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Vicente
Paula. 2005841579

MARFER — CONSTRUÇÕES CIVIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 05732
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 500951608; núme-
ro e data da apresentação: 6345/20030806.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe do ano 2002.

Esta certidão está conforme o original.

10 de Março de 2005. — A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Vicente
Paula. 2005841536

TRICONSTROI — SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 06742 (Cascais); identificação de pessoa colectiva
n.º 501313419; número e data da apresentação: 6344/20030806.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe do ano 2002.

Esta certidão está conforme o original.

10 de Março de 2005. — A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Vicente
Paula. 2005841544

DAVID SILVA MIGUEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 08428 (Cascais); identificação de pessoa colectiva
n.º 503639397; número e data da apresentação: 6343/20030806.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe do ano 2002.

Esta certidão está conforme o original.

10 de Março de 2005. — A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Vicente
Paula. 2005841552

SOCIEDADE IMOBILIÁRIA DE POIARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 08429
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 503476684; núme-
ro e data da apresentação: 6342/20030806.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe do ano 2002.

Esta certidão está conforme o original.

10 de Março de 2005. — A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Vicente
Paula. 2002560102

VITACARNES PREPARAÇÃO E COMÉRCIO
DE CARNES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 5865
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 502022876; número
e data da apresentação: 6148/050803.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2002 em relação à sociedade em epígrafe.

Esta certidão está conforme o original.

9 de Março de 2005. — A Escriturária Superior, Maria de Fátima
Gomes Ferreira Marques da Silva. 2003181814

TRANSBRITAL TRANSPORTES E BRITAS JOSÉ PIO
MONTEIRO E FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 3571
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 500786747; número
e data da apresentação: 6249/050803.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2002 em relação à sociedade em epígrafe.

Esta certidão está conforme o original.

9 de Março de 2005. — A Escriturária Superior, Maria de Fátima
Gomes Ferreira Marques da Silva. 2003181806

TRÉSTECNICA SERVIÇO DE ELECTRICIDADE,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 294
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 500786747; número
e data da apresentação: 6250/050803.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2002 em relação à sociedade em epígrafe.

Esta certidão está conforme o original.

9 de Março de 2005. — A Escriturária Superior, Maria de Fátima
Gomes Ferreira Marques da Silva. 2003181792

RECI — BIT INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 937
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 505009897; número
e data da apresentação: 6560/20030811.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe do ano 2002.

Esta certidão está conforme o original.

9 de Março de 2005. — A Segunda-Ajudante, Salomé Paula
Magalhães Martins. 2002563268

SOREQUIL SOCIEDADE DE PRODUTOS
E EQUIPAMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 05164
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 500419329; número
e data da apresentação: 6559/20030811.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe do ano 2002.

Esta certidão está conforme o original.

9 de Março de 2005. — A Segunda-Ajudante, Salomé Paula
Magalhães Martins. 2003217452

 JOSÉ GONÇALVES & SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 05490
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 501833293; número
e data da apresentação: 6558/20030811.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe do ano 2002.

Esta certidão está conforme o original.

9 de Março de 2005. — A Segunda-Ajudante, Salomé Paula
Magalhães Martins. 2003217541

J. R. GIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 4124 
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 501581553; núme-
ro e data da apresentação: 6606/120803.
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Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2002 em relação à sociedade em epígrafe.

Esta certidão está conforme o original.

10 de Março de 2005. — A Escriturária Superior, Maria de Fátima
Gomes Ferreira Marques da Silva. 2002944261

E. M. 2 CONSULTORIA E GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 13 333 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva
n.º 504167618; número e data da apresentação: 6604/120803.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2002 em relação à sociedade em epígrafe.

Esta certidão está conforme o original.

10 de Março de 2005. — A Escriturária Superior, Maria de Fátima
Gomes Ferreira Marques da Silva. 2000692982

G. R. M. SOCIEDADE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 8683 (Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 503745502;
número e data da apresentação: 6609/120803.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2002 em relação à sociedade em epígrafe.

Esta certidão está conforme o original.

10 de Março de 2005. — A Escriturária Superior, Maria de Fátima
Gomes Ferreira Marques da Silva. 2002368562

PORTEFER FERRAGENS DE PORTALEGRE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 8532 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 500831505;
número e data da apresentação: 6610/120803.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2002 em relação à sociedade em epígrafe.

Esta certidão está conforme o original.

10 de Março de 2005. — A Escriturária Superior, Maria de Fátima
Gomes Ferreira Marques da Silva. 2000799515

ROFREI CONSTRUÇÃO E INVENTOS IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 11 197 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva
n.º 501866450; número e data da apresentação: 6611/120803.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2002 em relação à sociedade em epígrafe.

Esta certidão está conforme o original.

10 de Março de 2005. — A Escriturária Superior, Maria de Fátima
Gomes Ferreira Marques da Silva. 2000799523

A TABERNA DOS LOMBOS SOCIEDADE
HOTELEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 2567 (Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 501351981;
número e data da apresentação: 6599/120803.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2002 em relação à sociedade em epígrafe.

Esta certidão está conforme o original.

10 de Março de 2005. — A Escriturária Superior, Maria de Fátima
Gomes Ferreira Marques da Silva. 2002554900

RAIMUNDO & CRUZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 11 427
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 502340789; núme-
ro e data da apresentação: 6619/120803.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2002 em relação à sociedade em epígrafe.

Esta certidão está conforme o original.

10 de Março de 2005. — A Escriturária Superior, Maria de Fátima
Gomes Ferreira Marques da Silva. 2003735038

PRESTIGEPLAN GESTÃO DE FROTAS E COMÉRCIO
DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 574
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 505080168; número
e data da apresentação: 6625/120803.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2002 em relação à sociedade em epígrafe.

Esta certidão está conforme o original.

10 de Março de 2005. — A Escriturária Superior, Maria de Fátima
Gomes Ferreira Marques da Silva. 2005875856

TEIXEIRA DUARTE SOCIEDADE GESTORA
DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 543
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 501220666; número
e data da apresentação: 6629/120803.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2002 em relação à sociedade em epígrafe.

Esta certidão está conforme o original.

10 de Março de 2005. — A Escriturária Superior, Maria de Fátima
Gomes Ferreira Marques da Silva. 2001124414

PROMOAREIAS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 117
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 506398749; núme-
ro e data da apresentação: 6623/120803.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2002 em relação à sociedade em epígrafe.

Esta certidão está conforme o original.

10 de Março de 2005. — A Escriturária Superior, Maria de Fátima
Gomes Ferreira Marques da Silva. 2005875945

PACIM SOCIEDADE GESTORA DE PARTICIPAÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 743
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 506217779; número
e data da apresentação: 6628/120803.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2002 em relação à sociedade em epígrafe.

Esta certidão está conforme o original.

10 de Março de 2005. — A Escriturária Superior, Maria de Fátima
Gomes Ferreira Marques da Silva. 2001124252

CITYLIFE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 884
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 505924196; número
e data da apresentação: 6543/20030811.
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Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe do ano 2002.

Esta certidão está conforme o original.

9 de Março de 2005. — A Segunda-Ajudante, Salomé Paula
Magalhães Martins. 2002563209

FOTOESFERA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 876
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 505964198; número
e data da apresentação: 6542/20030811.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe do ano 2002.

Esta certidão está conforme o original.

9 de Março de 2005. — A Segunda-Ajudante, Salomé Paula
Magalhães Martins. 2002563276

RICARDO MENDES ALMEIDA SOC. UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 868
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 505957760; número
e data da apresentação: 6540/20030811.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe do ano 2002.

Esta certidão está conforme o original.

9 de Março de 2005. — A Segunda-Ajudante, Salomé Paula
Magalhães Martins. 2003217673

EXCEPTO ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 09150
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 503323446; número
e data da apresentação: 6539/20030811.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe do ano 2002.

Esta certidão está conforme o original.

9 de Março de 2005. — A Segunda-Ajudante, Salomé Paula
Magalhães Martins. 2002563101

ALTERSTATUS — SAÚDE EDUCAÇÃO
E DESENVOLVIMENTO PESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 564
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 506244989; número
e data da apresentação: 6538/20030811.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe do ano 2002.

Esta certidão está conforme o original.

9 de Março de 2005. — A Segunda-Ajudante, Salomé Paula
Magalhães Martins. 2003217630

REISSIL IMOBILIÁRIA CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 09493
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 503453307; número
e data da apresentação: 6537/20030811.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe do ano 2002.

Esta certidão está conforme o original.

9 de Março de 2005. — A Segunda-Ajudante, Salomé Paula
Magalhães Martins. 2002563292

NASCIMENTO E FIGUEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 06322
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 502247509; número
e data da apresentação: 6536/20030811.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe do ano 2002.

Esta certidão está conforme o original.

9 de Março de 2005. — A Segunda-Ajudante, Salomé Paula
Magalhães Martins. 2002563225

RETORNO ESTUDOS DE GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 9486
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 503453048; número
e data da apresentação: 6252/050803.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2002 em relação à sociedade em epígrafe.

Esta certidão está conforme o original.

9 de Março de 2005. — A Escriturária Superior, Maria de Fátima
Gomes Ferreira Marques da Silva. 2003181776

QUALIHAB COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS,
CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 10 147
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 503688673; número
e data da apresentação: 6253/050803.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2002 em relação à sociedade em epígrafe.

Esta certidão está conforme o original.

9 de Março de 2005. — A Escriturária Superior, Maria de Fátima
Gomes Ferreira Marques da Silva. 2003181768

HENPALI AUTO — REPARAÇÕES AUTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 10 047
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 504036220; núme-
ro e data da apresentação: 6584/20030811.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe do ano 2002.

Esta certidão está conforme o original.

9 de Março de 2005. — A Segunda-Ajudante, Salomé Paula
Magalhães Martins. 2005895571

PPF — SOCIEDADE DE DESENVOLVIMENTO
IMOBILIÁRIO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 387
(Cascais); número e data da apresentação: 6573/20030811.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe do ano de 2002.

Está conforme o original.

9 de Março de 2005. — A Segunda-Ajudante, Salomé Paula
Magalhães Martins. 2005875414

REGADAS DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 09517
(Cascais); número e data da apresentação: 6572/20030811.
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Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe do ano de 2002.

Está conforme o original.

9 de Março de 2005. — A Segunda-Ajudante, Salomé Paula
Magalhães Martins. 2005875406

RIVAS & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 00074
(Cascais); número e data da apresentação: 6571/20030811.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe do ano de 2002.

Está conforme o original.

9 de Março de 2005. — A Segunda-Ajudante, Salomé Paula
Magalhães Martins. 2005875341

HENPALI AUTO — REPARAÇÕES AUTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 10 047
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 504036220; núme-
ro e data da apresentação: 6585/20030811.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe do ano de 2001.

Está conforme o original.

9 de Março de 2005. — A Segunda-Ajudante, Salomé Paula
Magalhães Martins. 2005895563

FURTADO & VIDAL — CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO
DE ESPAÇOS VERDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 331
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 506066681; núme-
ro e data da apresentação: 6588/20030811.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe do ano de 2002.

Está conforme o original.

9 de Março de 2005. — A Segunda-Ajudante, Salomé Paula
Magalhães Martins. 2005895598

EXTERNATO D. LUÍS SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 06663
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 502411600; número
e data da apresentação: 6549/20030811.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe do ano de 2002.

Está conforme o original.

9 de Março de 2005. — A Segunda-Ajudante, Salomé Paula
Magalhães Martins. 2002563179

CICLONATUR DESPORTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 07738
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 502837861; número
e data da apresentação: 6547/20030811.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe do ano de 2002.

Está conforme o original.

9 de Março de 2005. — A Segunda-Ajudante, Salomé Paula
Magalhães Martins. 2002563098

H.  A.  F. SOCIEDADE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 618
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 506275493; número
e data da apresentação: 6546/20030811.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe do ano de 2002.

Está conforme o original.

9 de Março de 2005. — A Segunda-Ajudante, Salomé Paula
Magalhães Martins. 2003217665

FATRÓNICA FABRICO DE ARTIGOS
ELECTRÓNICOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 11 179
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 501445846; número
e data da apresentação: 6632/120803.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2002 em relação à sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

10 de Março de 2005. — A Escriturária Superior, Maria de Fátima
Gomes Ferreira Marques da Silva. 2005957518

RELÉ REPRESENTAÇÕES DE ELECTRODOMÉSTICOS
E ACESSÓRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 7734
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 501229850; número
e data da apresentação: 6627/120803.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2002 em relação à sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

10 de Março de 2005. — A Escriturária Superior, Maria de Fátima
Gomes Ferreira Marques da Silva. 2005875791

SERRALHARIA CIVIL VIOLEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 6103
(Oeiras); número e data da apresentação: 6633/120803.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2002 em relação à sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

10 de Março de 2005. — A Escriturária Superior, Maria de Fátima
Gomes Ferreira Marques da Silva. 2005897744

SOMIPEDRA — PROJECTOS INDUSTRIAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 703
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 504966588; núme-
ro e data da apresentação: 6638/120803.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2002 em relação à sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

10 de Março de 2005. — A Escriturária Superior, Maria de Fátima
Gomes Ferreira Marques da Silva. 2006705113

CHOCOLATES LACASA PORTUGAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 06174
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 502074361; número
e data da apresentação: 6569/20030811.
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Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe do ano de 2002.

Está conforme o original.

9 de Março de 2005. — A Segunda-Ajudante, Salomé Paula
Magalhães Martins. 2000838723

PATHOGENESIS PORTUGAL — PRODUTOS
FARMACÊUTICOS, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 390
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 505197707; número
e data da apresentação: 6570/20030811.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe do ano de 2002.

Está conforme o original.

9 de Março de 2005. — A Segunda-Ajudante, Salomé Paula
Magalhães Martins. 2005875333

AKELER PORTUGAL — INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 491
(Oeiras); número e data da apresentação: 6576/20030811.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe do ano de 2002.

Está conforme o original.

9 de Março de 2005. — A Segunda-Ajudante, Salomé Paula
Magalhães Martins. 2005875660

AKELER 2 — COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 492
(Oeiras); número e data da apresentação: 6578/20030811.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe do ano de 2002.

Está conforme o original.

9 de Março de 2005. — A Segunda-Ajudante, Salomé Paula
Magalhães Martins. 2005875686

AKELER 3 — SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 936
(Oeiras); número e data da apresentação: 6577/20030811.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe do ano de 2002.

Está conforme o original.

9 de Março de 2005. — A Segunda-Ajudante, Salomé Paula
Magalhães Martins. 2005875678

CINEDOC — CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO
DO SECRETARIADO DO CINEMA E DO AUDIOVISUAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 09378
(Oeiras); número e data da apresentação: 6586/20030811.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe do ano de 2002.

Está conforme o original.

9 de Março de 2005. — A Segunda-Ajudante, Salomé Paula
Magalhães Martins. 2005895547

LAMPREIA & ASSOCIADOS PRESTAÇÃO SERVIÇOS
MÉDICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 830
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 501411577; número
e data da apresentação: 6607/120803.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2002 em relação à sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

10 de Março de 2005. — A Escriturária Superior, Maria de Fátima
Gomes Ferreira Marques da Silva. 2000799906

TRANSJAMOR — TRANSPORTES DE PASSAGEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 11 520
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 504117254; número
e data da apresentação: 6566/20030811.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe do ano de 2002.

Está conforme o original.

9 de Março de 2005. — A Segunda-Ajudante, Salomé Paula
Magalhães Martins. 2003217525

CENTRO CLÍNICO DE SÃO LUCAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 07893
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 502894164; número
e data da apresentação: 6565/20030811.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe do ano de 2002.

Está conforme o original.

9 de Março de 2005. — A Segunda-Ajudante, Salomé Paula
Magalhães Martins. 2002563110

MORAIS E ERNESTO REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 9293 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 503374098;
número e data da apresentação: 6259/050803.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2002 em relação à sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

9 de Março de 2005. — A Escriturária Superior, Maria de Fátima
Gomes Ferreira Marques da Silva. 2003181881

MORAIS & FILHOS TECIDOS, DECORAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 10 358 
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 503742228; número
e data da apresentação: 6258/050803.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2002 em relação à sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

9 de Março de 2005. — A Escriturária Superior, Maria de Fátima
Gomes Ferreira Marques da Silva. 2003181890

OLIVEIRA LOURENÇO E MOURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 2446
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 500291572; número
e data da apresentação: 6255/050803.
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Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2002 em relação à sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

9 de Março de 2005. — A Escriturária Superior, Maria de Fátima
Gomes Ferreira Marques da Silva. 2003181741

NÉON GLOBO RACLAMOS LUMINOSOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 4209 (Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 502058463;
número e data da apresentação: 6257/050803.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2002 em relação à sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

9 de Março de 2005. — A Escriturária Superior, Maria de Fátima
Gomes Ferreira Marques da Silva. 2003181725

PREDICARLOS SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 11 006
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 503950564; número
e data da apresentação: 6254/050803.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2002 em relação à sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

9 de Março de 2005. — A Escriturária Superior, Maria de Fátima
Gomes Ferreira Marques da Silva. 2003181750

LISBOA — 1.A SECÇÃO

EDIFÍCIO OITO — CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 11 905/030718; identificação de pessoa colectiva n.º 506220028;
inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 01/030718.

Certifico que foi registado o contrato de sociedade comercial da
sociedade em epígrafe que se regerá pelos seguintes estatutos:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Edifício Oito — Construção e
Engenharia, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua Nova do Almada, 81, 5.º,
esquerdo, freguesia dos Mártires, concelho de Lisboa.

3 — Por simples deliberação da gerência, a sede poderá ser mudada
para local dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe
podendo ainda ser criadas filiais ou outras formas de representação,
no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

1 — A sociedade tem por objecto: obras públicas e construção ci-
vil, recuperação de imóveis, projectos de engenharia, trabalhos de
fiscalização, direcção e coordenação de empreitadas, empreendimen-
tos imobiliários.

2 — A sociedade pode tomar participações em qualquer outra soci-
edade, constituída ou a constituir ainda que com objecto diferente do
seu, em agrupamentos complementares de empresas, consórcios e
associar-se a pessoas singulares ou colectivas.

ARTIGO 3.º

O capital social é de cinquenta mil euros, encontrando-se total-
mente realizado, em numerário, e corresponde à soma das seguintes
quotas: Henrique da Câmara Chaves, com uma quota no valor nomi-
nal de quarenta e cinco mil e quinhentos euros; Pedro Manuel Soares
Ramos, com uma quota no valor nominal de quatro mil e quinhentos
euros.

ARTIGO 4.º

Poderão ser exigidos aos sócios a realização de prestações suple-
mentares de capital, nos termos e condições que vierem a ser estabe-
lecidas em assembleia geral, e os sócios poderão fazer à sociedade

suprimentos de que ela necessita até ao montante máximo de duzen-
tos e cinquenta mil euros, nas condições previamente fixadas em as-
sembleia geral.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade e a sua representação, em juízo ou fora
dele, activa ou passivamente, com ou sem remuneração, conforme
vier a ser deliberado pela assembleia geral fica desde já a cargo do
sócio Henrique da Câmara Chaves, sendo suficiente a assinatura de
um gerente para obrigar a sociedade.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá constituir mandatários para a prática de quais-
quer actos específicos.

ARTIGO 7.º

1 — A sociedade reserva-se o direito de amortizar ou adquirir a
quota de qualquer dos sócios ou por acordo com o respectivo titular
ou nos casos de falecimento, interdição, falência, arresto, arrolamen-
to, penhor ou de qualquer outro procedimento de que resulte a sua
indisponibilidade para o respectivo titular.

2 — A amortização ou aquisição será feita pelo valor do último
balanço aprovado e o pagamento será efectuado em quatro presta-
ções trimestrais, vencendo-se a primeira nos trinta dias seguintes à
deliberação, salvo nos casos imperativos referidos na lei.

ARTIGO 8.º

1 — A cessão de quotas é livre entre sócios.
2 — A cessão de quotas a terceiros depende do consentimento da

sociedade prestado por sócios representativos de setenta e cinco por
cento do capital social.

3 — Os sócios gozam de direito de preferência no caso de cessão
de quaisquer quotas.

4 — Para efeitos do disposto no número anterior o sócio que pre-
tenda ceder a sua quota deverá comunicar a sua pretensão aos restan-
tes sócios, por carta registada, indicando desde logo o respectivo ces-
sionário, bem como todos os elementos do respectivo negócio.

5 — O sócio que pretender exercer o seu direito de preferência,
deverá comunicar ao pretenso cedente por carta registada e no prazo
de 15 dias a contar da carta referida no número anterior.

ARTIGO 9.º

As assembleias gerais, sempre que a lei não prescreva outras for-
malidades, serão convocadas por carta registada dirigidas aos sócios,
com aviso de recepção, com quinze dias de antecedência.

ARTIGO 10.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 11.º

1 — A sociedade somente se dissolve nos casos previstos na lei.
2 — Salvo deliberação em contrário, serão liquidatários os sócios

que, na altura, forem gerentes.

Está conforme o original.

13 de Maio de 2005. —— A Segunda-Ajudante, Maria João Ruano.
2010531205

A TABANCA DO NOCAS — PASTELARIA
E RESTAURANTE, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 11 376/021030; identificação de pessoa colectiva n.º 506288951;
inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 02/021030.

Certifico que Ana Maria da Silva Pontes Fidalgo Vinagreiro cons-
tituiu uma sociedade comercial unipessoal por quotas nos termos cons-
tantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma A Tabanca do Nocas — Pastela-
ria e Restaurante, Unipessoal, L.da

2 —A sociedade tem a sua sede na Rua da Cintura do Porto Lisboa,
bloco B, loja E, freguesia de Marvila, concelho de Lisboa.

3 — Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser destaca-
da, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.
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ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto restaurante, pastelaria, café e bar.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de cinco mil euros, representado por uma quota de igual valor nomi-
nal, pertencente à sócia única.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência e a representação da sociedade, pertencem ao só-
cio único ou a não sócios, a qual poderá não ser remunerada confor-
me aquele decidir.

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

3 — Fica desde já nomeado gerente o não sócio Emídio Manuel
Gonçalves de Melo, casado, residente na Rua da Ponta do Sol, 13, 1.º,
Loures.

ARTIGO 5.º

O sócio único fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do objecto
social,

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, nos termos per-
mitidos por lei, mesmo que o objecto desses agrupamentos comple-
mentares e ou empresas não coincida no todo ou em parte com aque-
le que a sociedade está exercendo.

Está conforme o original.

11 de Maio de 2005. —— A Segunda-Ajudante, Maria João Ruano.
2010531167

AUTO TÁXIS VOLANTE D’OURO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 11 358/20021106; identificação de pessoa colectiva
n.º 504614223; inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 3/
20021106.

Certifico que foi registado o seguinte:
Alteração do contrato, quanto ao n.º 2 do artigo 1.º, artigo 3.º e os

n.os 2 e 3 do artigo 4.º
Gerentes: ambos os sócios e o não sócio Eduardo José dos Reis

Pereira, Quinta da Piedade, lote 81, 2.ª fase, 4.º, esquerdo, Póvoa de
Santa Iria.

Teor dos artigos alterados:

ARTIGO 1.º

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua do Vale de Santo António,
230, A-B, freguesia de Santa Engrácia, concelho de Lisboa.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro e nos demais
valores constantes do activo social é de cinco mil euros e correspon-
de à soma de duas quotas iguais, do valor nominal de dois mil e qui-
nhentos euros cada uma e uma de cada sócio.

ARTIGO 4.º

2 — A sociedade vincula-se.
a) Nos actos relacionados com a direcção geral, de transportes

terrestres com a assinatura do gerente Eduardo José dos Reis Pereira;
b) Nos restantes actos com a assinatura de qualquer um dos sócios

gerentes.
3 — São gerentes os sócios e o não sócio Eduardo José dos Reis

Pereira, todos já designados.

Mais certifica que a sociedade transferiu a sua sede do concelho de
Odivelas para Lisboa.

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

Está conforme o original.

10 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria João Ruano.
2010531132

DEDALMANIA — ARRANJOS DE ROUPA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 11 918/20030731; identificação de pessoa colectiva
n.º 506601544; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 01/
20030731.

Certifico que foi registado o contrato de sociedade comercial da
sociedade em epígrafe que se regerá pelos seguintes estatutos:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma DEDALMANIA — Arranjos de
Roupa, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua da Quinta do Charquinho,
11, 3.º, direito, freguesia de Benfica, concelho de Lisboa.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços nas áreas
de arranjos de roupa, costura, solários, lavandaria, engomadoria e
comercialização dos respectivos, produtos. Comércio por grosso e a
retalho de bijuteria, acessórios de moda, vestuário, perfumaria e cal-
çado.

ARTIGO 3.º

O capital social é de cinco mil euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas, uma do
valor nominal de quatro mil euros pertencente ao sócio José Alexan-
dre Correia de Barros Trindade e outra do valor nominal de mil euros
pertencente à sócia Rute Maria de Carvalho Lourenço.

ARTIGO 4.º

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

2 — Para vincular a sociedade é necessária a intervenção de dois
gerentes.

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.

13 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria João Ruano.
2010514351

ARMINDO GOUVEIA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 11 919/20030731; identificação de pessoa colectiva
n.º 506636836; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 02/
20030731.

Certifico que Armindo Gouveia Gonçalves constituiu a sociedade
epígrafe que se regerá pelos seguintes estatutos:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Armindo Gouveia, Unipessoal, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua de Reinaldo Ferreira, 6-A,
freguesia de Alvalade, concelho de Lisboa.

3 — Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser desloca-
da, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a prestação de serviços de canaliza-
dor, electricista, remodelação de cozinhas, salas de banho, reparações
e montagens de estores, esquentadores, sanitários e torneiras, servi-
ços de pedreiro e ladrilhador.
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ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de cinco mil euros, representado por uma quota de igual valor nomi-
nal, pertencente ao sócio único.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência e a representação da sociedade, pertence ao sócio
único ou a não sócios, a qual poderá não ser remunerada conforme
aquele decidir.

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

3 — Fica desde já nomeado gerente o sócio.

ARTIGO 5.º

O sócio único fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do objecto
social.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, nos termos per-
mitidos por lei, mesmo que o objecto desses agrupamentos comple-
mentares e ou empresas não coincida no todo ou em parte com aque-
le que a sociedade está exercendo.

Está conforme o original.

11 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria João Ruano.
2010514360

DERMOCONTACTO — SERVIÇOS MÉDICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 11 920/20030731, identificação de pessoa colectiva
n.º 506551210; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 03/
20030731.

Certifico que foi registado o contrato de sociedade comercial da
sociedade em epígrafe que se regerá pelos seguintes estatutos:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma DERMOCONTACTO — Serviços
Médicos, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede em Lisboa, na Avenida de Guerra
Junqueiro, 3, 3.º, direito, freguesia de São João de Deus, concelho de
Lisboa.

3 — Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser desloca-
da, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo
ainda criar e encerrar sucursais. filiais, agências ou outras formas lo-
cais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em prestação de serviços médicos.

ARTIGO 3.º

O capital social é de cinco mil, euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de três quotas: uma do
valor nominal de mil seiscentos e sessenta e seis euros titulada pela
sócia Maria Alexandra Rosado Leitão Chaveiro e duas do valor no-
minal de mil seiscentos e sessenta e sete euros, cada, tituladas uma
por cada uma das sócias Maria Raquel Morgado Gonçalves Marques
dos Santos e J. Cardoso & Cunha Serviços Médicos e Traduções, L.da

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 necessária a intervenção de dois
gerentes.

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

4 — Ficam desde já nomeados gerentes, as sócias Maria Raquel
Morgado Gonçalves Marques dos Santos e Maria Alexandra Rosado
Leitão Chaveiro e o não sócio Jorge Alberto dos Santos Cardoso, já
identificado.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

obrigações sociais;
d) No caso de morte de sócio a quem não sucedam herdeiros legi-

timários;
e) Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja

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

sentimento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia geral.
2 — Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no

balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou varias 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.

13 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria João Ruano.
2010514378

BAD BONES — TATUAGENS E PIERCINGS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 11 902/030717; identificação de pessoa colectiva n.º 506656438;
inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 01/030717.

Certifico que foi registado o contrato de sociedade comercial da
sociedade em epígrafe que se regerá pelos seguintes estatutos:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Bad Bones — Tatuagens e Pier-
cings, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua do Norte, 85, em Lisboa,
freguesia da Encanação.

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 na actividade de artista plástico no
âmbito da produção de tatuagens, maquilhagem permanente, técnicas
de ilustração e comércio, importação, exportação e representação de
roupa, vestuário, acessórios, calçado e maquinaria, tintas e todo o
material gráfico; colocação de bodypiercing; brindes, artigos de de-
coração, artigos e suportes musicais e publicações e comércio body-
piercing.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social é de cinco mil euros, encontra-se integral-
mente subscrito e realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas
quotas iguais, do valor nominal de dois mil e quinhentos euros cada
uma e uma de cada sócio.
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2 — Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade compete aos gerentes, a nomear em
assembleia geral, com ou sem remuneração, conforme aí for deliberado.

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

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

4 — 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.

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.

Sócios:
1 — Natália Silva Santos Reis Fontinha, casada com João Paulo

dos Santos Fontinha, na comunhão de adquiridos, residente na Rua de
Jaime Amorim Ferreira, 9, Sobreda da Caparica, Almada.

2 — João Paulo do Santos Fontinha, casado com a anterior e com
ela residente.

Está conforme o original.

11 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria João Ruano.
2010531191

BIOCANA — IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO
E COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 11 375/20021030; identificação de pessoa colectiva
n.º 506317005; inscrição n.º 01; data da apresentação: 20021030.

Certifico que foi registado o contrato de sociedade comercial da
sociedade em epígrafe que se regerá pelas pelos seguintes estatutos:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma BIOCANA — Importação, Expor-
tação e Comércio de Produtos Alimentares, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua das Laranjeiras, 31, 2.º,
direito, freguesia de São Domingos de Benfica, concelho de Lisboa.

3 — Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser desloca-
da, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e serem
criadas ou encerradas, agências, filiais, delegações, sucursais ou outras
formas locais de representação, no território nacional ou no estran-
geiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em importação, exportação, trans-
formação e comércio por grosso e a retalho de produtos alimentares.

§ único. A sociedade poderá adquirir participações noutras socieda-
des que tenham ou não o objecto igual ou semelhante ao seu ou ainda
sujeitas a legislação especial.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros e corresponde à soma de duas quotas: uma do valor nominal
de três mil euros, pertencente ao sócio Cândido Catarino da Silva
Campos; uma do valor nominal de dois mil euros, pertencente ao sócio
Paulo Romualdo Gouveia e Silva.

ARTIGO 4.º

1 — A sociedade será administrada e representada em juízo fora
dele, activa e passivamente pela gerência.

2 — A gerência será nomeada em assembleia geral.
3 — Para a sociedade ficar obrigada, é necessária a intervenção de

dois gerentes.
4 — Fica inteiramente vedado aos gerentes obrigar a sociedade em

fianças, abonações, letras de favor e quaisquer outros actos e contra-
tos estranhos aos negócios.

ARTIGO 5.º

No caso de morte ou interdição de qualquer sócio, a sociedade sub-
sistirá, com os herdeiros ou representante legal, respectivamente, os
herdeiros deverão nomear um ente si, que a todos represente, enquanto
a quota permanecer indivisa.

ARTIGO 6.º

Em caso de arrolamento, arresto, penhora, quando for incluída em
massa falida, ou insolvente, a sociedade poderá amortizar a quota do
sócio respectivo. A sociedade poderá amortizar a quota se esta for
cedida sem o consentimento daquela, ou ainda, por acordo com o
respectivo titular.

ARTIGO 7.º

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

Está conforme o original.

Está conforme o original.

11 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria João Ruano.
2010531159

ANDREA COSTA FERRAZ — UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 11 343/20021021; identificação de pessoa colectiva
n.º 506228380; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 01/
20021021.

Certifico que Andrea de Azevedo Pires da Costa Ferraz Torres
constituiu a sociedade em epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Andrea Costa Ferraz, Unipessoal,
L.da

2 — A sociedade tem a sua sede em Lisboa, na Avenida de Antó-
nio Augusto Aguiar, 13, C, loja 2, freguesia de São Sebastião da Pe-
dreira, concelho de Lisboa.

3 — Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser desloca-
da, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e serem
criadas 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 comercialização, representa-
ção, importação, exportação, criação e transformação de vestuário,
calçado, acessórios de moda, marroquinaria, artigos de viagem, bijuta-
ria, têxteis para o lar e objectos de arte.

ARTIGO 3.º

O capital social é de cinco mil euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde a uma quota de igual valor no-
minal titulada pela sócia.

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 nomeada gerente a sócia.

ARTIGO 5.º

O sócio único fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do objecto
social.
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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.

9 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria João Ruano.
2010514203

EINAUS — ENGENHARIA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 11 355/20021023; identificação de pessoa colectiva
n.º 506352641; inscrição n.º 01; número e data da apresentação:
02/20021023.

Certifico que Rui Manuel Dias de Brito constituiu a sociedade em
epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma EINAUS — Engenharia, Unipes-
soal, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede em Lisboa, no Pólo Tecnológico
de Lisboa, lote 1, Estrada do Paço do Lumiar, freguesia do Lumiar,
concelho de Lisboa.

3 — Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser desloca-
da, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e serem
criadas e encerradas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais
de representação, no território nacional. ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em prestação de serviços na área
de engenharia.

ARTIGO 3.º

O capital social é de sete mil e quinhentos euros, encontra-se inte-
gralmente realizado em dinheiro e corresponde a uma quota de igual
valor nominal titulada pelo sócio.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência e a representação da sociedade pertencem ao só-
cio único ou a não sócios, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado pelo sócio.

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

3 — Ficá 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.

10 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria João Ruano.
2010531108

E.  D.  & F. MAN PORTUGAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 11 402/021112; identificação de pessoa colectiva n.º 506351890;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 38/021112.

Certifico que foi registado o seguinte:
Contrato de sociedade e designação de gerentes:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a denominação de E. D. & F. Man Portu-
gal, L.da, e tem a sua sede na Avenida de António Serpa, 23, 7.º, fre-
guesia de Nossa Senhora de Fátima e concelho de Lisboa.

2 — Por simples deliberação da gerência pode a sede social ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e
serem criadas sucursais, agências, delegações ou outras formas de re-
presentação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a importação, exportação, armaze-
nagem e distribuição de melaço, polpa de beterraba, álcool, vinhos,
óleos, gorduras e seus derivados, bem como a actividade de correta-
gem e agenciamento de produtos agrícolas e financiamentos conexos
com a actividade agrícola.

ARTIGO 3.º

O capitai social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de cinquenta mil euros e corresponde à soma de duas quotas, com os
seguintes valores: uma quota no valor de quarenta e nove mil e qui-
nhentos euros pertencente à sócia E. D. & F Man Netherlands, B.V.;
outra quota no valor de quinhentos euros pertencente à sócia Agman
Holdings Limited.

ARTIGO 4.º

A cessão de quotas ou partes de quotas entre sócios é livre, mas a
estranhos depende do consentimento da sociedade, tendo os sócios
não cedentes e na proporção das suas quotas, direito de preferência
com eficácia real nestas alienações.

ARTIGO 5.º

1 — A sociedade tem a faculdade de amortizar, adquirir ou fazer
adquirir por sócio ou terceiro a quota de qualquer sócio nos seguintes
casos:

a) Se ela for objecto de penhora, apreensão, arresto, arrolamento,
arrematação ou adjudicação judiciais;

b) Quando o sócio for declarado falido, insolvente, interdito ou
inabilitado, por sentença judicial transitada em julgado, ou, sendo
pessoa colectiva, seja dissolvida;

c) Quando o sócio, por comportamento desleal ou gravemente
perturbador do funcionamento da sociedade, tenha causado ou possa
causar a esta prejuízos relevantes;

2 — A sociedade poderá ainda amortizar a quota de qualquer sócio,
mediante o acordo deste, nos termos e condições estabelecidos em
deliberação da assembleia geral.

ARTIGO 6.º

1 — A sociedade poderá adquirir, ceder e onerar quotas do seu pró-
prio capital, nos termos de deliberação da assembleia geral, com ob-
servância das regras legais imperativas.

2 — Mediante deliberação da assembleia gerai, pode a Sociedade
adquirir participações em sociedades com objecto diferente do que
esteja exercendo em sociedades reguladas por leis especiais e em agru-
pamento complementares de empresas.

ARTIGO 7.º

1 — A gerência da Sociedade será exercida pelos sócios ou tercei-
ros eleito em assembleia geral, que exercerão os cargos com ou sem
remunerarão consoante for deliberado em assembleia geral.

2 — Ficam desde já nomeados gerentes os Senhores Manuel Rodri-
gues casado, residente na Rua de Maria Lamas, lote 48, 4.º, esquerdo,
freguesia da Damaia, Concelho da Amadora, e John Bernarc Gordon
Laing, casado, residente em The Bumbles, Five North Park, Gerrard:
Cross, Buckinghamshire, Reino Unido.

3 — A sociedade poderá constituir mandatários, os quais poderão
sei pessoas estranhas à Sociedade, com poderes para a prática de de-
terminados actos ou categoria de actos.

4 — Para obrigar a sociedade é necessária a assinatura de dois ge-
rentes, de um gerente e de um procurador com poderes bastantes, ou
de dois procuradores com poderes bastantes, excepto em actos de mero
expediente e de valor igual ou inferior a dois mil e quinhentos euros,
para os quais será suficiente a assinatura de um gerente ou de um
procurador com poderes bastantes.

ARTIGO 8.º

1 — As assembleias gerais, salvo nos casos em que a lei exija ou-
tras formalidades, são convocadas por telecópia ou carta registada
dirigidas aos sócios com uma antecedência não inferior a 15 dias.

2 — É permitida a representação dos sócios por estranhos nas as-
sembleias gerais.

ARTIGO 9.º

1 — O ano social decorre de 1 de Novembro a 31 de Outubro.
2 — Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a

percentagem para a reserva legal, será dado o destino que for delibe-
rado em assembleia geral.

ARTIGO 10.º

1 — A sociedade dissolve-se nos casos legais.
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2 — Em qualquer caso de dissolução, serão liquidatários a pessoa
ou pessoas nomeadas para o efeito pela assembleia geral e a liquida-
ção será feita nos termos que forem deliberados pelos sócios.

Sócios:
1) E. D. & F. Man Netherlans BV;
2) Agman Holdings Limited.

Está conforme o original.

2 de Maio de 2005. —— A Segunda-Ajudante, Maria Irene Palma.
2009205596

EASYDOMUS — PROMOÇÃO E MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 10 693/20020107; identificação de pessoa colectiva
n.º 505439808; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 01 e inscrição
n.º 05; números e data das apresentações: 20 e 21/030319.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação das funções dos gerentes: João Soares de Oliveira Braam-

camp Sobra, Rafael Marques da Cruz Vieira da Cruz e Lourenço José
Braamcamp Sobral Cumbre, por renúncia em 26 de Fevereiro de 2003.

Alteração do contrato quanto aos artigos 3.º e 6.º, eliminado o
artigo 11.º e n.º 5 do artigo 12.º, pelo que os artigos subsequentes são
consequentemente remunerados, fincando o artigo 12.º a ser o 11.º, o
artigo 13.º a ser o 12.º, o 14.º a ser 13.º e o 15.º a ser 14.º, entretanto
renumerado para o 11.º e designação de gerente.

Teor dos artigos alterados:

ARTIGO 3.º

Sede e formas locais de representação

1 — A sociedade terá a sua sede na Rua de Filipe Folque, 26, 5.º,
em Lisboa, freguesia de São Sebastião da Pedreira, concelho de Lis-
boa.

2 — (Mantém-se.)
ARTIGO 6.º

Capital social

O capital social é de cinco mil e cem euros, encontrando-se total-
mente subscrito e realizado.

2 — O capital social correspondente à soma das seguintes quotas:
uma, com o valor nominal de mil e setecentos euros, pertencente ao
sócio José Vaz Estevinha; outra, com o valor nominal de mil e sete-
centos euros, também pertencente ao sócio José Vaz Estevinha; ou-
tra, com o valor nominal de mil e setecentos euros, pertencente à
sócia de Maria Xavier Caldeira Vaz Estevinha.

ARTIGO 11.º

Gerência
1 — (Mantém-se.)
3 — (Mantém-se.)
4 — (Mantém-se.)

Gerente designado: o sócio José Vaz Escovinha.

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

Está conforme o original.

12 de Abril de 2005. — A Primeira-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 2011370159

ESCOLA DE CONDUÇÃO EXPO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 11 607/030219; identificação de pessoa colectiva
n.º 506425835; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 03/
030219.

Certifico que Alcino Machado da Cruz, casado com Isaura Ferreira
de Sousa Cruz, na comunhão de adquiridos, Avenida das Forças Arma-
das, 133, lote D, 3.º, direito, Lisboa, e Jaime Machado da Cruz, casa-
do com Carla Maria Conceição de Sousa Cruz, na comunhão de adqui-
ridos, Avenida de António José de Almeida, 133-135, Viseu, constituem

uma sociedade comercial por quotas de responsabilidade limitada, que
se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta firma a Escola de Condução Expo, L.da, vai ter
a sua sede na Avenida de Dom João II, Edifício Gil Eanes, lote 1.13.03,
fracção H, freguesia de Santa Maria dos Olivais, concelho de Lisboa.

§ único. Por deliberação da gerência a sociedade pode deslocar a
sede social dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
bem como pode estabelecer sucursais, agências ou outras formas de
representação em território nacional ou no estrangeiro, onde e quan-
do o entender por conveniente.

2.º

O objecto social consiste em ensino de ciclomotores, motociclos,
automóveis ligeiros, pesados e de outros veículos; promover e minis-
trar cursos de formação a indivíduos com a carta cassada; promover
e ministrar cursos de formação teóricos e práticos a condutores que
apresentem carências de prática de condução; promover e ministrar
cursos intensivos de teoria e prática a candidatos a condutores; pro-
mover e ministrar cursos especiais designadamente a profissionais e
estatais; promover e divulgar estudos e pesquisas sobre a prevenção e
segurança rodoviária.

§ 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 e em
agrupamentos europeus de interesse económico e agrupamentos com-
plementares de empresas.

3.º

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

§ único. Em assembleia geral por deliberação unânime dos sócios
representando todo o capital, podem ser exigidas aos sócios presta-
ções suplementares até cinquenta mil euros.

4.º

A divisão e a subsequente cessão de quotas a estranhos, total ou
parcial, depende do consentimento da sociedade, gozando a sociedade
em primeiro lugar, e os restantes sócios em segundo lugar do direito
de preferência na aquisição da quota.

5.º

A gerência da sociedade e a sua representação em juízo ou fora
dele, activa e passivamente, podendo não ser remunerada se tal vier
a ser deliberado em assembleia geral, será exercida por ambos os só-
cios nomeados gerentes.

§ único. Para obrigar a sociedade é suficiente a assinatura de um
dos gerentes.

6.º

A sociedade pode amortizar quotas sem o consentimento dos res-
pectivos titulares nos casos de as respectivas quotas serem objecto de
arrolamento, penhora, ou qualquer outra forma de apreensão judicial,
ou serem arrematadas, adjudicadas ou vendidas em consequência de
um processo judicial.

§ 1.º As quotas poderão ainda ser amortizadas sem o consentimen-
to dos respectivos titulares, quando forem dadas em garantia de algu-
ma obrigação sem prévio e expresso consentimento da sociedade, bem
como se os respectivos titulares forem declarados falidos ou insol-
ventes.

§ 2.º O valor atribuído ás 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 trigésimo dia a contar da data da deliberação de amortização.

§ 3.º As quotas amortizadas deverão figurar como tal no balanço,
podendo a sociedade deliberar que, em sua vez, sejam criadas uma ou
várias quotas, destinadas a serem alienadas a um ou algum dos sócios
ou a terceiros.

O texto completo e actualizado do contrato de sociedade encon-
tra-se depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

4 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria Ferreira
de Carvalho. 1000285696
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EUM — EMPREENDIMENTOS URBANOS MUNDIAL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 19 276/470303; identificação de pessoa colectiva n.º 500510059;
inscrições n.os 11 a 15; números e data das apresentações: 09 a 11/
041111.

Certifico que foi registado o seguinte :
Cisão-fusão, reforço de capital e alteração do contrato, quanto ao

n.º 1 do artigo 4.º
Sociedade cindida: CECOTE — Centro de Coordenação Técnica,

L.da

Sociedade incorporantes: CECOTEGROUP — Participações e Ges-
tão de Empresas, SGPS, S. A., a própria sociedade, e SIF — Sociedade
Imobiliária do Freixial, S. A.

Modalidade: Transferência da totalidade do património da socieda-
de cindida, correspondente a três conjuntos patrimoniais autónomos,
para os incorporar em cada um das sociedade incorporantes.

Reforço: 75 210 euros, mediante a emissão de 15 042 novas ac-
ções, com o valor nominal de 5 euros, cada.

Teor do artigo alterado:

ARTIGO 4.º

1 — O capital social, integralmente subscrito e realizado, é de
637 710 euros, representado por 127 542 acções com o valor nomi-
nal de 5 euros.

Cisão-fusão, reforço de capital e alteração do contrato quanto ao
n.º 1 do artigo 4.º

Sociedade cindida: PRODAVIL — Companhia de Produção e Co-
mércio de Aves, S. A.

Sociedades incorporantes: a própria sociedade e CECOTEGROUP —
 Participações e Gestão de Empresas, SGPS, S. A.

Modalidade: destaque de dois conjuntos patrimoniais da sociedade
cindida, para os incorporar em cada uma das sociedade incorporantes.

Reforço: 238 040 euros, mediante a emissão de 47 608 novas ac-
ções, com o valor nominal de 5 euros, cada uma.

Teor do artigo alterado:

ARTIGO 4.º

1 — O capital social, integralmente subscrito e realizado, é de
875 750 euros, representado por 175 150 acções com o valor nomi-
nal de 5 euros.

Cisão-fusão, reforço de capital e alteração do contrato, quanto ao
n.º 1 do artigo 4.º

Sociedade cindida: METALI — Equipamentos Metálicos, S. A.
Sociedades incorporantes: CECOTEGROUP — Participações e

Gestão de Empresas, SGPS, S. A., e própria sociedade.
Modalidade: Transferência da totalidade do património da socieda-

de cindida, correspondente a dois conjuntos patrimoniais autónomos,
para incorporar em cada uma das sociedade incorporantes.

Reforço: 70 245 euros, mediante a emissão de 14 049 novas ac-
ções, com o valor nominal de 5 euros, cada uma.

Teor do artigo alterado:

ARTIGO 4.º

1 — O capital social, integralmente subscrito e realizado, é de
945 995 euros, representado por 189 199 acções com o valor nomi-
nal de 5 euros.

Cisão-fusão, reforço de capital e alteração do contrato, quanto ao
n.º 1 do artigo 4.º

Sociedade cindida: SIF — Sociedade Imobiliárias do Freixial, S. A.
Sociedades incorporantes: CECOTEGROUP — Participações e

Gestão de Empresas, SGPS, S. A. e a própria sociedade.
Modalidade: destaque de dois conjuntos patrimoniais da sociedade

cindida, para os incorporar em cada uma das sociedades incorporan-
tes.

Reforço: 62 250 euros, mediante a emissão de 12 450 novas ac-
ções, com o valor nominal de 5 euros, cada uma.

Teor do artigo alterado:

ARTIGO 4.º

1 — O capital social, integralmente subscrito e realizado, é de
1 008 245 euros, representado por 201 649 acções com o valor no-
minal de 5 euros.

Fusão, reforço de capital e alteração do contrato, quanto ao n.º 1
do artigo 4.º

Sociedade incorporante: a própria sociedade.

Sociedades incorporadas: Vale da Boa Vista — Realizações Agro-
-Turísticas, L.da, S. I. C. — Sociedade Imobiliária Continental, S. A.,
AVICOL — Sociedade Comercial de Aves, S. A.; INILINHA — Inici-
ativas Imobiliárias da Linha, L.da, Som — Publicidade Sonora, L.da, e
Rala — Representações Internacionais, L.da

Modalidade: transferência global do património das sociedades in-
corporadas para a incorporante.

Reforço: 220 785 euros, mediante a emissão de 44 157 novas ac-
ções, com valor nominal de 5 euros, cada uma.

Teor do artigo alterado:

ARTIGO 4.º

1 — O capital social, integralmente subscrito e realizado, é de
1 229 030 euros, representado por 245 806 acções com o valor no-
minal de 5 euros.

Está conforme o original.

29 de Abril de 2005. — A Primeira-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 2008425037

ED LIMA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 13 503; identificação de pessoa colectiva n.º 500089833; data
da inscrição: 06122004.

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

Está conforme o original.

23 de Maio de 2005. — A Primeira-Ajudante, Filomena Maria
Paulino Almeida Santos. 2006564765

ANTÓNIO FERREIRA CABRAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 6606; identificação de pessoa colectiva n.º 502377569; data da
inscrição: 03122004.

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

Está conforme o original.

23 de Maio de 2005. — A Primeira-Ajudante, Filomena Maria
Paulino Almeida Santos. 2007540126

AMYLOID — IMOBILIÁRIA E INVESTIMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 12 280; identificação de pessoa colectiva n.º 505277255; data
da inscrição: 03122004.

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

Está conforme o original.

23 de Maio de 2005. — A Primeira-Ajudante, Filomena Maria
Paulino Almeida Santos. 2010537815

ADMICER — EXPLORAÇÃO DE BENS MÓVEIS
E IMÓVEIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 7041; identificação de pessoa colectiva n.º 504002732; data da
inscrição: 03122004.

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

Está conforme o original.

23 de Maio de 2005. — A Primeira-Ajudante, Filomena Maria
Paulino Almeida Santos. 2010537823
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ADMICER — EXPLORAÇÃO DE BENS MÓVEIS
E IMÓVEIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 7041; identificação de pessoa colectiva n.º 504002732; data da
inscrição: 03122004.

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

Está conforme o original.

23 de Maio de 2005. — A Primeira-Ajudante, Filomena Maria
Paulino Almeida Santos. 2010537840

ADMICER — EXPLORAÇÃO DE BENS MÓVEIS
E IMÓVEIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 7041; identificação de pessoa colectiva n.º 504002732; data da
inscrição: 03122004.

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

Está conforme o original.

23 de Maio de 2005. — A Primeira-Ajudante, Filomena Maria
Paulino Almeida Santos. 2010537831

ESCOM — ESPÍRITO SANTO COMMERCE, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 4707; identificação de pessoa colectiva n.º 503243299; data da
inscrição: 06122004.

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

Está conforme o original.

23 de Maio de 2005. — A Primeira-Ajudante, Filomena Maria
Paulino Almeida Santos. 2008461351

ALVES & REGO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 1232; identificação de pessoa colectiva n.º 500531790; data da
inscrição: 20122004.

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

Está conforme o original.

24 de Maio de 2005. — A Primeira-Ajudante, Filomena Maria
Paulino Almeida Santos. 2005451614

ALEXANDRA & LEMOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 10 733; identificação de pessoa colectiva n.º 505895412; data
da inscrição: 20122004.

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

Está conforme o original.

24 de Maio de 2005. — A Primeira-Ajudante, Filomena Maria
Paulino Almeida Santos. 2005045713

AZEITE & VINAGRE — COMÉRCIO PRODUTOS
ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 11 992; identificação de pessoa colectiva n.º 506564681; data
da inscrição: 20122004.

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

Está conforme o original.

24 de Maio de 2005. — A Primeira-Ajudante, Filomena Maria
Paulino Almeida Santos. 2010537912

ERGOFACE — MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO
E PROJECTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 10 910; identificação de pessoa colectiva n.º 506075281; data
da inscrição n.º 06122004.

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

Está conforme o original.

23 de Maio de 2005. — A Primeira-Ajudante, Filomena Maria
Paulino Almeida Santos. 2003163956

ALMEIDA D’EÇA-ENGENHARIA CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 2536; identificação de pessoa colectiva n.º 502628758; data da
inscrição: 03122004.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas dos anos de 2001, 2002 e 2003.

Está conforme o original.

23 de Maio de 2005. — A Primeira-Ajudante, Filomena Maria
Paulino Almeida Santos. 2008460894

ACK — MÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 3058; identificação de pessoa colectiva n.º 501105727; data da
inscrição: 02122004.

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

Está conforme o original.

23 de Maio de 2005. — A Primeira-Ajudante, Filomena Maria
Paulino Almeida Santos. 2007517922

ERNESTO DIAS PEREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 32 462; identificação de pessoa colectiva n.º 500346160; data
da inscrição: 02122004.

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

Está conforme o original.

23 de Maio de 2005. — A Primeira-Ajudante, Filomena Maria
Paulino Almeida Santos. 2004324775

DROGARIA OLINDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 35 356; identificação de pessoa colectiva n.º 500545332; data
da inscrição: 02122004.

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

Está conforme o original.

23 de Maio de 2005. — A Primeira-Ajudante, Filomena Maria
Paulino Almeida Santos. 2009400755
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ESPAÇOFISIO — SERVIÇOS DE SAÚDE E DESPORTO,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 11 709; identificação de pessoa colectiva n.º 506538451; data
da inscrição: 02122004.

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

Está conforme o original.

23 de Maio de 2005. — A Primeira-Ajudante, Filomena Maria
Paulino Almeida Santos. 2007601389

ARCLASSE — SERVIÇO TOTAL
DE CLIMATIZAÇÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 68 983; identificação de pessoa colectiva n.º 502027037; data
da inscrição: 03122004.

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

Está conforme o original.

23 de Maio de 2005. — A Primeira-Ajudante, Filomena Maria
Paulino Almeida Santos. 2010537807

DINAXIS — SERVIÇOS E CONSULTORIA
DE ENGENHARIA E GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 6444; identificação de pessoa colectiva n.º 502522585; data da
inscrição: 06122004.

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

Está conforme o original.

23 de Maio de 2005. — A Primeira-Ajudante, Filomena Maria
Paulino Almeida Santos. 2007692813

AUTO PROGRESSO DE PARADINHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 40 006; identificação de pessoa colectiva n.º 500456852; data
da inscrição: 06122004.

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

Está conforme o original.

23 de Maio de 2005. — A Primeira-Ajudante, Filomena Maria
Paulino Almeida Santos. 2006531239

BRANCO & BRITO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 4521; identificação de pessoa colectiva n.º 503188824; data da
inscrição: 20122004.

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

Está conforme o original.

24 de Maio de 2005. — A Primeira-Ajudante, Filomena Maria
Paulino Almeida Santos. 2009402065

AITEC, SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 2476; identificação de pessoa colectiva n.º 502602678; data da
inscrição: 06122004.

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

Está conforme o original.

23 de Maio de 2005. — A Primeira-Ajudante, Filomena Maria
Paulino Almeida Santos. 2008461068

ALTA LIMPEZA — TINTURARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 36 680; identificação de pessoa colectiva n.º 500453446; data
da inscrição: 20122004.

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

Está conforme o original.

24 de Maio de 2005. — A Primeira-Ajudante, Filomena Maria
Paulino Almeida Santos. 2009423275

ESCOLA LATINO COELHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 33 061; identificação de pessoa colectiva n.º 500949360; data
da inscrição: 20122004.

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

Está conforme o original.

24 de Maio de 2005. — A Primeira-Ajudante, Filomena Maria
Paulino Almeida Santos. 2007290731

ACTIVIDADES HOTELEIRAS TONGA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 42 642; identificação de pessoa colectiva n.º 500008043; data
da inscrição: 20122004.

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

Está conforme o original.

24 de Maio de 2005. — A Primeira-Ajudante, Filomena Maria
Paulino Almeida Santos. 2001258607

DAVID P. DE ALMEIDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 35 736; identificação de pessoa colectiva n.º 500083231; data
da inscrição: 20122004.

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

Está conforme o original.

24 de Maio de 2005. — A Primeira-Ajudante, Filomena Maria
Paulino Almeida Santos. 2010537904

DINIS & LOURENÇO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 37 038; identificação de pessoa colectiva n.º 500537640; data
da inscrição: 20122004.

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

Está conforme o original.

24 de Maio de 2005. — A Primeira-Ajudante, Filomena Maria
Paulino Almeida Santos. 2005451622
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BE BEAUTIFUL — SERVIÇOS DE ESTÉTICA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 11 908/030722; identificação de pessoa colectiva
n.º 506523470; inscrição n.º 01; número e data da apresentação:
01/20030722.

Certifico que Ana Lúcia Louro Palhares constituiu a sociedade
unipessoal em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma de Be Beautiful — Serviços de
Estética, Unipessoal, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua de Manuel da Silva Leal,
5-B, freguesia de São Domingos de Benfica, concelho de Lisboa.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços de estéti-
ca e massagens. Comercio a retalho de produtos cosméticos e de hi-
giene.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de cinco
mil euros, representado por uma quota de igual valor nominal perten-
cente à única sócia.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência e a representação da sociedade, pertencem à sócia
única, ficando desde já, nomeada gerente, com ou sem remuneração,
conforme ela decidir.

2 — Para obrigar a sociedade é necessária a intervenção da gerente.

ARTIGO 5.º

A sócia única fica autorizada a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do objecto
social.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares de
empresas e no capital social de outras sociedades, mesmo que o objecto
desses agrupamentos complementares e ou empresas não coincida no
todo ou em parte com aquele que a sociedade está exercendo.

Está conforme o original.

12 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria João Ruano.
2010514289

AUTO-BRITÂNICO — COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO
DE AUTOMÓVEIS E PEÇAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 11 906/20030718; identificação de pessoa colectiva
n.º 506626024; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 02/
20030718.

Certifico que foi registado o contrato de sociedade comercial da
sociedade em epígrafe que se regerá pelos seguintes estatutos:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Auto-Britânico — Comércio e
Importação de Automóveis e Peças, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede em Lisboa, na Rua do Marquês de
Soveral, 9-C, freguesia de São João de Brito, concelho de Lisboa.

3 — Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser desloca-
da, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e serem
criadas e encerradas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais
de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em comércio de automóveis, pe-
ças para automóveis e similares e respectivas importações e exporta-
ções e reparações técnicas e mecânicas.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social é de cinco mil euros, encontra-se integral-
mente realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas:
uma do valor nominal de quatro mil e quinhentos euros titulada pelo

sócio António José Clara da Silva e outra do valor nominal de qui-
nhentos euros titulada pelo sócio Ricardo Jorge Fortes da Silva.

2 — 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 sociedade.

4 — Fica desde já nomeado gerente o sócio António José Clara da
Silva.

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 ce-
dida 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.

11 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria João Ruano.
2010531213

ADRIMEGA — IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 11 334/20021017; identificação de pessoa colectiva
n.º 506042910; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 01/
20021017.

Certifico que foi registado o contrato de sociedade e designação de
gerentes do sociedade em epígrafe que se rege pelos seguintes estatu-
tos:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta firma ADRIMEGA — Importação e
Exportação, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Avenida de Santa Joana Prin-
cesa, 23-B, freguesia de Alvalade, concelho de Lisboa.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em importação e exportação, co-
mércio por grosso e a retalho de artigos de papelaria, livros, revistas,
jornais, perfumes, produtos de higiene e limpeza, móveis e de artigos
metálicos para uso doméstico, carpetes e revestimentos, similares para
o chão e electrodomésticos.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social é de dez mil euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas, uma de
nove mil euros do sócio Adriano da Silva Moreira e outra de mil euros
da sócia Maria Helena Martins Moreira.

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

3 — Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.
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ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade compete 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 — Fica desde já nomeado gerente, o sócio Adriano da Silva
Moreira.

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;
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 noventa dias, a contar da data do falecimen-
to, os herdeiros deverão designar, de entre eles, um representante
comum.

ARTIGO 8.º

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

ARTIGO 9.º

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.

Adverti os outorgantes da obrigatoriedade do registo deste acto no
prazo de três meses a contar de hoje.

Está conforme o original.

4 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria João Ruano.
2010531051

ENGTRUST — ENGENHARIA E GESTÃO
DE PROJECTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 11 322/20021011; identificação de pessoa colectiva
n.º 506313646; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 42/
20021011.

Certifico que foi registado o contrato de sociedade e designação de
gerentes do sociedade em epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma ENGTRUST — Engenharia e
Gestão de Projectos, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede em Lisboa, na Rua Ilha dos Amo-
res, lote 4.12-A, rés-do-chão, direito, freguesia de Santa Maria dos
Olivais, concelho de Lisboa.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços de con-
sultoria na área de engenharia, estudos e projectos, coordenação e
fiscalização de obras e gestão de projectos e empreendimentos.

ARTIGO 3.º

O capital social é de cinco mil euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de três quotas, sendo uma
do valor nominal de dois mil e quinhentos euros titulada pelo sócio
Virgílio José da Conceição Borges e duas iguais, do valor nominal de
mil duzentos e cinquenta euros cada uma, tituladas uma por cada um
dos sócios Rui José de Carvalho Tavares Felgueiras e João Paulo Hélder
Bento Borges.

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 necessária a intervenção de dois
gerentes.

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.

29 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria João Ruano.
2010531019

DOMUS VIDAS — GESTÃO DE IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 11 321/20021011; identificação de pessoa colectiva
n.º 506309924; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 41/
20021011.

Certifico que foi registado o contrato de sociedade e designação de
gerentes do sociedade em epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Domus Vidas — Gestão de
Imóveis, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Praça Pasteur, 11, 7.º, direito,
freguesia de São João de Deus, concelho de Lisboa.

3 — Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser desloca-
da; dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo
a mesma criar ou encerrar sucursais, filiais, agências ou outras formas
locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na gestão e administração de imó-
veis. Compra e venda de imóveis e revenda dos adquiridos para esse
fim. Construção e remodelação de imóveis. Gestão e administração
de condomínios.

ARTIGO 3.º

O capital social é de cinco mil euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais, do
valor nominal de dois mil e quinhentos 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.
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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.

3 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria João Ruano.
2010531027

ALMEIDA COSTA & GARCIA — SERVIÇOS MÉDICOS
DE IMAGIOLOGIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 11 326/20021015; identificação de pessoa colectiva
n.º 506334015; inscrição n.º 01; número e data da apresentação:
01/20021015.

Certifico que foi registado o contrato de sociedade e designação de
gerentes da sociedade em epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Almeida Costa & Garcia — Servi-
ços Médicos de Imagiologia, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede em Lisboa, na Calçada da Palma
de Baixo, 4 e 6, F, freguesia de São Domingos de Benfica, concelho
de Lisboa.

2 — 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, agencias ou outras formas
locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços médicos
na especialidade da imagiologia.

ARTIGO 3.º

1— O capital social é de cinco mil euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de três quotas: uma do
valor nominal de dois mil euros titulada pelo sócio José Fernando de
Almeida Costa, uma do valor nominal de quinhentos euros titulada
pela sócia Maria Manuela da Silva Benzinho Almeida Costa outra do
valor nominal de dois mil e quinhentos euros titulada pelo sócio Vas-
co Manuel Palma Leal Garcia.

2 — Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global correspondente ao décuplo 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, a nomear em
assembleia geral, com ou sem remuneração conforme aí for deliberado.

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

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

4 — 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 c 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 d.e 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) Nó caso de morte de sócio a quem não sucedam herdeiros legi-

timários;
e) Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja

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

sentimento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia geral.
2 — Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no

balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas,
destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou terceiros.

3 — Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último ba-
lanço aprovado.

4 — Se por falecimento de um sócio a respectiva quota não for
amortizada no prazo de noventa dias, a contar da data do falecimen-
to, os herdeiros deverão designar, de entre eles, um representante
comum.

ARTIGO 8.º

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

Está conforme o original.

29 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria João Ruano.
2010531701

ATUM 88 — MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA
E ARQUITECTURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 11 320/20021011; identificação de pessoa colectiva n.º 506314120;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 04/20021011.

Certifico que foi registado o contrato de sociedade e designação de
gerentes da sociedade em epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a Atum 88 — Mediação Imobiliária e
Arquitectura, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede em Lisboa na Estrada de Chelas,
156, 2.º, esquerdo, freguesia do Beato, concelho de Lisboa.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em mediação imobiliária arquitec-
tura, urbanismo, design, consultoria e áreas de arquitectura, design
gráfico e webdesign. Concepção e comercialização de objectos mó-
veis e ideias nas referidas actividades.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social é de cinco mil euros, encontra-se integral-
mente realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas:
uma do valor nominal de quatro mil e novecentos euros titulada pelo
sócio Nuno Sérgio de Oliveira de Araújo e outra do valor nominal de
cem euros titulada pela sócia Maria Antonieta Rosa Inês.

2 — Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade compete aos gerentes, a nomear em
assembleia geral, com ou sem remuneração conforme aí for deliberado.

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

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

4 — Fica desde já nomeado gerente o sócio Nuno Sérgio de Olivei-
ra de Araújo.
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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.

ARTIGO 7.º

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

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

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

obrigações sociais;
d) No caso de morte de sócio a quem não sucedam herdeiros legi-

timários;
e) Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja

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

sentimento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia geral.
2 — Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no

balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas,
destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou terceiros.

3 — Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último ba-
lanço aprovado.

4 — Se por falecimento de um sócio a respectiva quota não for
amortizada no prazo de noventa dias, a contar da data do falecimen-
to, os herdeiros deverão designar, de entre eles, um representante
comum.

ARTIGO 8.º

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

Está conforme o original.

28 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria João Ruano.
2010530950

ENGIRECURSOS, CONSULTADORIA EM ENGENHARIA
E AMBIENTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 11 318/20021011; identificação de pessoa colectiva
n.º 506317625; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/
20021011.

Certifico que foi registado o contrato de sociedade e designação de
gerente da sociedade em epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Engirecursos, Consultoria em En-
genharia e Ambiente, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Azinhaga da Cidade, Parque do
Lumiar, A 1, 5.º-F, freguesia da Ameixoeira, concelho de Lisboa.

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

ARTIGO 2.º

A sociedade consiste em estudos, projectos e consultoria (não jurí-
dica) na área das engenharias, economia, arquitectura, agricultura,
ambiente, ordenamento e sistemas de informação geográfica.

ARTIGO 3.º

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

2 — Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de quinhentos mil euros desde que a
chamada seja deliberada por maioria qualificada de75 % dos votos re-
presentativos de todo o capital social.

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

ARTIGO 4.º

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

2 — Para vincular a sociedade, é necessária a intervenção de um gerente.
3 — A remuneração da gerência poderá consistir, total ou parcial-

mente, em participação nos lucros da sociedade.
4 — Fica desde já nomeado gerente, o sócio Paulo Pacheco de

Castro Flores Ribeiro.
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 legitimários;
e) Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja sócio;
f) O por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio;
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio con-

sentimento da sociedade, 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 noventa dias, a contar da data do falecimen-
to, os herdeiros deverão designar, de entre eles, um representante
comum.

ARTIGO 8.º

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

Sócios:
1 — Paulo Pacheco de Castro Flores Ribeiro, solteiro, maior, Ave-

nida da Igreja, 1, 3.º, direito, Lisboa.
2 — Carla Maria Rolo Antunes, solteira, maior, Azinhaga da Cida-

de, Parque do Lumiar, Al, 5.º-F, Lisboa.

Está conforme o original.

28 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria João Ruano.
2010530918

BRAVE ANT, MULTIMÉDIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 13 317/20021011; identificação de pessoa colectiva
n.º 506322572; inscrição n.º 01; número e data da apresentação:
1/20021011.

Certifico que foi registado o contrato de sociedade comercial e
designação de gerentes da sociedade em epígrafe que se rege pelos
seguintes estatutos:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Brave Ant, Multimédia, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede em Lisboa, na Rua 5, 35, freguesia
de Santa Maria dos Olivais, concelho de Lisboa.
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3 — Por simples deliberação da gerência, pode e 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 na produção, concepção, realiza-
ção, duplicação, comercialização de conteúdos audiovisuais. Concep-
ção e desenvolvimento de gráficos e animação. Multimédia. Presta-
ção de serviços audiovisuais. Concepção, organização e produção de
espectáculos sem instalações fixas. Comunicação, publicidade, marke-
ting, consultoria nas referidas áreas.

ARTIGO 3.º

O capital social é de cinco mil euros, encontra-se integralmente
subscrito e realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quo-
tas iguais do valor nominal de dois mil e quinhentos 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 deliberado.

2 — Para vincular a sociedade é necessária a intervenção de dois
gerentes.

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.

Sócios:
1 — Rui Jorge Fernandes Pinto de Almeida, divorciado, Rua 5, 35,

Lisboa.
2 — Cláudia Susana Carrilho Rodrigues Pires, divorciada, residente

com o anterior.

Está conforme o original.

27 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria João Ruano.
2010530888

EOGC — EMPRESA DE OPTIMIZAÇÃO E GESTÃO
DE CONSTRUÇÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 11 338/20021018; identificação de pessoa colectiva
n.º 506316270; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 01/
20021018.

Certifico que foi registado o contrato de sociedade bem como e
designação dos órgãos sociais da sociedade em epígrafe que se rege
pelos seguintes estatutos:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade tem a firma EOGC — Empresa de Optimização e
Gestão de Construção, S. A., e tem a sua sede na Avenida de São João
de Deus, 15, 1.º, esquerdo, freguesia de São João de Deus, concelho e
cidade de Lisboa.

2 — Por deliberação do órgão de administração poderá a sede da
sociedade ser transferida, dentro do mesmo concelho ou para conce-
lho limítrofe e poderão ser criadas delegações, sucursais, agências ou
outras formas de representação da sociedade, no território nacional
ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços e activi-
dade de construção civil, compra e venda de imóveis, realização de
obras públicas e particulares, compra, venda, aluguer e permuta de
bens móveis e imóveis, revenda dos adquiridos para esse fim, comér-
cio de materiais de construção, aluguer de veículos automóveis para
construção civil, consultadoria, fiscalização e realização de obras de
engenharia, processos de optimização, gestão e controle de qualidade
de construção, aluguer de máquinas e equipamentos para a construção
civil.

ARTIGO 3.º

A sociedade poderá adquirir ou alienar participações em socieda-
des, de direito nacional ou estrangeiro, com objecto idêntico ao refe-
rido no anterior artigo segundo, em sociedade reguladas por leis espe-
ciais, em sociedades de responsabilidade ilimitada, bem como
associar-se com outras pessoas jurídicas para, nomeadamente formar

novas sociedades, agrupamentos complementares de empresas, agru-
pamentos europeus de interesse económico, consórcios e associações
em participação.

ARTIGO 4.º

1 — O capital social, integralmente subscrito e realizado em di-
nheiro, é de cinquenta mil euros, representado por dez mil acções, do
valor nominal de cinco euros, cada uma, assim distribuídas: duas ac-
ções pertencentes a cada um dos accionistas Ana Rita Farinha Almei-
da Godinho Rego Figueiredo e Eduardo José Rego Figueiredo; três mil
trezentas e trinta e duas acções pertencentes a cada um dos accionis-
tas Bernardo Maria Almeida Godinho Rego Figueiredo, Duarte Maria
Almeida Godinho Rego Figueiredo e Francisco Maria Almeida Godi-
nho Rego Figueiredo.

2 — As acções podem revestir a forma meramente escriturai e serão
representadas por títulos de 1, 5, 10, 50, 100, 500 e 1000 acções.

3 — As acções são nominativas ou ao portador, registadas ou não,
e reciprocamente convertíveis.

4 — A sociedade pode emitir acções preferenciais sem voto.

ARTIGO 5.º

Em qualquer aumento de capital social, os accionistas têm direito
de preferência, na proporção das acções que possuírem, quer na subs-
crição de novas acções, quer no rateio daquelas relativamente às quais
tal direito não tenha sido exercido.

ARTIGO 6.º

1 — O órgão de administração, obtido o parecer favorável do ór-
gão de fiscalização, pode emitir obrigações, devendo tal deliberação
ficar sujeita a aprovação da assembleia geral.

2 — Os accionistas têm preferência na subscrição de obrigações,
na proporção das acções que possuírem.

ARTIGO 7.º

1 — A transmissão de acções nominativas por título oneroso ou
por título gratuito, entre vivos ou por morte, depende de consenti-
mento da sociedade.

2 — Este consentimento deverá ser solicitado pelo accionista trans-
mitente ou, no caso de transmissão por morte, pelo cabeça-de-casal
da herança do accionista falecido, podendo sê-lo também pelo inte-
ressado na transmissão, mediante carta registada com aviso de recep-
ção dirigida ao órgão de administração, indicando o numero de acções
a alienar, a identificação do adquirente e as condições da operação.

3 — No prazo de vinte dias a contar da recepção da carta indicada
no n.º anterior, o conselho de administração, ou administrador único,
também por carta registada com aviso de recepção, comunicará ao
accionista ou ao cabeça-de-casal da herança do accionista falecido ou,
ainda, ao interessado na transmissão a decisão de aceitar ou de negar
o consentimento; e no caso de a sociedade não se pronunciar naquele
prazo, a transmissão de acções será livre.

4 — No caso de a transmissão das acções não ser consentida, os
accionistas têm o direito de preferência na compra das mesmas ac-
ções nominativas.

5 — Para o efeito da possibilidade do exercício do direito de pre-
ferência estabelecido no anterior n.º 4, o órgão de administração, dentro
do prazo de cinco dias a contar da emissão da carta indicada no an-
terior n.º 3, negando o consentimento em causa, dirigirá aos accio-
nistas cartas registadas com aviso de recepção indicando o número de
acções a alienar, a identificação do adquirente, as condições da ope-
ração, bem como indagando se os mesmos accionistas pretendem ou
não adquirir as acções.

ARTIGO 8.º

1 — É admitida a amortização de acções nominativas pela socie-
dade:

a) Por acordo com o titular das acções;
b) Se o accionista for declarado falido ou insolvente;
c) Se a sociedade accionista for dissolvida ou for declarada falida;
d) Se as acções forem penhoradas, arrestadas, ou por qualquer ou-

tra forma sujeitas a apreensão judicial;
e) Se, em caso de divórcio ou de separação do accionista, as res-

pectivas acções forem adjudicadas ao seu cônjuge;
f) O Se o accionista violar qualquer disposição do contrato social,

com relevo para o preceituado no anterior artigo 6.º;
g) Se um accionista falecer sem descendentes;
h) Nos demais casos previstos na lei,
2 — O exercício do direito de amortização de acções pela socieda-

de é da competência da assembleia geral.
3 — A deliberação sobre a exercício do direito de amortização deve

ser tomada por maioria dos votos emitidos, não cabendo direito de
voto aos accionistas detentores das acções objecto de decisão.



DIÁRIO DA REPÚBLICA — III SÉRIEN.º 158 — 18 de Agosto de 2005 18 020-(75)

4 — A assembleia geral deverá exercer aquele direito no prazo de
noventa dias contados do conhecimento pelo conselho de adminis-
tração ou administrador único, de qualquer dos eventos referidos nas
alíneas do n.º 1 deste artigo.

5 — A amortização considera-se efectuada mediante a comunica-
ção da deliberação respectiva ao accionista ou ao terceiro por ela
efectuado.

6 — Salvo o caso de acordo das partes em contrário, o valor da
amortização de acções é calculado no termos das regras estabelecidas
no n.º 2 do artigo 105.º, do Código das Sociedades Comerciais.

7 — O valor fixado para a amortização de acções será pago pela
sociedade em três prestações iguais, vencendo-se a primeira 30 dias
após a efectuação da amortização e as segunda e terceira, respectiva-
mente, seis meses e um ano depois do vencimento daquela.

ARTIGO 9.º

1 — A assembleia geral é constituída por todos os accionistas que,
até cinco dias antes da data fixada para a reunião, tenham registadas
ou depositadas na sede da sociedade ou em instituição de crédito, pelo
menos uma acção.

2 — A cada acção corresponde um voto.
3 — Os accionistas com direito a participar na assembleia geral

poderão fazer-se representar nos termos da lei.
4 — As pessoas colectivas fazem-se representar pela pessoa que,

para o efeito designarem através de carta a entregar antes do início
da reunião ao presidente da mesa ou a quem o substitua.

ARTIGO 10.º

A assembleia geral é convocada pelo presidente da mesa ou por
quem o substituir, na forma e com a antecedência legais.

ARTIGO 11.º

A mesa da assembleia geral é composta por um presidente e um
secretário, eleitos por um período de quatro anos.

ARTIGO 12.º

1 — A administração da sociedade é exercida por um administra-
dor único ou por um conselho de administração, composto por um
mínimo de três e um máximo de cinco membros eleitos pela assem-
bleia geral, por um período de quatro anos.

2 — O conselho de administração designa de entre os seus mem-
bros o seu presidente.

ARTIGO 13.º

1 — Compete ao administrador único ou ao conselho de adminis-
tração o exercício de todos os poderes de direcção, gestão, adminis-
tração e representação da sociedade.

2 — O órgão de administração pode constituir mandatários para a
prática de determinados actos, devendo fixar os limites dos respecti-
vos mandatos.

ARTIGO 14.º

1 — A sociedade obriga-se:
a) Pela intervenção do administrador único;
b) No caso de existência de conselho de administração pela assina-

tura de dois administradores;
c) Pela intervenção de um administrador, findo em execução de

decisão expressa do conselho de administração;
d) Pela assinatura de um ou mais procuradores, nos precisos ter-

mos das respectivas procurações.

ARTIGO 15.º

1 — A fiscalização da sociedade compete a um fiscal único, que
terá um suplente, devendo ambos ser revisores oficiais de contas ou
sociedades de revisores oficiais de contas, eleitos pela assembleia ge-
ral por um período de quatro anos.

2 — A assembleia geral poderá optar em qualquer momento, por
atribuir a fiscalização da sociedade a um conselho fiscal, constituído
por três membros efectivos e um suplente, sendo um efectivo e um
suplente revisores oficiais de contas ou sociedades de revisores ofi-
ciais de contas.

ARTIGO 16.º

1 — As remunerações do órgão de administração e do órgão de
fiscalização são fixadas pela assembleia geral ou por uma comissão de
vencimentos.

2 — A comissão prevista no n.º anterior é constituída por três
membros, que entre si designa um presidente, eleitos pela assembleia
geral, por um período de quatro anos.

3 — A remuneração do administrador único ou de todos ou alguns
dos membros do conselho de administração pode consistir, parcial-

mente, numa percentagem dos lucros da sociedade, desde que não
exceda, para o conjunto dos administradores em exercício, 10 %.

ARTIGO 17.º

O ano social é o ano civil e anualmente é elaborado um balanço,
encerrado a 31 de Dezembro de cada ano.

ARTIGO 18.º

A aplicação dos lucros de cada exercício é deliberada em assem-
bleia geral ressalvadas as limitações decorrentes de disposições legais
imperativas.

ARTIGO 19.º

A sociedade dissolve-se nos casos e nos termos previstos na lei ou
por deliberação da assembleia geral.

ARTIGO 20.º

A assembleia geral que deliberar a dissolução da sociedade regula
também o modo de proceder à liquidação e partilha do património
social.

Disposição transitória

1 — Para exercerem funções durante o primeiro mandato, são desde
já designados os seguintes membros dos órgãos sociais, ficando desde
já o administrador único, dispensado da caução.

Administrador único:
Eduardo José Rego Figueiredo, ora outorgante.
Fiscal efectivo: António Sérgio Gameiro Rosa, revisor oficial de

contas 1102, solteiro, maior, número de identificação fiscal
136943640, com morada profissional no Largo do Ministro, 5, 1.º,
em Lisboa; suplente — João Florêncio Vicente de Carvalho, revisor
oficial de contas n.º 301, casado, com domicílio profissional na Rua
de Tierno Galvan, torre 3, 13.º piso, em Lisboa.

2 — É desde já concedida ao administrador único, após esta escri-
tura de constituição, autorização para proceder ao levantamento do
capital social depositado, afim de dar imediato início aos negócios
sociais, ratificando desde já todos os actos e contratos, assinados pelo
administrador, que tivessem sido feitos em nome, em vista e em mero
interesse da sociedade, pelo que poderá praticar antes do registo, ac-
tos e negócios jurídicos no âmbito da cláusula do objecto, designada-
mente comprar bens imóveis e móveis, designadamente veículos au-
tomóveis, incluindo por contratos leasing e ALD, despesas estas que
a sociedade assume logo que definitivamente matriculada.

Está conforme o original.

6 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria João Ruano.
2010514149

ESTRELINHAS QUE BRILHAM, TRANSPORTE
DE CRIANÇAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 12 642/040624; identificação de pessoa colectiva
n.º 506891649; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 23/
040624.

Certifico que foi registado o contrato de sociedade comercial e
designação de gerentes da sociedade em epígrafe que se regerá pelos
seguintes estatutos:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Estrelinhas que Brilham, Trans-
porte de Crianças, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua de Alexandre Braga, 6, 2.º,
esquerdo, freguesia de São Jorge de Arroios, 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 em prestação de serviços de guarda
de crianças, transporte de crianças em veículos ligeiros até nove luga-
res incluindo o condutor. Organização de actividades lúdicas.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social é de cinco mil euros, encontra-se integral-
mente subscrito e realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas
quotas iguais, do valor nominal de dois mil e quinhentos euros cada
uma e uma de cada sócia.
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2 — Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de cinco mil euros.

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

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade compete aos gerentes, 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 — A remuneração da gerência poderá consistir; total ou parcial-
mente, em participação nos lucros da sociedade.

4 — 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 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.

16 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria João Ruano.
2010514556

BUCOZAL — INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS
E TURÍSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 12 643/20040625; identificação de pessoa colectiva
n.º 507016440; inscrição n.º 01; número e data da apresentação:
01/20040625.

Certifico que foi registado o contrato de sociedade comercial e
designação de gerentes da sociedade em epígrafe que se regerá pelos
seguintes estatutos:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma BUCOZAL — Investimentos
Imobiliários e Turísticos, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Estrada do Lumiar, 13, blo-
co 5, 3.º, direito, freguesia do Lumiar, concelho de Lisboa.

3 — Mediante simples deliberação da gerência, a sociedade pode
estabelecer sucursais, agências, delegações, filiais ou outras formas de
representação, no território nacional ou no estrangeiro, bem como
mudar a sua sede nos termos da Lei.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a compra e venda de prédios rústicos
e urbanos e a revenda dos adquiridos para esse fim, indústria da cons-
trução civil, empreitadas de obras públicas e particulares, urbaniza-
ções, concepção, edificação e exploração de empreendimentos imo-
biliários e turísticos.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

É livre a cessão total ou parcial de quotas a sócios ou a estranhos.

ARTIGO 5.º

A sociedade não se dissolve por morte de qualquer sócio, continu-
ando com o sócio ou sócios sobrevivos e um único representante dos
herdeiros do sócio falecido.

ARTIGO 6.º

É vedado aos sócios constituir a quota em garantia ou caução de
alguma obrigação.

ARTIGO 7.º

1 — A gerência e representação da sociedade é exercida pelo ge-
rente ou gerentes designados em assembleia geral.

2 — Fica, desde já, designado gerente, sem remuneração, o sócio
António da Silva Maurício.

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

ARTIGO 8.º

1 — A sociedade pode amortizar qualquer quota, pelo valor que lhe
corresponder no último balanço social, nos seguintes casos:

a) Por acordo com o sócio;
b) Por falência ou insolvência do sócio titular;
c) Por venda judicial da quota, qualquer que seja a forma usada.
2 — As amortizações consideram-se consumadas e produzem to-

dos os efeitos pelo pagamento ou consignação em depósito do cor-
respondente valor.

3 — 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.

ARTIGO 9.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas, no capital social de outras sociedades, ainda que regula-
das por leis especiais, criar novas sociedades ou comparticipar na sua
criação, e livremente associar-se, colaborar e tomar interesses com
quaisquer entidades singulares ou colectivas, mesmo que o objecto e a
actividade desses agrupamentos, sociedades e entidades seja diferente
do seu.

Está conforme o original.

16 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria João Ruano.
2010514521

ARMAVEST — COMÉRCIO DE ARTIGOS
DE DECORAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 12 633/040622; identificação de pessoa colectiva
n.º 506994058; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 01/
040622.

Certifico que foi registado o contrato de sociedade comercial e
designação de gerentes da sociedade em epígrafe que se regerá pelos
seguintes estatutos:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma ARMAVEST — Comércio de
Artigos de Decoração, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua de Ferreira Borges, 149-C,
rés-do-chão, loja, freguesia de Santo Condestável, concelho de Lis-
boa.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em comercialização de mobiliário
e de artigos de decoração e elaboração, de projectos de decoração.

ARTIGO 3.º

O capital social é de cinco mil euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas, uma de
três mil e quinhentos euros pertencente à sócia Linhas Direitas —
Soluções de Interiores, L.da, e outra de mil e quinhentos euros perten-
cente ao sócio Nuno André Santos Pereira.
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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 deliberado.

2 — Para vincular a sociedade é necessária a intervenção de dois
gerentes.

3 — Ficam desde já nomeados gerentes, o sócio Nuno André San-
tos Pereira e os não sócios Nuno Ricardo de Oliveira Abreu, já iden-
tificado, e Paulo Jorge Domingues Pedrosa, solteiro, maior, residente
na Avenida do Duque de Loulé, 91, 2.º, direito, Lisboa.

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.

13 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria João Ruano.
2010514386

ENZIMA — DESIGN E COMUNICAÇÃO,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 12 634/040622; identificação de pessoa colectiva
n.º 506909670; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 02/
040622.

Certifico que Carlos Miguel Barroso Martins constituiu a sociedade
unipessoal em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Enzima — Design e Comunica-
ção, Unipessoal, L.da

2— A sociedade tem a sua sede na Rua das Amoreiras, 23, 2.º, fre-
guesia de Santa Isabel, concelho de Lisboa.

3 — Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser desloca-
da, entro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto design, comunicação, publicidade,
produção de vídeos, imagem, consultoria e programação informática,
processamento de dados, gestão de suporte de dados, marketing, estu-
dos de mercado e sondagens de opinião.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade compete aos gerentes, a nomear pelo
sócio único, com ou sem remuneração, conforme aquele decidir.

2 — Para vincular 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 com objecto diferente do seu.

Está conforme o original.

16 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria João Ruano.
2010514394

BLUE MARBLE — ROCHAS ORNAMENTAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 12 635/040622; identificação de pessoa colectiva
n.º 506945545; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 03/
040622.

Certifico que foi registado o contrato de sociedade e designação de
órgãos sociais da sociedade em epígrafe que se regerá pelos seguintes
estatutos:

CAPÍTULO I

Denominação, sede e objecto

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Blue Marble — Rochas Ornamen-
tais, S. A.

ARTIGO 2.º

1 — A sociedade tem a sua sede na Rua da Palmeira, 20, freguesia
de Mercês, concelho de Lisboa.

2 — Poderá o administrador único deslocar a sede social dentro do
mesmo concelho ou para concelhos limítrofes e criar, transferir ou
encerrar sucursais, agências ou outras formas de representação social
onde e quando for julgado conveniente.

ARTIGO 3.º

1 — A sociedade tem por objecto social o comércio, industria e
representação de rochas ornamentais.

2 — Fica autorizada a aquisição pela sociedade de participações em
sociedades com objecto diferente do acima referido, assim como em
sociedades reguladas por leis especiais e em agrupamentos suplemen-
tares de empresas.

CAPÍTULO II

Capital social, acções e obrigações

ARTIGO 4.º

1 — O capital social é de cinquenta mil euros, representado por
cinco mil acções com o valor nominal de dez euros cada uma,
encontrando-se realizado em dinheiro quanto a quinze mil euros.

2 — A realização do restante das entradas em dinheiro haverá de
ser feita no prazo de dois anos.

ARTIGO 5.º

1 — As acções são nominativas ou ao portador, reciprocamente con-
vertíveis, e estão representadas por títulos de 1, 5, 10 ou 100 acções.

2 — A sociedade pode emitir obrigações em todas as modalidades e
segundo as condições que a lei vigente consentir e a assembleia geral
deliberar.

CAPÍTULO III

Órgãos sociais

SECÇÃO I

Assembleia geral

ARTIGO 6.º

A assembleia geral representa a universalidade dos accionistas e as
suas deliberações, quando tomadas nos termos da lei e dos presentes
estatutos, são obrigatórias para todos eles, ainda que ausentes ou dis-
sidentes.

ARTIGO 7.º

1 — Apenas terão assento na assembleia geral os accionistas com
direito a voto, cabendo um voto a cada 20 acções.

2 — Não haverá qualquer limite ao número de votos expressos por
cada accionista, quer ele intervenha por si, quer como procurador de
outro ou de outros accionistas.

3 — Para que a assembleia geral possa deliberar sobre a alteração
do contrato de sociedade, fusão, cisão, transformação, dissolução e
eleição do administrador único, devem estar presentes ou representa-
dos, votando favoravelmente, quer em primeira, quer em segunda
convocação, accionistas que detenham pelo menos, acções correspon-
dentes a três quintos do capital social.
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ARTIGO 8.º

1 — Para o efeito de participar nas reuniões da assembleia geral,
os possuidores de acções ao portador deverão depositar no local que
o administrador indicar, as acções que representam, com a antece-
dência de oito dias.

2 — Tal depósito poderá ser substituído por uma carta emitida por
qualquer estabelecimento bancário e recebida na sede social. Com a
mesma antecedência, na qual se certifique:

a) A identidade do accionista;
b) O número de acções ao portador depositadas no estabelecimen-

to bancário certificante, à ordem accionista;
c) A reunião da assembleia geral a que se destina o certificado, com

referência ao respectivo aviso convocatório.

ARTIGO 9.º

1 — Os trabalhos da assembleia geral serão dirigidos por uma mesa
composta de um presidente e um secretário, accionistas ou não, elei-
tos por três anos pela assembleia, os quais poderão ser reconduzidos
por sucessivos triénios, sem qualquer limitação.

2 — Ao presidente compete a convocação das reuniões, a sua di-
recção, a disciplina e a fiscalização da legalidade das reuniões e das
deliberações nelas tomadas e ao secretário compete o expediente da
mesa.

ARTIGO 10.º

1 — Anualmente será dado balanço às contas sociais, devendo os
exercícios sois coincidir com os anos civis.

2 — A assembleia geral ordinária que apreciar as contas deverá
dispor dos lucros do exercício do exercício anterior, se os houver, da
forma seguinte:

a) Cinco por cento para o fundo de reserva legal, enquanto se
mostrar necessário proceder à sua constituição ou reintegrá-lo;

b) O remanescente para dividendos, até estes atingirem, pelo me-
nos seis por cento do capital social;

c) Se assegurado o mínimo de seis por cento do capital social para
dividendos, ainda subsistir saldo de lucros, poderá a assembleia geral,
por maioria simples, dar-lhe o destino que melhor lhe aprouver.

SECÇÃO II

Administração e fiscalização

ARTIGO 11.º

A sociedade será administrada por administrador único eleito pela
assembleia geral por um período de três anos, sendo permitida a sua
reeleição por sucessivos triénios sem qualquer limitação.

ARTIGO 12.º

Ao administrador único compete os mais amplos poderes e estão,
praticando todos os actos e exercendo todas as funções tendentes a
realização do objecto social, e em especial:

a) A representação da sociedade, activa e passivamente, em juízo
e fora dele;

b) A negociação e outorga de todos os contratos, incluindo con-
sórcios e convenções de arbitragem, seja qual for o alcance e nature-
za, bem como a forma que revistam, em que a sociedade seja parte;

c) A compra, venda, oneração ou qualquer outra forma de disposi-
ção dos bens sociais, ainda que imóveis;

d) A concessão de créditos e a obtenção de empréstimos, bem como
a outorga das necessárias garantias, seja qual for a sua execução e
natureza;

e) A confissão, desistência ou transacção em qualquer processo
judicial;

f) A constituição de mandatários sociais, seja qual for o alcance e
a extensão do mandato;

ARTIGO 13.º

A sociedade fica obrigada em todos os seus actos e contratos:
a) Pela assinatura do administrador único;
b) Pela assinatura de qualquer mandatário social, dentro dos limites

do respectivo mandato, de acordo com o que constar da respectiva
procuração.

ARTIGO 14.º

1 — A fiscalização dos negócios sociais competirá a um fiscal úni-
co e um suplente, eleitos por três anos e reelegíveis por sucessivos
triénios, sem qualquer limitação.

2 — O suplente substituirá o fiscal único em todos os seus impedi-
mentos.

ARTIGO 15.º

O exercício das funções de administrador único e fiscal único po-
derá ser ou não remunerado, consoante a assembleia geral deliberar.

CAPÍTULO IV

Dissolução, liquidação e disposições gerais

ARTIGO 16.º

A sociedade dissolver-se-á nos casos expressos na lei.
2 — Salvo deliberação diversa, tomada expressamente nu assem-

bleia geral que deliberar a dissolução será liquidatário o administrador
então em exercício.

ARTIGO 17.º

Para todas as questões emergentes deste pacto, sua interpretação e
execução, bem como para todas as acções que venham a correr entre
a sociedade e os accionistas, é exclusivamente competente o foro da
comarca de Lisboa, com expressa renúncia a qualquer outro.

Mais certifica:
Designação dos órgãos sociais, em 11 de Maio de 2004, para o

triénio de 2004-2006:
Administrador único — Tiago do Carmo Vinagre, Rua da Actriz

Virgínia, 2, 4.º, letras DF, Lisboa.
Fiscal único — Ana Cláudia Gonçalves Lourenço Gomes (revisor

oficial de contas), Rua de Gonçalves Zarco, 18, 5.º, esquerdo, Lisboa;
suplente — Ana Cristina Louro Ribeiro Doutor Simões (revisor ofici-
al de contas), Rua da Juventude, 11, Tercena, Barcarena, Oeiras.

Está conforme o original.

16 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria João Ruano.
2010514408

ARTE E PRAZER — COMÉRCIO DE ACESSÓRIOS
DE MODA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 12 636/040622; identificação de pessoa colectiva
n.º 507022432; inscrição n.º 01; número e data da apresentação:
04/040622.

Certifico que Maria de Fátima Morgado Machado Campos consti-
tuiu a sociedade em epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Arte e Prazer — Comércio de
Acessórios de Moda, Unipessoal, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua de Tomás da Anunciação,
119, em Lisboa, freguesia de Santa Isabel.

3 — Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser desloca-
da, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio de acessórios de moda,
marroquinaria, prendas, vestuário, calçado e artigos de decoração.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de cinco mil euros, representado por uma quota de igual valor nomi-
nal, pertencente à sócia única.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência e a representação da sociedade, pertence aos ge-
rentes, com ou sem remuneração, conforme a sócia deliberar.

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

3 — Fica desde já nomeada gerente a sócia.

ARTIGO 5.º

A sócia única fica autorizada a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do objecto
social.



DIÁRIO DA REPÚBLICA — III SÉRIEN.º 158 — 18 de Agosto de 2005 18 020-(79)

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, nos termos per-
mitidos por lei, mesmo que o objecto desses agrupamentos comple-
mentares e ou empresas não coincida no todo ou em parte com aque-
le que a sociedade está exercendo.

Está conforme o original.

16 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria João Ruano.
2010514505

AUTO TÁXIS RAMUSGA & RAMUSGA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 38 002; identificação de pessoa colectiva n.º 500538921; data
da inscrição: 24092004.

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

Está conforme o original.

12 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Irene Palma.
2008429709

AUTO TÁXIS GIROLINO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 40 017; identificação de pessoa colectiva n.º 500844852; data
da inscrição: 24092004.

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

Está conforme o original.

12 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Irene Palma.
2007470934

DÉJEAN & DÉJEAN — RESTAURAÇÃO E ACTIVIDADES
HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 10 309; identificação de pessoa colectiva n.º 504895036; data
da inscrição: 140704.

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

Está conforme o original.

22 de Abril de 2005. — A Escriturária Superior, Elisabete Gomes
Coelho da Silva. 2008413640

ARQUELANDE — ARQUITECTURA PAISAGÍSTICA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 10 155; identificação de pessoa colectiva n.º 505478331; data
da inscrição: 130704.

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

Está conforme o original.

21 de Abril de 2005. — A Escriturária Superior, Elisabete Gomes
Coelho da Silva. 2008417069

ESFERA ARMILAR — AGÊNCIA DE VIAGENS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 09598; identificação de pessoa colectiva n.º 505221578; data
da inscrição: 240604.

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

29 de Março de 2005. — A Escriturária Superior, Angelina Maria
Bernardes da Luz Santos. 2004705302

LISBOA — 2.A SECÇÃO

GAPLIDER — PROMOÇÃO E GESTÃO
DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 15 160/20050511; identificação de pessoa colectiva
n.º 507252314; inscrição n.º 01; número e data da apresentação:
01/20050511.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma GAPLIDER — Promoção e Ges-
tão de Investimentos Imobiliários, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua de Almada Negreiros,
lote 472, 4.º, direito, freguesia de Santa Maria dos Olivais, concelho
de Lisboa.

3 — Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser desloca-
da, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo
ainda criar e encerar sucursais, filiais agencias ou outras formas locais
de representação, território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em promoção e gestão de investi-
mentos imobiliários. Compra e venda de imóveis e revenda dos ad-
quiridos para esse fim. Gestão e arrendamentos de imóveis.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social é de cinco mil euros, encontra-se integral-
mente realizado em dinheiro e corresponde à soma de três quotas:
uma do valor nominal de dois mil euros titulada pelo sócio José Manuel
Sequeira Gomes e duas do valor nominal de mil e quinhentos euros,
cada, tituladas uma por cada um dos sócios Cristiano da Queija Perei-
ra e Maria Isabel Sousa Gomes Alves.

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

3 — Depende de deliberação dos sócios a celebração de contra os
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 necessária a intervenção de dois
gerentes.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

1 — A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes casos:
a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudicação

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

obrigações sociais;
d) No caso de morte de sócio a quem não sucedam herdeiros legiti-

mários;
e) Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja sócio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio;
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio con-

sentimento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia geral.
2 — Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no

balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas,
destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou terceiros.

3 — Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último ba-
lanço aprovado.



DIÁRIO DA REPÚBLICA — III SÉRIE N.º 158 — 18 de Agosto de 200518 020-(80)

4 — Se por falecimento de um sócio a respectiva quota não for
amortizada no prazo de 90 dias, a contar da data do falecimento, os
herdeiros deverão designar, de entre eles, um representante comum.

ARTIGO 8.º

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

Disposição transitória

1 — Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.
2 — A gerência fica, desde já, autorizada a levantar a totalidade do

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

Está conforme o original.

18 de Maio de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Maria
Figueiredo. 2005647616

GAVIPAR — INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 15 163/20050511; identificação de pessoa colectiva
n.º 507353641; inscrição n.º 01; número e data da apresentação:
04/20050511.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma GAVIPAR — Investimentos
Imobiliários, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua de Santa Bárbara, 46, 6.º,
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 e serem cria-
das agencias, filiais, delegações, sucursais ou outras formas locais de
representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na gestão, administração e arren-
damento de imóveis, construção civil e obras públicas, promoção
imobiliária, compra e venda de imóveis e revenda de imóveis e re-
venda dos adquiridos para esse fim, investimento imobiliários.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de seis mil
euros e corresponde à sorna de três quotas iguais do valor nominal de
dois mil euros, pertencente uma a cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

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

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

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

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

Disposição transitória

A gerência fica desde já autorizada a levantar o capital social de-
positado a fim de custear as despesas de constituição e registo da socie-
dade, aquisição de equipamento e instalação da sede social e a adquirir
para esta quaisquer bens móveis, imóveis ou direitos, mesmo antes do
seu registo definitivo, assumindo a sociedade todos os actos pratica-
dos pela gerência nesse período, logo que definitivamente matriculada.

Está conforme o original.

18 de Maio de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Maria
Figueiredo. 2005647640

LPN, GESTÃO IMOBILIÁRIA E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 15 162/20050511; identificação de pessoa colectiva
n.º 507324374; inscrição n.º 01; número e data da apresentação:
03/20050511.

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma LPN, Gestão Imobiliária e
Serviços, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Alameda de D. Afonso Henri-
ques, 78, cave 01, freguesia de São João de Deus, concelho de Lisboa.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em administração, arrendamento e
avaliação de imóveis. Gestão de condomínio. Prestação de serviços
de radiologia.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social é de cinco mil euros, encontra-se integral-
mente subscrito e realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas
quotas iguais, do valor nominal de dois mil e quinhentos euros cada
uma e uma de cada sócio.

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

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

ARTIGO 4.º

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

2 — Para vincular a sociedade é 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 sociedades,
mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades reguladas por
leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

A sociedade poderá entrar imediatamente em actividade, pelo que
a gerência poderá praticar em seu nome quaisquer actos e negócios
no âmbito do objecto social e fica, desde já, autorizada a levantar a
totalidade do capital social depositado, a fim de custear as despesas de
constituição e registo da sociedade, aquisição de equipamento e insta-
lação da sede social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis, imó-
veis ou direitos, celebrar contratos de arrendamento e locação finan-
ceira mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo sociedade todos
os actos praticados pela gerência, nesse período, logo que definitiva-
mente matriculada.

Está conforme o original.

18 de Maio de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Maria
Figueiredo. 2005647632

FMP — FITNESS, ENSINO E ACTIVIDADES
DE DESPORTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 15 161/20050511; identificação de pessoa colectiva
n.º 507337484; inscrição n.º 01; número e data da apresentação:
02/20050511.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade a adopta a firma FMP — Fitness, Ensino e Activida-
des de Desporto, L.da

ARTIGO 2.º

1 — A sociedade tem a sua sede na Praça de Cottinelli Telmo, 18,
6.º, C, freguesia de Santa Maria dos Olivais, na cidade e concelho de
Lisboa.

2 — Por deliberação da gerência a sede social poderá ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

3 — A gerência poderá criadas sucursais, filiais, agências ou outras;
formas locais de representação social, onde e quando o julgar conve-
niente.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem como objecto exploração de centros de bem estar
e emagrecimento, ensino, actividades de desporto.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizada em dinheiro, é
de cinco mil euros, e corresponde à soma de três quotas: uma do valor
nominal de dois mil e quinhentos euros, pertencente à sócia Paula
Andreia Costa de Melo e duas, do valor nominal de mil duzentos e
cinquenta euros, cada, pertencentes, uma a cada um dos sócios Maria
de Fátima Serpa Costa de Melo e Manuel José Faria de Melo.

ARTIGO 5.º

Os sócios podem deliberar que, aos sócios de maior idade, sejam
exigidas prestações suplementares até ao décuplo do capital social,
desde que aquela deliberação seja tomada por unanimidade dos sócios,
que representem a totalidade do capital social,, e nela sejam fixados
os respectivos termos e condições.

ARTIGO 6.º

Poderão ser feitos suprimentos à sociedade desde que, por delibera-
ção unânime dos sócios, que representem a totalidade do capital so-
cial, sejam fixados os respectivos termos e condições.

ARTIGO 7.º

1 — A administração e gerência da sociedade, com ou sem remu-
neração, conforme for deliberado, incumbirá a sócios ou não sócios,
designados em assembleia geral.

2 — A sociedade obriga-se validamente em todos os seus actos e
contratos com a intervenção de um gerente.

3 — Fica desde já nomeada gerente a sócia Paula Andreia Costa de
Melo.

ARTIGO 8.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras sociedades,
mesmo que estas tenham objecto diferente do seu ou sejam reguladas
por leis especiais, podendo ainda integrar agrupamentos complemen-
tares de empresas e constituir associações em participação e consór-
cios.

ARTIGO 9.º

1 — A cessão de quotas, total ou parcial, é livre entre os sócios,
mas a cessão a estranhos carece do consentimento da sociedade, que
goza de direito de preferência, em primeiro lugar e os sócios não
cedentes, em segundo lugar.

2 — Caso mais do que um sócio deseje exercer direito de preferên-
cia, na falta de acordo, as cessões serão feitas na proporção das quo-
tas que cada um dos preferentes já detenha na sociedade, observados
que sejam os condicionalismos legais quanto ao valor das quotas .

3 — Na comunicação quanto à cessão de quotas e ao exercício do
direito de preferência, com as devidas adaptações, observar-se-á o
disposto nos artigos 414.º e seguintes, do Código Civil.

ARTIGO 10.º

1 — A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes casos:
a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Se a quota for cedida a não sócios sem o prévio consentimento

da sociedade.
c) Se a quota for penhorada, arrolada ou arrestada ou, em geral,

apreendida judicial ou administrativamente;
d) Se o sócio praticar actos que violem o pacto social ou as obri-

gações sociais;
e) No caso de morte de sócio a quem não sucedam herdeiros legi-

timários;
f) Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja sócio;
g) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
h) Por exoneração ou exclusão de um sócio.
2 — Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no

Balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas,
destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou a terceiros.

3 — Salvo acordo em contrário, ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último
Balanço aprovado.

4 — Se por falecimento de um sócio a respectiva quota não for
amortizada no prazo de 90 dias, a contar da data do falecimento, os
herdeiros deverão designar, de entre eles, um representante comum.

ARTIGO 11.º

Sem prejuízo do disposto no artigo 54.º do Código das sociedades,
as assembleias gerais serão convocadas por carta registada, dirigida
aos sócios com pelo menos 20 dias de antecedência.

Disposição transitória

A sociedade poderá entrar imediatamente em actividade, ficando a
gerência autorizada a celebrar quaisquer negócios jurídicos em nome
daquela sociedade, negócios que a mesma assumirá logo que definiti-
vamente matriculada, podendo, designadamente, adquirir equipamen-
tos e veículos automóveis, incluindo por contratos leasing, comprar
e tomar de arrendamento imóveis, contrair quaisquer empréstimos e
prestar todas as garantias exigidas para os mesmos, ficando a gerên-
cia ainda autorizada a levantar, no todo ou em parte, o capitai social
depositado em nome da sociedade, para pagar os encargos respeitan-
tes àqueles negócios, bem como os respeitantes à constituição e re-
gisto da sociedade.

Está conforme o original.

18 de Maio de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Maria
Figueiredo. 2005647624

BILÉ & CANAU, ARQUITECTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 10 445/20010925; identificação de pessoa colectiva
n.º 505697670; inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 04/
050509.

Certifico que foi registado o seguinte:
Alteração do contrato quanto ao n.º 1 do artigo 1 e artigo 3.º
Teor dos artigos alterados:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Ricardo Bilé — Arquitectura, L.da

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro e nos demais
valores constantes da escrita social é de cinco mil euros e correspon-
de à soma de duas quotas: uma do valor nominal de quatro mil e
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novecentos euros titulada pelo sócio Ricardo António Rocha Pires
Dinis Bile e outra do valor nominal de cem euros titulada pelo sócio
Lourenço de Jesus Dinis Bile.

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

Está conforme o original.

18 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria João Ruano.
2010514548

NOT SO BIG — COMÉRCIO DE VESTUÁRIO
E ACESSÓRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 15 166/20050512; identificação de pessoa colectiva
n.º 507265076; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
20050512.

Certifico que por Ana Rita Rodrigues Gonçalves Cabeleira de Car-
valho Jesus, Carla Sofia Rodrigues Gonçalves Cabeleira de Melo Mes-
quita e Isabel Alexandra de Deus Estêvão Petra foi constituída a socie-
dade em epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Not So Big — Comércio de Ves-
tuário e Acessórios, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua de Eiffel, 12, letra A, fre-
guesia de Nossa Senhora de Fátima, concelho de Lisboa.

3 — Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser desloca-
da, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, 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 em comércio e importação de
vestuário, acessórios de moda, puericultura, brinquedos, calçado, li-
vros e publicações, bijutaria e artigos de papelaria. Serviços de cabe-
leireiro. Confecção de vestuário, representações e comércio de mobi-
liário.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social é de cinco mil e um euros, encontra-se inte-
gralmente realizado em dinheiro e corresponde à soma de três quotas
iguais do valor nominal de mil seiscentos e sessenta e sete euros, cada,
tituladas uma por cada sócia.

2 — Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que
esta carecer, nos termos que forem definidos pela assembleia geral,
que fixará os juros e as condições de reembolso.

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 vincular a sociedade é necessária a intervenção de dois
gerentes, sendo sempre necessária a intervenção da gerente Isabel
Alexandra de Deus Estêvão Petra, excepto nos actos e contratos que
envolvam quantias inferiores em euros, em que é suficiente a inter-
venção de um gerente.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

O sócio impedido de comparecer à assembleia geral poderá fazer-
-se representar mediante simples carta, podendo a representação ser
conferida a estranhos à sociedade.

Disposição transitória
1 — Ficam desde já nomeadas gerentes as sócias.

Está conforme o original.

20 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Filomena da
Costa Silva Loureiro. 2005638021

GINECOB — CENTRO MÉDICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 6478/960725; identificação de pessoa colectiva n.º 501190155;
número e data da inscrição: 14/050606.

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

Está conforme o original.

19 de Maio de 2005. — A Primeira-Ajudante, Filomena Josefa da
Silva Rosa. 2006461893

HMAC — CONSULTORES E GESTÃO DE IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 15 152/20050506; identificação de pessoa colectiva
n.º 507288319; inscrição n.º 01; número e data da apresentação:
04/20050506.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

Denominação e sede

1 — A sociedade adopta a denominação HMAC — Consultores e
Gestão de Imóveis, L.da

2 — A sede social é na Rua dos Quartéis, 77-B, freguesia da Ajuda,
concelho de Lisboa.

3 — Mediante deliberação da gerência, a sede social poderá ser
deslocada para qualquer outro local dentro do mesmo concelho ou
para concelho limítrofe, e poderão ser criados, transferidos ou encer-
rados escritórios, sucursais ou quaisquer outras formas locais de repre-
sentação.

ARTIGO 2.º

Objecto

1 — A sociedade tem por objecto a consultoria e a gestão de imóveis.
2 — A sociedade pode adquirir, deter e alienar participações em

sociedades, de direito nacional ou estrangeiro, com objecto diferente
do seu, bem como associar-se com outras pessoas jurídicas para, no-
meadamente, constituir novas sociedades, agrupamentos complemen-
tares de empresas, agrupamentos europeus de interesse económico,
consórcios e associações em participação.

ARTIGO 3.º

Capital

1 — O capital social, integralmente subscrito realizado em dinhei-
ro, é de cinco mil euros corresponde à soma de duas quotas, sendo
uma de mil setecentos e cinquenta euros, pertencente ao sócio Hen-
rique Rodrigues de Sousa Maia, e outra, de três mil duzentos e cin-
quenta euros pertencente ao sócio António José Ribeiro Cabral.

2 — Os sócios gozam do direito de preferência nos aumentos de
capital a realizar em dinheiro, na proporção das quotas de que sejam
titulares e, no caso de um sócio não pretender exercer o seu direito,
total ou parcialmente, a importância que lhe caberia poderá ser subs-
crita pelos restantes sócios.

ARTIGO 4.º

Transmissão entre vivos e cessão de quotas

1 — A transmissão de quotas, nomeadamente a cessão de quotas,
no todo ou em parte, entre sócios, não carece do consentimento prévio
da sociedade, ficando igualmente autorizada a divisão de quotas para
esse efeito, sem prejuízo da obrigação de comunicação por escrito à
sociedade.

2 — A transmissão de quotas a terceiros, mormente a cessão de
quotas, depende do consentimento expresso da sociedade, dado por
deliberação dos sócios em assembleia geral, e os restantes sócios go-
zam do direito de preferência, na proporção das quotas de que sejam
titulares.

3 — O sócio que pretender ceder a sua quota ou parte dela a tercei-
ros deve informar a sociedade e os restantes sócios da sua intenção,
através de carta registada com aviso de recepção, indicando a identi-
ficação completa do proposto adquirente, o valor nominal da quota a
ceder, o preço, as condições de pagamento e quaisquer outras condi-
ções da cessão.

4 — A sociedade tem 30 dias a contar da recepção do pedido para
deliberar sobre o consentimento.
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5 — No caso de a sociedade consentir na cessão proposta, não
deliberar sobre o pedido no prazo de 30 dias e os restantes sócios não
exercerem o direito de preferência, no mesmo prazo, as quotas pode-
rão ser cedidas ao proposto adquirente nas condições indicadas, no
prazo de 30 dias, findo o qual o consentimento dado para a cessão
proposta caducará.

6 — A transmissão de quotas em violação do disposto nestes esta-
tutos não será reconhecida nem produzirá efeitos para com a socie-
dade. O proposto adquirente deve assegurar-se junto da sociedade de
que o consentimento foi prestado.

7 — Caso os restantes sócios exerçam o direito de preferência, o
preço total a pagar pelos sócios preferentes será igual ao valor da
cessão proposta salvo se alegar que o preço proposto é simulado, caso
em que proporá o valor real da quota, calculado nos seguintes termos:

a) O valor real da quota será determinado por um revisor oficial de
contas independente e não ligado à sociedade ou a qualquer sócio,
designado por acordo entre o sócio cedente e o preferente que tenha
alegado a simulação do preço. Na falta de acordo o revisor oficial de
contas será designado pela câmara de revisores oficiais de contas, a
pedido da sociedade;

b) A avaliação deverá ser realizada no prazo de 15 dias e notifica-
da aos sócios preferentes e ao cedente, os quais poderão retirar as
suas propostas;

c) Os custos da avaliação serão suportados pelo sócio cedente se o
preço estabelecido for inferior ao proposto ou pelos sócios preferen-
tes, caso o preço seja igual ou superior ao preço proposto.

ARTIGO 5.º

Transmissão por morte

1 — Em caso de falecimento de um sócio a transmissão da sua quota
depende do consentimento da sociedade.

2 — Se a sociedade negar o consentimento à transmissão deverá
proceder à amortização ou aquisição da quota, ou fazê-la adquirir por
sócio ou terceiro nos termos do disposto no artigo 225.º do Código
das Sociedades Comerciais.

ARTIGO 6.º

Amortização de quotas
1 — Para além dos casos previstos na lei, a sociedade goza do di-

reito de amortizar quotas por acordo com o respectivo titular ou
compulsivamente quando ocorra algum dos seguintes factos:

a) Transmissão da quota sem o consentimento da sociedade;
b) Penhora, arresto ou qualquer outra medida judicial que implique

a apreensão da quota e a sua virtual alienação compulsiva;
c) Quando o sócio decaia em acção que proponha contra a socie-

dade ou na qual a sociedade o demande;
d) Interdição, insolvência ou falência do sócio titular.
2 — A amortização deve ser deliberada no prazo de 90 dias a con-

tar do conhecimento por algum gerente do facto que permite a amor-
tização e salvo acordo com o titular, será feita pelo valor nominal
nos casos das alíneas a) a c) e no caso da alínea d) pelo valor de li-
quidação, determinado nos termos do artigo 105.º, n.º 2 do Código
das sociedades Comerciais e pago no prazo de dois anos em presta-
ções semestrais.

3 — A quota poderá figurar no balanço como quota amortizada e
por deliberação dos sócios, em substituição da quota amortizada po-
derão ser criadas uma ou várias quotas, destinadas a serem alienadas
aos restantes sócios ou a terceiros.

ARTIGO 7.º

Assembleias gerais

1 — Salvo quando a lei exija outras formalidades, as assembleias
gerais serão convocadas por qualquer dos gerentes, por meio de carta
registada com aviso de recepção endereçada para a morada dos sóci-
os, com a antecedência mínima de 15 dias.

2 — O sócio ou sócios impedidos de comparecer à assembleia geral
podem fazer-se representar por outro sócio ou por pessoa estranha à
sociedade, mediante simples carta por ele assinada, dirigida à sociedade.

3 — Embora sem direito a discutir ou a votar, qualquer sócio poderá
fazer-se acompanhar de um consultor que indicará no início da sessão.

4 — Mediante deliberação dos sócios, poderão ser derrogados os
preceitos dispositivos do Código das sociedades Comerciais.

ARTIGO 8.º

Gerência

1 — A gerência da sociedade e a sua representação em juízo e fora
dele, activa e passivamente, serão exercidas por um ou mais gerentes
eleitos em assembleia geral, os quais não serão remunerados, salvo
deliberação em contrário da assembleia geral.

2 — Compete à gerência a prática de todos os actos necessários ou
convenientes à realização do objecto social, podendo em especial:

a) Abrir, movimentar e encerrar contas bancárias;
b) Aceitar, sacar e endossar letras e outros efeitos comerciais;
c) Receber quaisquer quantias, valores ou documentos pertencentes

à sociedade ou a que ela tenha direito, seja qual for a sua natureza e
proveniência, passando os respectivos recibos e dando quitações;

d) Assinar a correspondência, emitir e assinar facturas, declarações
e demais documentos que sejam necessários ou convenientes à reali-
zação do objecto social;

e) Admitir e despedir pessoal, celebrando, modificando e resolven-
do os respectivos contratos de trabalho;

f) Celebrar, modificar e resolver contratos no âmbito da actividade
da sociedade e dentro dos limites do seu objecto;

g) Confessar, desistir e transigir em qualquer processo, judicial ou
arbitral;

h) Nomear mandatários judiciais, outorgando e assinando as res-
pectivas procurações;

i) Comprar, onerar e vender bens móveis e imóveis, sujeitos ou
não a registo, incluindo veículos automóveis, bem como celebrar
contratos de aluguer, arrendamento, trespasse, locação financeira ou
outros relativos àqueles bons;

j) Representar a sociedade perante quaisquer repartições públicas
ou entidades privadas, onde poderá promover, praticar, requerer e
assinar tudo quanto se mostre necessário ou conveniente à realização
do objecto social;

k) Contrair empréstimos.
3 — A gerência poderá constituir um ou mais mandatários ou pro-

curadores da sociedade para a prática de determinados actos ou cate-
gorias de actos.

ARTIGO 9.º

Representação da sociedade

1 — A sociedade considera-se validamente obrigada nos seus actos
e contratos:

a) Pela assinatura de um gerente, salvo os actos previstos na
alínea c) infra;

b) Pela assinatura de um procurador da sociedade com poderes es-
pecíficos para o efeito, dentro dos limites do mandato que lhe for
conferido;

c) Pelas assinaturas de dois gerentes nos seguintes actos e contra-
tos:

i) Abertura e encerramento de contas bancárias;
ii) Aceitação e endosso de letras de câmbio e outros efeitos comer-

ciais, salvo o endosso de letras para efeitos de desconto bancário para
o qual é suficiente a assinatura de um gerente;

iii) Avales e assunção de garantias perante terceiros, com excep-
ção da emissão das garantias de funcionamento dos produtos da co-
mercialização da sociedade assim como as garantias requeridas no
âmbito de propostas para o efeito da participação da sociedade em
concursos;

iv) Aquisição, oneração e alienação de bens imóveis;
v) Contratação de empréstimos.
2 — Os gerentes e os mandatários ficam expressamente proibidos

de obrigar a sociedade em cauções, fianças, letras de favor, avales,
abonações e outros actos, contratos ou documentos semelhantes es-
tranhos aos negócios sociais, sob pena de o infractor responder pe-
rante a sociedade pelos prejuízos que lhe causar.

ARTIGO 10.º

Lucros

1 — Após a constituição ou reintegração do fundo de reserva le-
gal, os lucros líquidos de cada exercício serão aplicados conforme for
deliberado em assembleia geral.

2 — Poderão ser efectuados adiantamentos sobre os lucros no de-
curso do exercício nos termos previstos na lei.

ARTIGO 11.º

Disposições transitórias

1 — Ficam, desde já, nomeados como gerentes, com plenos pode-
res para administrar e representar a sociedade, Henrique Rodrigues de
Sousa Maia, casado, residente na Rua de Natália Correia, 5, 2.º, direi-
to, Paço de Arcos, Oeiras; e António José Ribeiro Cabral, casado,
residente na Rua de Castro Soromenho, 6, 1.º, C, em Linda-a-Velha.

2 — Nos termos do disposto no artigo dezanove, número um,
alínea d) e número três do Código das sociedades Comerciais,
consideram-se adquiridos pela sociedade os direitos e por ela assumi-
das as obrigações decorrentes de actos e ou negócios jurídicos que sejam
concluídos em seu nome pelos seus gerentes, relativos à constituição
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e instalação da sociedade, antes da celebração da escritura de consti-
tuição e até ao registo definitivo do contrato de sociedade, ficando
para o efeito conferida a necessária autorização aos gerentes ora
nomeados.

Está conforme o original.

17 de Maio de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Maria
Figueiredo. 2006346440

LISBOA — 3.A SECÇÃO

SOCIEDADE URBANIZADORA DOS MAXIMINOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 45 758/730706; identificação de pessoa colectiva
n.º 500417512; inscrição n.º 22; número e data da apresentação:
18/050510.

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

Designação dos órgãos sociais, em 20 de Março de 2003.
Período: triénio de 2003-2005.
Conselho de administração: presidente — Manuel Ricardo Gorjão

Henriques de Brito, Avenida de Valbom, 12, 1.º, frente, Cascais; vo-
gais — João Manuel Chaves de Sousa Ventura, Calçada da Estrela, 46,
1.º, esquerdo, Lisboa; e João Miguel Gorjão Henriques de Brito, Rua
de Álvaro dos Reis, 14, São Pedro de Sintra.

Fiscal único: efectivo — Lampreia & Viçoso — Sociedade de Re-
visores Oficiais de Contas, Rua da Conceição, 85, 1.º, esquerdo, Lis-
boa; suplente — Donato João Lourenço Viçoso (ROC), Rua da Con-
ceição, 85, 1.º, esquerdo, Lisboa.

Em 10 de Maio de 2005, com relação à sociedade em epígrafe,
ficaram depositados na pasta respectiva os documentos, respeitantes
às prestações de contas dos anos de 2002 e 2003.

Está conforme o original.

16 de Maio de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2002386005

ZOON — PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
TÉCNICO-VETERINÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 50 615/770531; identificação de pessoa colectiva
n.º 500666598; inscrição n.º 17; número e data da apresentação:
37/050503.

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

Designação dos órgãos sociais, em 16 de Janeiro de 2004.
Período: biénio de 2004-2005.
Conselho de administração: presidente — Juan Manuel Garcia; vo-

gais — François Eugéne Fernandez, Philippe Mermod, Luís Filipe da
Costa Paquete Nunes e Mariano Gorrachategui.

Fiscal único: efectivo — Alberto Martins e Henriques Pinto, SROC;
suplente — Manuel Henriques Pinto, ROC.

Está conforme o original.

13 de Maio de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2005459623

SERVILIMPE — LIMPEZAS TÉCNICAS
MECANIZADAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 43 197/710514; identificação de pessoa colectiva
n.º 500246505; averbamento n.º 01 à inscrição n.º 17; número e
data da apresentação: 20/050505.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
recondução dos órgãos sociais, em 30 de Março de 2005.

Período: quadriénio de 2005-2008.
Conselho de administração: presidente — Arlindo Bernardo Coe-

lho Casimiro Albuquerque Garcia, INVESCOELHO — Administração
e Serviços, S. A., Rua de Luís de Camões, 135, 3.º, Lisboa, que desig-
nou Fernanda da Conceição do Coito Coelho de Sousa Parreira, casa-
da, Avenida do Capitão António Gomes da Rocha, 14, 6.º, D, Lisboa,
para exercer o cargo em nome próprio.

Fiscal único — Baptista da Costa & Associados, SROC, Campo
Grande, 380, lote 3-CK, piso 0-F, Lisboa; suplente — António José
Alves da Silva, casado, ROC, Avenida de Afonso III, 133, 1.º, esquer-
do, A, Lisboa.

Em 5 de Maio de 2005, com relação à sociedade em epígrafe, fi-
caram depositados na pasta respectiva os documentos respeitante à
prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

12 de Maio de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2009429370

SOCIEDADE DE COGERAÇÃO DA PARDALA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 06534/960222; identificação de pessoa colectiva n.º 503586102;
averbamento n.º 03 à inscrição n.º 11; número e data da apresen-
tação: 08/050426.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
cessação das funções do administrador Luís Alberto dos Santos Villa
de Brito, por renúncia em 28 de Janeiro de 2005:

Pelo averbamento n.º 01 à inscrição n.º 13, apresentação n.º 10/
050427.

Foi registada a cessação das funções do administrador António Maria
da Cunha Pereira Palha, por renúncia em 28 de Janeiro de 2005.

Pela inscrição n.º 15, apresentação n.º 09/050426.
Foi registada a designação de administradores, em 17 de Fevereiro

de 2005.
Período: até ao final do mandato em curso de 2002-2005.
Alexandre Pessoa de Lucena e Valle, Avenida de Infante Santo, 64,

1.º, esquerdo, Lisboa.
Eduardo José da Silva Farinha, Rua de Inocêncio Francisco da Sil-

va, 18, 6.º, esquerdo, Lisboa.
Pelo averbamento n.º 06 à inscrição n.º 06, apresentação n.º 10/

050426.
Foi alterado parcialmente o contrato, quanto ao n.º 1 do artigo 2.º,

que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

1 — A sociedade tem a sua sede social em Lisboa, na Avenida da
Liberdade, 79, 2.º, letra C, freguesia de São José.

Em 26 de Abril de 2005, ficaram depositados na pasta respec-
tiva, os documentos respeitantes à prestação de contas do ano de
2004.

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

Está conforme o original.

13 de Maio de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2009439180

SABER VIVER — EDIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO
DE LIVROS E MÚSICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 12 313/020225; identificação de pessoa colectiva
n.º 505545799; inscrição n.º 02; número e data da apresentação:
28/050512.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
dissolução e encerramento da liquidação, tendo sido as contas apro-
vadas em 17 de Março de 2005.

Está conforme o original.

17 de Maio de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2009433939

SITESPECIFIC DESIGN GRÁFICO E MULTIMÉDIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 12 614/020625; identificação de pessoa colectiva
n.º 506078710; inscrição n.º 02; número e data da apresentação:
31/050513.
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Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
dissolução e encerramento da liquidação, tendo sido as contas apro-
vadas em 20 de Abril de 2005.

Está conforme o original.

18 de Maio de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2010614283

SANJIMO — SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 13 342/030410; identificação de pessoa colectiva
n.º 504756303; inscrição n.º 09; número e data da apresentação:
32/050429.

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

Designação do fiscal único, em 16 de Março de 2005.
Período: até ao final do mandato em curso de 2004-2007.
Efectivo: Deloitte & Associados, SROC, S. A.;
Suplente: Carlos Luís Oliveira de Melo Loureiro, Edifício Atrium

Saldanha, Praça de Duque de Saldanha, 1, 6.º, Lisboa.

Está conforme o original.

6 de Maio de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2010615182

VALTER DUARTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 10 130/000221; identificação de pessoa colectiva
n.º 500454574; averbamento n.º 01 à inscrição n.º 01; número e
data da apresentação: 28/050505.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
cessação das funções da gerência de Albano Matias Duarte, por re-
núncia em 20 de Abril de 2005.

Está conforme o original.

13 de Maio de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2009433882

SOCIEDADE AGRÍCOLA MACIEIRA REIS, S. A.
Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula

n.º 44 823/720929; identificação de pessoa colectiva
n.º 500254966; inscrição n.º 15; número e data da apresentação:
27/050428.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi aumentado
o capital social de 10 000 000$ para 50 000 euros, e redenominação
do capital para euros, ficando assim alterado parcialmente o contra-
to, quanto ao artigo 3.º, que passou a ter a seguinte redacção:

CAPÍTULO II

Capital, acções e obrigações

ARTIGO 3.º

O capital social é de 50 000 euros, realizado em dinheiro e repre-
sentado por 10 000 acções, com o valor de 5 euros cada uma.

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

Está conforme o original.

16 de Maio de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2009428293

SOCOMPUR — PROJECTOS E EMPREITADAS
DE CONSTRUÇÃO CIVIL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 57 016/820604; identificação de pessoa colectiva
n.º 501261737; averbamento n.º 01 à inscrição n.º 23; número e
data da apresentação: 20/050510.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
recondução dos órgãos sociais, em 2 de Março de 2005.

Período: triénio de 2005-2007.
Conselho de administração: presidente — Joaquim Maria de Sousa

Rodrigues; vice-presidente — Luís Miguel Nascimento Cardoso; vo-
gal — Sofia Alexandra Nascimento Cardoso.

Fiscal único: efectivo — Vítor Valente & Manuel Domingues, SROC,
Rua do Dr. José Henriques Vareda, 30, 2.º, direito, Leiria; suplente —
Manuel Duarte Domingues, ROC, casado, Largo de 25 de Abril, 4,
3.º, escritório 1, Edifício Pombal, Pombal.

Está conforme o original.

16 de Maio de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2009399447

VENCIMO — COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 14 001/040129; identificação de pessoa colectiva
n.º 506733599; inscrição n.º 02; número e data da apresentação:
29/050513.

Certifico que, com relação à sociedade unipessoal em epígrafe, foi
aumentado o capital social de 5000 euros para 350 000 euros, tendo
sido alterado parcialmente o contrato, quanto ao artigo 3.º, que pas-
sou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado é de trezentos e cinquenta
mil euros, representado por uma única quota de igual valor nominal
do sócio António Manuel Marinho dos Anjos.

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

Está conforme o original.

18 de Maio de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2009433963

O CANTINHO DA GAIVOTA — SNACK-BAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícu-
la n.º 08981/981229; identificação de pessoa colectiva
n.º 504734849; inscrição n.º 05; número e data da apresentação:
03/050513.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
dissolução e encerramento da liquidação, tendo sido as contas apro-
vadas em 4 de Maio de 2005.

Está conforme o original.

18 de Maio de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2009421248

TÁXIS TEIXEIRA & NASCIMENTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 09373/990611; identificação de pessoa colectiva n.º 504465953;
averbamento n.º 01 à inscrição n.º 01; número e data da apresen-
tação: 03/050509.

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

Deslocação de sede: Rua de Artur Duarte, 9, rés-do-chão, esquerdo,
freguesia de Marvila, Lisboa.

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

Está conforme o original.

13 de Maio de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2010633970
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SOCIEDADE LUSITANA DE HOTÉIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 09070/19220913; identificação de pessoa colectiva
n.º 500267227; averbamento n.º 03 à inscrição n.º 01 e inscrição
n.º 10; números e data das apresentações: 09 e 10/050509.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
cessação das funções da gerência de Constantino Rodrigues Lamela,
Nelson Rodrigues Lamela, Amâncio Ribeiro Rodriguez, Maria Alice
Bonifácio Batista e de Francisco Luís Gomes, por renúncia em 8 de
Março de 2004 e foi alterado parcialmente o contrato, quanto aos
artigo 2.º e 3.º, que passaram a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de oito mil
euros e corresponde à soma das seguintes quotas: quatro quotas do
valor nominal de mil euros pertencentes à sócia Rosa Augusto Rubio
Caeiro Martins e uma quota do valor nominal de quatro mil euros
pertencente ao sócio José Gomes Martins.

ARTIGO 3.º

A gerência dispensada de caução e com ou sem remuneração, con-
forme vier a ser deliberado em assembleia geral, pertence a ambos os
sócios, que desde já ficam nomeados gerentes.

§ único. Para obrigar a sociedade é necessária a assinatura de um
gerente.

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

Está conforme o original.

13 de Maio de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2010633989

SORRECICLA — SERVIÇOS DE RECICLAGEM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 08665/980821; identificação de pessoa colectiva n.º 504221167;
inscrição n.º 03; número e data da apresentação: 09/050506.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
dissolução e encerramento da liquidação, tendo sido as contas apro-
vadas em 17 de Novembro de 2004.

Está conforme o original.

13 de Maio de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2010633377

TIJOIMO — COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 03532/921214; identificação de pessoa colectiva n.º 502895683;
averbamento n.º 03 à inscrição n.º 03; número e data da apresen-
tação: 21/050506.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
recondução dos órgãos sociais, em 28 de Março de 2005, para o tri-
énio de 2005-2007.

Administrador único: Julieta Maria Rosa Bemposta Pires, casada,
residente na Rua de Xavier Araújo, 11, núcleo, 9, 1.º, A, em Lisboa.

Fiscal único: efectivo — Maria Natividade Fernanes, ROC, Rua de
Raquel Roque Gameiro, 6, 7.º, direito, Lisboa; suplente — Leopoldo
Alves & Associados, SROC, Avenida da República, 48, 1.º, esquerdo,
Lisboa.

Está conforme o original.

13 de Maio de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2010633784

S. O. S. — ESGOTOS, TÉCNICAS DE LIMPEZA
EM ESGOTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 07012/960927; identificação de pessoa colectiva n.º 503721530;
inscrição n.º 03; número e data da apresentação: 12/050412.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi aumentado
o capital social de 400 000$ para 5000 euros, e redenominação do
capital para euros, ficando assim alterado parcialmente o contrato,
quanto ao artigo 3.º, que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de € 5000,
e encontra-se dividido em duas quotas iguais, no montante de € 2500,
cada quota pertença do sócio Luís Manuel Raposo dos Reis Pessoa de
Amorim e outra pertença do sócio Rui Miguel Salvador de Brito Ar-
roja.

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

Está conforme o original.

18 de Maio de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2009441516

UNISYS (PORTUGAL) — SISTEMAS
DE INFORMAÇÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 17 992/450326; identificação de pessoa colectiva
n.º 500272336; averbamento n.º 01 à inscrição n.º 16; número e
data da apresentação: 28/050509.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
cessação das funções da administradora Maria da Conceição Rodri-
gues Vilaça Barreiros dos Santos, por renúncia em 30 de Março de
2005:

Pela inscrição n.º 17, apresentação n.º 29/050509.
Foi registada a designação de administrador, em 4 de Abril de 2005,

por cooptação, João Miguel Agostinho Antunes, Rua de Tomás da
Fonseca, 26, Edifício 7, 3.º D, Lisboa.

Pelo averbamento n.º 02 à inscrição n.º 16, apresentação n.º 13/
050510.

Foi designado administrador-delegado Luís António Portugal De-
veza.

Está conforme o original.

16 de Maio de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2006848887

SOCIEDADE HOTELEIRA ESTRELA DE S. MAMEDE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 40 026/680822; identificação de pessoa colectiva
n.º 500415811; inscrição n.º 09; número e data da apresentação:
26/050404.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi aumentado
o capital social de 1 000 000$ para 5325 euros, e redenominação do
capital para euros, ficando assim alterado parcialmente o contrato,
quanto ao artigo 3.º, que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos diver-
sos valores do activo, conforme escrituração, é de cinco mil trezen-
tos e vinte e cinco euros e corresponde à soma de três quotas, iguais,
do valor nominal de mil e setecentos e setenta e cinco euros, uma de
cada um dos sócios Joaquim dos Santos Tomé, Nélson Simões Tomé
e Armindo dos Santos.

Pelo averbamento n.º 01 à inscrição n.º 04, apresentação n.º 27/
050404.

Foi registada a cessação das funções da gerência de Joaquim dos
Santos Tomé e de Armindo dos Santos, por renúncia em 18 de Outu-
bro de 2001.

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

Está conforme o original.

16 de Maio de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2009427742
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URBANIZAÇÃO QUINTA DA TRINDADE Q07 SEIXAL
SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 13 949/040114; identificação de pessoa colectiva
n.º 506807371; averbamento n.º 01 à inscrição n.º 01 e inscrição
n.º 02; números e data das apresentações: 11 e 12/050509.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
cessação das funções dos administradores Ricardo Nuno de Mongiar-
dim Flor e Malainho Garcia, Maria Luísa Pais Garcia de Faria e de
Júnior Scherdien dos Santos, por renúncia em 26 de Abril de 2005 e
a seguinte designação:

Designação do conselho de administração, em 28 de Abril de 2005.
Período: até ao final do mandato em curso 2003-2005.
Presidente — Maria Manuela Brazão Duarte da Costa, Rua do Tre-

vo, 7, Quinta do Brasileiro, Corroios; vogais — Marta Susana Duarte
da Costa de Jesus, Praceta de Holbeche Castelo Branco, 18, 2.º, B,
Costa da Caparica; e Milene Alexandra Duarte da Costa, Praceta de
Almada, 4, 3.º, C, Costa da Caparica.

Está conforme o original.

13 de Maio de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2009429958

ROZIX — SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 14 582/040726; identificação de pessoa colectiva
n.º 506962121; averbamento n.º 01 à inscrição n.º 01; número e
data da apresentação: 14/050509.

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

Deslocação de sede: Alameda dos Oceanos, lote 3.15.03.C, esquer-
do, 5, Parque das Nações, freguesia de Santa Maria dos Olivais, Lis-
boa.

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

Está conforme o original.

16 de Maio de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2009438027

U. T.  P. — UNIDADE DE TRATAMENTO
PSIQUIÁTRICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 05236/940726; identificação de pessoa colectiva n.º 503248231;
inscrição n.º 07; número e data da apresentação: 15/050510.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
encerramento da liquidação, tendo sido as contas aprovadas em 29 de
Dezembro de 2004.

Está conforme o original.

17 de Maio de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2009439880

V. M. PEREIRA — IMOBILIÁRIA E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 11 581/010605; identificação de pessoa colectiva
n.º 505367041; averbamento n.º 01 à inscrição n.º 01; número e
data da apresentação: 23/050511.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato, quanto ao n.º 2 do artigo 1.º, que passou a
ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

2 — A sociedade tem a sua sede na Avenida de Miguel Torga, 4,
piso 0, sala 7, freguesia de Campolide, concelho de Lisboa.

Em 11 de Maio de 2005 ficaram depositados na pasta respectiva
os documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2004.

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

Está conforme o original.

17 de Maio de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2008459551

TAVARES & CAIADO — SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 14 030/040209; identificação de pessoa colectiva
n.º 506767493; averbamento n.º 02 à inscrição n.º 01; número e
data da apresentação: 33/050513.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato, quanto ao n.º 1 do artigo 1.º, que passou a
ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a denominação de Tavares & Caiado —
Sociedade Imobiliária, L.da, tem sede na Rua do General João de Al-
meida, 50, A, em Lisboa, freguesia da Ajuda, e durará por tempo in-
determinado.

2 — (Mantém-se.)
3 — (Mantém-se.)

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

Está conforme o original.

19 de Maio de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2010614372

THE NEW BOSTON SELECT — TECNOLOGIAS
DE INFORMAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 08701/980911; identificação de pessoa colectiva n.º 504225936;
inscrição n.º 04; número e data da apresentação: 24/050511.

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

Objecto da sociedade

A sociedade tem por objecto a prestação de serviços a empresas
nas áreas de serviços de tecnologias e sistemas de informação, selec-
ção e recrutamento de pessoal e formação profissional. Consultado-
ria de tecnologias e sistemas de informação. Desenvolvimento apli-
cacional, gestão de sistemas e gestão de redes. Compra e venda de
equipamentos informáticos e de comunicação.

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

Está conforme o original.

17 de Maio de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2009421094

UNITED SALES — COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO
E EXPORTAÇÃO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 09656/990923; identificação de pessoa colectiva n.º 504652141;
inscrição n.º 02; número e data da apresentação: 14/050510.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
dissolução e encerramento da liquidação, tendo sido as contas apro-
vadas em 5 de Setembro de 2003.

Está conforme o original.

17 de Maio de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2009439872
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SNEAKERS DELIGHT, COMERCIALIZAÇÃO
DE CALÇADO E MALAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 10 046/000124; identificação de pessoa colectiva
n.º 504751115; averbamento n.º 01 à inscrição n.º 01; número e
data da apresentação: 35/050513.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
cessação das funções da gerência de Carina Van Zalm, por renúncia
em 19 de Abril de 2004.

Está conforme o original.

18 de Maio de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2010614291

REDE NÁUTICA — SERVIÇOS NÁUTICOS
ESPECIALIZADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 08471/98609; identificação de pessoa colectiva n.º 504305115;
averbamento n.º 03 à inscrição n.º 01; número e data da apresen-
tação: 39/050511.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
cessação das funções da gerência de José da Costa e Silva Vieira Mar-
ques, por renúncia em 31 de Agosto de 2004.

Está conforme o original.

17 de Maio de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2009433912

TELEPRI — TELECOMUNICAÇÕES PRIVADAS,
SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 04519/930811; identificação de pessoa colectiva n.º 503039543;
averbamento n.º 02 à inscrição n.º 13; número e data da apresen-
tação: 22/050513.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
cessação das funções do fiscal único efectivo Belarmino Martins,
Eugénio Ferreira e Associados, SROC, e do fiscal suplente Bernardes
Sismeiro e Associados, SROC, por renúncia em 4 de Agosto de 2004:

Pela inscrição n.º 14, apresentação n.º 23/050513.
Foi registada a designação do fiscal único efectivo e suplente, em

9 de Agosto de 2004.
Período: até ao final do mandato em curso 2001-2004.
Fiscal único: efectivo — Pricewaterhousecoopers e Associados,

SROC, L.da, Avenida da Liberdade, 245, 8-A, Lisboa; suplente — Jor-
ge Manuel Santos Costa, Avenida de Barbosa du Bocage, 107, 3.º-B,
Lisboa.

Em 13 de Maio de 2005 ficaram depositados na pasta respectiva
os documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2003.

Está conforme o original.

18 de Maio de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2010614232

VIAGRAMA — DISTRIBUIÇÃO E MONTAGEM
DE MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 08057/980106; identificação de pessoa colectiva n.º 504034480;
inscrição n.º 05; número e data da apresentação: 19/050512.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
dissolução e encerramento da liquidação, tendo sido as contas apro-
vadas em 5 de Abril de 2005.

Está conforme o original.

17 de Maio de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2009421167

TÁXI — VÍTOR & ERMELINDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 09613/990907; identificação de pessoa colectiva n.º 504659650;
averbamento n.º 01 à inscrição n.º 06; número e data da apresen-
tação: 06/050511.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
cessação das funções da gerência de Cesarina das Neves Henriques Rosa,
por renúncia em 7 de Abril de 2005.

Está conforme o original.

17 de Maio de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2009433920

RICARDO CASTRO & LILIANA FERNANDES,
PRODUÇÕES ARTÍSTICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 15 277/050506; identificação de pessoa colectiva
n.º 507292910; inscrição n.º 01; número e data da apresentação:
20/050506.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe a qual se rege
pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Ricardo Castro & Liliana Fernandes,
Produções Artísticas, L.da

2.º

1 — A sede da sociedade é na Rua da Graça, 78, 4.º, na cidade de
Lisboa.

2 — Por simples decisão da gerência, a sede social poderá ser trans-
ferida para outro local, dentro do mesmo concelho ou para concelho
limítrofe, bem como serem criadas sucursais, filiais, agências ou ou-
tras formas locais de representação.

3.º

A sociedade tem por objecto a produção e promoção de activida-
des de teatro, musicais e artísticas.

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros e corresponde à soma de duas quotas iguais, com o valor
nominal de dois mil e quinhentos euros, uma da cada um dos sócios
Liliana Antunes Fernandes e Ricardo Manuel de Castro Medeiros
Gaspar Moreira.

5.º

1 — Podem ser exigidas aos sócios prestações suplementares de
capital, até ao montante de cem mil euros.

2 — Os sócios poderão efectuar os suprimentos de que a sociedade
carecer, no montante e nas condições acordados em assembleia geral.

6.º

A administração e a representação da sociedade incumbem a um ou
mais gerentes, ficando desde já nomeados gerentes os sócios Liliana
Antunes Fernandes e Ricardo Manuel de Castro Medeiros Gaspar
Moreira.

1 — Para obrigar a sociedade é necessária a intervenção de dois
gerentes.

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

7.º

A cessão de quotas é livremente permitida entre sócios; nos res-
tantes casos, mesmo gratuitas, depende de prévio consentimento da
sociedade, à qual em primeiro lugar e aos restantes sócios em segun-
do, fica reservado o direito de preferência na cessão.

8.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota, nos seguintes casos:
a) Com o consentimento do seu titular;
b) Por interdição, falência ou insolvência do sócio;
c) Quando a quota haja sido objecto de arresto, arrolamento, pe-

nhora ou de qualquer providência cautelar;
d) quando a quota for cedida sem consentimento da sociedade ou

ficar a pertencer em partilha subsequente a divórcio ou separação de
bens, ao cônjuge não sócio.



DIÁRIO DA REPÚBLICA — III SÉRIEN.º 158 — 18 de Agosto de 2005 18 020-(89)

Gerentes designados, em 7 de Março de 2005: ambos os sócios.

Está conforme o original.

16 de Maio de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2010633725

VALOR HUMANO TRAINING — GESTÃO
E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 09883/991207; identificação de pessoa colectiva n.º 504693301;
inscrição n.º 12; número e data da apresentação: 25/050509.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato, quanto ao artigo 5.º, que passou a ter a se-
guinte redacção:

5.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme for
deliberado, será exercida pelos sócios Carlos Alberto dos Santos Mar-
tins Moura e Rui Jorge da Silva Gomes Borges, já nomeados gerentes.

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

Está conforme o original.

13 de Maio de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2009429923

READY — PUBLICIDADE E MARKETING, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 09412/990630; identificação de pessoa colectiva n.º 504377060;
averbamento n.º 01 à inscrição n.º 07 e inscrição n.º 08; números
e data das apresentações: 34 e 35/050506.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
cessação das funções da gerência de Ângelo Paulo Roque Lopes Ven-
tura, por renúncia em 12 de Abril de 2005, e a seguinte designação:

Designação de gerente, em 12 de Abril de 2005 de Pedro Miguel
Roque Lopes Ventura, Estrada de Benfica, 319, 2.º, esquerdo, Lisboa.

Está conforme o original.

13 de Maio de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2009429931

S. L. AUTOMOTIVE — SOCIEDADE GESTORA
DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 12 402/020401; identificação de pessoa colectiva
n.º 505227282; inscrição n.º 08; número e data da apresentação:
34/050509.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
seguinte designação:

Designação dos órgãos sociais, em 14 de Março de 2005.
Período: quadriénio de 2004-2007.
Conselho de administração: presidente — Joaquim de Sousa Lima,

Rua da Ilha dos Amores, lote 4, 12, bloco D, 3.º, esquerdo, Lisboa;
vice-presidente — Francisco José Rodrigues Gomes de Oliveira, Rua
de Xavier Araújo, 11, Núcleo 10, rés-do-chão, A, Jardim das Laran-
jeiras, Lisboa; vogais — António Manuel Garriapa Melão, Rua de José
Gomes Conceição, lote 4, Azóia de Baixo, Santarém; José Afonso Brás
Severo, Rua da Ilha dos Amores, lote 4.14.01.A, 2.º, frente, Mosca-
vide; e Nuno Miguel Pinto Ferreira, Rua de D. Pedro V, lote 18, 3.º,
direito, Santa Iria de Azóia.

Fiscal único: efectivo — KPMG & Associados, SROC, S. A., Ave-
nida da Praia da Vitória, 71-A, 11.º, Lisboa; suplente — João Paulo
da Silva Pratas, Avenida da Praia da Vitória, 71-A, 11.º, Lisboa.

Está conforme o original.

13 de Maio de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2007560917

VILINHA — PRODUTOS DE BETÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 13 432/030522; identificação de pessoa colectiva
n.º 505704854; inscrição n.º 03; número e data da apresentação:
13/050509.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
dissolução e encerramento da liquidação, tendo sido as contas apro-
vadas em 12 de Abril de 2005.

Está conforme o original.

13 de Maio de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2009429966

LISBOA — 4.A SECÇÃO

MADEIRA AZUL — DESIGN, CONFECÇÃO E MODA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 10 960; identificação de pessoa colectiva n.º 505113066; nú-
mero e data da entrada: 10 660/070704.

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

10 de Maio de 2005. — A Ajudante Principal, Maria de Lurdes
Sancha Alves Carreira Mónico. 2004814993

CARDIGOS & RODRIGUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 4110; identificação de pessoa colectiva n.º 502653000; data da
entrada: 040712.

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

Está conforme o original.

18 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Almerinda Xambre
da Costa Carreto. 2006579690

MINI MERCADO CARVALHEDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 1117; identificação de pessoa colectiva n.º 501050876; data da
entrada: 040712.

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

Está conforme o original.

18 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Almerinda Xambre
da Costa Carreto. 2006579681

PASTELARIA CRISTAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 17 639; identificação de pessoa colectiva n.º 500212252; data
da entrada: 040712.

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

Está conforme o original.

18 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Almerinda Xambre
da Costa Carreto. 2006579703

PINTO & RAMOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 405; identificação de pessoa colectiva n.º 500916659; número
e data da entrada: 10 286/060704.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2003.

11 de Maio de 2005. — A Ajudante Principal, Maria de Lurdes
Sancha Alves Carreira Mónico. 2005309540

PASTELARIA SAGRES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 18 875; identificação de pessoa colectiva n.º 500477027; nú-
mero e data da entrada: 10 254/060704.

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

11 de Maio de 2005. — A Ajudante Principal, Maria de Lurdes
Sancha Alves Carreira Mónico. 2005309664

PRAÇA DAS FLORES — PRODUÇÃO
DE ESPECTÁCULOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 3511; identificação de pessoa colectiva n.º 503207012; núme-
ro e data da entrada: 10 238/060704.

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

11 de Maio de 2005. — A Ajudante Principal, Maria de Lurdes
Sancha Alves Carreira Mónico. 2007583089

MANUEL PEREIRA DA GAMA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 31 710; identificação de pessoa colectiva n.º 500525951; nú-
mero e data da entrada: 10 229/060704.

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

11 de Maio de 2005. — A Ajudante Principal, Maria de Lurdes
Sancha Alves Carreira Mónico. 2007583062

PATRIMOGES — ADMINISTRAÇÃO DE PATRIMÓNIO
IMOBILIÁRIO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 12 049; identificação de pessoa colectiva n.º 505251094; data
da apresentação: 21092004.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes às prestações de contas relativo aos exercícios dos anos
de 2002 e 2003.

Está conforme o original.

31 de Maio de 2005. — O Segundo-Ajudante, Osvaldo Adérito
Almeida Brazão Carvalho. 2007269910

COINTRA LUSITANA — ELECTRODOMÉSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 42 014; identificação de pessoa colectiva n.º 500204004; data
da apresentação: 21092004.

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

Está conforme o original.

31 de Maio de 2005. — O Segundo-Ajudante, Osvaldo Adérito
Almeida Brazão Carvalho. 2003919031

COMPANHIA DAS CORES — DESIGN E COMUNICAÇÃO
EMPRESARIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 06873; identificação de pessoa colectiva n.º 504083333; data
da apresentação: 21092004.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes às prestações de contas relativo aos exercícios dos anos
de 2002 e 2003.

Está conforme o original.

31 de Maio de 2005. — O Segundo-Ajudante, Osvaldo Adérito
Almeida Brazão Carvalho. 2007269961

MONTE DO JAVALI SOCIEDADE AGRÍCOLA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 12 921; identificação de pessoa colectiva n.º 503892394; data
da entrada: 040930.

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

Está conforme o original.

23 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Almerinda Xambre
da Costa Carreto. 2002105715

PÉROLA DA GRAÇA — PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 2903; identificação de pessoa colectiva n.º 503054720; data da
entrada: 040930.

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

Está conforme o original.

23 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Almerinda Xambre
da Costa Carreto. 2005957402

PANIFICADORA MODELO DE CARNIDE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 43 948; identificação de pessoa colectiva n.º 500210950; data
da entrada: 040930.

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

Está conforme o original.

23 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Almerinda Xambre
da Costa Carreto. 2002103321

PAPIRO — SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 2634; identificação de pessoa colectiva n.º 503003174; data da
entrada: 040929.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas dos anos de 2002 e de 2003.

Está conforme o original.

23 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Almerinda Xambre
da Costa Carreto. 2006565206

PASTELARIA PADRELA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 11 256; identificação de pessoa colectiva n.º 503758507; data
da entrada: 040929.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestaçao de contas do ano de 2003.

Está conforme o original.

23 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Almerinda Xambre
da Costa Carreto. 2007601079

MÓVEIS USADOS FARIA VEIGA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 11 256; identificação de pessoa colectiva n.º 506103773; data
da entrada: 040930.

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

Está conforme o original.

23 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Almerinda Xambre
da Costa Carreto. 2007601060

PARTINVEST, SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 9249; identificação de pessoa colectiva n.º 502516046; data da
entrada: 040930.

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

Está conforme o original.

23 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Almerinda Xambre
da Costa Carreto. 2004791640

CORREIA & SEIJO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 29 765; identificação de pessoa colectiva n.º 500929556; data
da entrada: 040930.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas dos anos de 2002 e de 2003.

Está conforme o original.

23 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Almerinda Xambre
da Costa Carreto. 2005552372

MARK E ARTS— MARKETING E PUBLICIDADE L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 2648; identificação de pessoa colectiva n.º 503003360; data da
entrada: 040930.

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

Está conforme o original.

23 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Almerinda Xambre
da Costa Carreto. 2005552453

PROJECTICONTA, CONTABILIDADE E PROJECTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 342; identificação de pessoa colectiva n.º 502386754; data da
entrada: 040923.

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

Está conforme o original.

20 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Almerinda Xambre
da Costa Carreto. 2006564102

CORTE VELHA — EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 5807; identificação de pessoa colectiva n.º 503788031; núme-
ro e data da entrada: 10 327/060704.

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

11 de Maio de 2005. — A Ajudante Principal, Maria de Lurdes
Sancha Alves Carreira Mónico. 2005985813

PIRES, FERNANDES & ALMEIDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 31 305; identificação de pessoa colectiva n.º 500482284; nú-
mero e data da entrada: 10 107/060704.

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

11 de Maio de 2005. — A Ajudante Principal, Maria de Lurdes
Sancha Alves Carreira Mónico. 2006387952

MOINHOS ESPINHEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 34 305; identificação de pessoa colectiva n.º 500513856; nú-
mero e data da entrada: 10 105/060704.

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

11 de Maio de 2005. — A Ajudante Principal, Maria de Lurdes
Sancha Alves Carreira Mónico. 2006387987

PASTELARIA CONTINENTAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 69 544; identificação de pessoa colectiva n.º 502043385; nú-
mero e data da entrada: 10 211/060704.

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

11 de Maio de 2005. — A Ajudante Principal, Maria de Lurdes
Sancha Alves Carreira Mónico. 2002107742

CUNHA & RAMIRO — SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 2991; identificação de pessoa colectiva n.º 502242663; núme-
ro e data da entrada: 10 397/060704.

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

11 de Maio de 2005. — A Ajudante Principal, Maria de Lurdes
Sancha Alves Carreira Mónico. 2005810380

MERCEARIA IDEAL DO BAIRRO AZUL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 21 606; identificação de pessoa colectiva n.º 500492395; nú-
mero e data da entrada: 9670/050704.

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

11 de Maio de 2005. — A Ajudante Principal, Maria de Lurdes
Sancha Alves Carreira Mónico. 2010352530
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CLÍNICA MÉDICA DR. JOSÉ RODRIGUES E DR.A MARIA
A. RODRIGUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 10 327; identificação de pessoa colectiva n.º 505459230; nú-
mero e data da entrada: 10 325/070704.

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

11 de Maio de 2005. — A Ajudante Principal, Maria de Lurdes
Sancha Alves Carreira Mónico. 2008413500

CLÍNICA MÉDICA DENTÁRIA DR. FILIPE DINIZ
SALGUEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 8907; identificação de pessoa colectiva n.º 504817841; núme-
ro e data da entrada: 10 378/070704.

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

11 de Maio de 2005. — A Ajudante Principal, Maria de Lurdes
Sancha Alves Carreira Mónico. 2008413675

CLÍNICA MÉDICA DR.A ADÉLIA DIAS FORTUNA
& DR. JOSÉ LOPES FORTUNA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 9557; identificação de pessoa colectiva n.º 505083060; núme-
ro e data da entrada: 10 361/070704.

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

11 de Maio de 2005. — A Ajudante Principal, Maria de Lurdes
Sancha Alves Carreira Mónico. 2005339849

CONFISIVA — ORGANIZAÇÃO DE CONTABILIDADE
E FISCALIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 61 332; identificação de pessoa colectiva n.º 501553347; ins-
crição n.º 06; número e data da apresentação: 02/050429.

Certifico que foi registada a alteração do contrato quanto aos arti-
gos 3.º e 4.º, da sociedade em epígrafe, os quais passam a ter a seguin-
te redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de vinte e quatro mil novecentos e trinta e nove
euros e noventa cêntimos, encontra-se integralmente realizado em
dinheiro e nos demais valores constantes da escrita social e corres-
ponde à soma de duas quotas: uma do valor nominal de vinte e dois
mil quatrocentos e quarenta e cinco euros e noventa e um cêntimos
titulada pelo sócio Joaquim Pereira dos Santos e outra do valor nomi-
nal de dois mil quatrocentos e noventa e três euros e noventa e nove
cêntimos titulada pela sócia Maria do Céu Henriques de Oliveira dos
Santos.

ARTIGO 4.º

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

2 — Para vincular a sociedade é suficiente a intervenção de um ge-
rente.

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

Está conforme o original.

24 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Graça Bicho
Martins. 2010347110

PERIGON — RÓTULOS E EMBALAGENS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 14 190; identificação de pessoa colectiva n.º 507260848; ins-
crição n.º 01; número e data da apresentação: 01/050427.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma PEPIGON — Rótulos e Embala-
gens, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua do Mar do Norte, lote
11 301-A, 14.º, D, freguesia de Santa Maria dos Olivais, concelho de
Lisboa.

3 — Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser desloca-
da, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e serem
criadas e encerradas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais
de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em representação, fabrico e co-
mercialização de etiquetas, rótulos e embalagens.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social é de cinco mil euros, encontra-se integral-
mente realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas:
uma do valor nominal de quatro mil e quinhentos euros titulada pelo
sócio Pedro Manuel Pires Simões Gonçalves e outra do valor nomi-
nal de quinhentos euros titulada pela sócia Ana Maria Orvalho Serrão
Nogueira Gonçalves.

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

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

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, 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 sociedade.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

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

Disposição transitória

1 — Fica desde já nomeada gerente a sócia Ana Maria Orvalho
Serrão Nogueira Gonçalves.

Está conforme o original.

23 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Graça Bicho
Martins. 2010347102

CITERA — REVESTIMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 00695; identificação de pessoa colectiva n.º 500800880; ins-
crição n.º 04; número e data da apresentação: 09/050428.
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Certifico que foi registada a dissolução e encerramento da liquida-
ção da sociedade supra.

Data da aprovação das contas: 16 de Fevereiro de 2005.

Está conforme o original.

24 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Graça Bicho
Martins. 2010343999

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

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 01425; identificação de pessoa colectiva n.º 502298740; data
da entrada: 13092004.

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

Está conforme o original.

31 de Maio de 2005. — O Segundo-Ajudante, Osvaldo Adérito
Almeida Brazão Carvalho. 2007271850

PRAETOR II, INFORMAÇÃO EXECUTIVA E DE SUPORTE
À DECISÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 06450; identificação de pessoa colectiva n.º 503476749; data
da entrada: 10092004

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

Está conforme o original.

31 de Maio de 2005. — O Segundo-Ajudante, Osvaldo Adérito
Almeida Brazão Carvalho. 2005430188

PARA-PARQUE — SOCIEDADE DE EXPLORAÇÃO
DE PARQUES DE ESTACIONAMENTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 11 680; identificação de pessoa colectiva n.º 506310248; data
da entrada: 10092004.

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

Está conforme o original.

31 de Maio de 2005. — O Segundo-Ajudante, Osvaldo Adérito
Almeida Brazão Carvalho. 2007271710

CIVICONSULT — CONSULTORES E PROJECTISTAS
DE ENGENHARIA CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 55 039; identificação de pessoa colectiva n.º 500999953; data
da entrada: 13092004.

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

Está conforme o original.

31 de Maio de 2005. — O Segundo-Ajudante, Osvaldo Adérito
Almeida Brazão Carvalho. 2007271931

PEDRO VICTORINO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 28 971; identificação de pessoa colectiva n.º 500479429; data
da entrada: 10092004.

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

Está conforme o original.

31 de Maio de 2005. — O Segundo-Ajudante, Osvaldo Adérito
Almeida Brazão Carvalho. 2007271630

CASA DOS RIBAFRIA — PROMOÇÃO E RELAÇÕES
PÚBLICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 01822; identificação de pessoa colectiva n.º 502809647; data
da entrada: 10072004.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes às prestações de contas relativos aos exercícios dos anos
de 2002 e 2003.

Está conforme o original.

31 de Maio de 2005. — O Segundo-Ajudante, Osvaldo Adérito
Almeida Brazão Carvalho. 2007271648

PICO FINO — INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS
E TURÍSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 03960; identificação de pessoa colectiva n.º 503312347; data
da entrada: 16092004.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documentos
referentes à prestação de contas relativos ao exercício do ano de 2003.

Está conforme o original.

31 de Maio de 2005. — O Segundo-Ajudante, Osvaldo Adérito
Almeida Brazão Carvalho. 2007478862

5 SENTIDOS — COMÉRCIO TÊXTIL E ARTIGOS
DECORAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 12 100; identificação de pessoa colectiva n.º 506496040; data
da entrada: 16092004.

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

Está conforme o original.

31 de Maio de 2005. — O Segundo-Ajudante, Osvaldo Adérito
Almeida Brazão Carvalho. 2007268663

M. I .  A.  E.  — MONTAGENS, INSTALAÇÕES
E ASSISTÊNCIA ELÉCTRICA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 09555; identificação de pessoa colectiva n.º 505213370; data
da entrada: 16092004.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documentos
referentes à prestação de contas relativos ao exercício do ano de 2003.

Está conforme o original.

31 de Maio de 2005. — O Segundo-Ajudante, Osvaldo Adérito
Almeida Brazão Carvalho. 2007688107

MARFILIZ SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES
MARQUES & FILHOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 11 059; identificação de pessoa colectiva n.º 501860320; data
da entrada: 16092004.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documentos
referentes à prestação de contas relativos ao exercício do ano de 2003.

Está conforme o original.

31 de Maio de 2005. — O Segundo-Ajudante, Osvaldo Adérito
Almeida Brazão Carvalho. 2007268744

PHORMAVIDA — ESPAÇO DE SAÚDE
E BEM ESTAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 14 196; identificação de pessoa colectiva n.º 507311485: ins-
crição n.º 01; número e data da apresentação: 14/050429.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma PHORMAVIDA — Espaço de Saúde e
Bem Estar, L.da, e tem a sua sede na Avenida do Conde Valbom, 18-
-B, 1.º, D, em Lisboa.

§ 1.º Por simples deliberação, a gerência poderá mudar a sede soci-
al dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes, bem como
criar ou encerrar sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de
representação.

§ 2.º A sociedade poderá participar no capital social de outras so-
ciedades, com objecto e natureza diferentes e em agrupamentos com-
plementares de empresas.

2.º

A sociedade tem por objecto a prestação de serviços na área de
estética, beleza e saúde; importação, exportação e comercialização
de produtos e equipamentos cosméticos e de saúde.

3.º

O capital social, integralmente realizado, é de cinco mil euros e
corresponde à soma de duas quotas iguais, cada uma no valor nominal
de dois mil e quinhentos euros, pertencentes uma a cada um dos só-
cios Sofia Catarina Gaspar Simões Correia e Pedro Luís Gaspar Si-
mões.

4.º

 A gerência da sociedade com ou sem remuneração conforme for
deliberado em assembleia geral, será desempenhada por ambos os só-
cios que desde já ficam nomeados gerentes.

§ único. Para obrigar a sociedade é necessária a assinatura de um
gerente.

5.º

A cessão de quotas é livre entre os sócios, porém, a estranhos
depende do consentimento da sociedade, que terá sempre o direito de
preferência em primeiro lugar e os sócios não cedentes em segundo
lugar.

6.º

As assembleias gerais, quando a lei não exigir outras formalidades
ou prazos, serão convocadas por meio de carta registada, dirigida aos
sócios, com a antecedência mínima de 15 dias.

§ único. Os sócios podem ser representados nas assembleias gerais
por advogados ou solicitadores.

7.º

Os sócios ficam autorizados a fazer prestações suplementares de
capital até ao montante de cinquenta mil euros.

Está conforme o original.

24 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Graça Bicho
Martins. 2010342933

MONTE PIEDAD Y CAJA GENERAL DE AHORROS
DE BADAJOZ

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 00001; identificação de pessoa colectiva n.º 980054915; ins-
crição n.º 03; número e data da apresentação: 24/050429.

Certifico que foi registado o encerramento da representação per-
manente deliberado em 25 de Fevereiro de 2005.

Está conforme o original.

24 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Graça Bicho
Martins. 2010343034

CARREIRA, MINDELIS & ASSOCIADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 09714; identificação de pessoa colectiva n.º 505101122; ins-
crição n.º 01; número e data da apresentação: 18/050427.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

01 — Averbamento n.º 1, apresentação n.º 18/050427.
Cessação de funções dos gerentes João Carlos Mindelis de Macedo

Martins e Antero Marques Calvo, por terem renunciado respectiva-
mente em 22 de Abril de 2002 e 22 de Fevereiro de 2005.

Está conforme o original.

23 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Graça Bicho
Martins. 2010342518

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

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 12 537; identificação de pessoa colectiva n.º 506529843; ins-
crição n.º 04; número e data da apresentação: 26/050427.

Certifico que foi registado o reforço do capital de € 95 000 para
€ 180 000 tendo o artigo 4.º a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social é de cento e oitenta mil euros e está representado
por cento e oitenta mil acções, encontrando-se integralmente subs-
crito e realizado em dinheiro e demais valores da sociedade.

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

Está conforme o original.

2 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Graça Bicho
Martins. 2010499522

MEDIA SATURN (PORTUGAL), SGPS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 13 112; identificação de pessoa colectiva n.º 506795233; ins-
crição n.º 03; número e data da apresentação: 52/050427.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

03 — Apresentação n.º 52/050427.
Nomeação de gerente, por deliberação de 20 de Abril de 2005, por

um período que termina no dia 16 de Janeiro de 2008:
Bernhard Böse, divorciado, Zoppoter Straβe 66, 90766 Fürth, Ale-

manha.

Está conforme o original.

23 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Graça Bicho
Martins. 2010342593

MEDIA SATURN — SERVIÇOS DE APOIO
ADMINISTRATIVO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 13 360; identificação de pessoa colectiva n.º 506958027; ins-
crição n.º 02; número e data da apresentação: 53/050427.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

02 — Apresentação n.º 53/050427.
Nomeação de gerente, por deliberação de 20 de Abril de 2005, por

um período que termina no dia 16 de Janeiro de 2008:
Bernhard Böse, divorciado, Zoppoter Straβe 66, 90766 Fürth, Ale-

manha.

Está conforme o original.

23 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Graça Bicho
Martins. 2010342607
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PLANOTAGUS — SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 13 527; identificação de pessoa colectiva n.º 506950220;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 01 e inscrição n.º 05; números e
data das apresentações: 04 e 06/050427.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

01 — Averbamento n.º 1, apresentação n.º 04/050427.
Cessação de funções do gerente António João Barata da Silva Ba-

rão, por ter renunciado em 23 de Março de 2005.

Certifico ainda que foi registada a alteração do contrato quanto
aos artigos 1.º, n.º 1, 3.º, e 4.º, da sociedade em epígrafe, os quais
passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma PLANOTAGUS — Sociedade
Imobiliária, L.da, e tem a sua sede na Rua de Morais Soares 19, cave,
direita, freguesia de São João, concelho de Lisboa.

2 — ...............................................................................................

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros e corresponde à soma de duas quotas iguais no valor nomi-
nal de dois mil e quinhentos euros cada uma, pertencentes uma a cada
uma das sócias RETOQUE — Restauro e Recuperação de Imóveis, L.da,
e MEDOC — Sociedade de Construções, L.da

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for delibe-
rado em assembleia geral pertence a Nuno Guilherme Cabral Avelino
Soares Henriques e Lucindo Barros da Silva, ambos já nomeados ge-
rentes sendo necessárias as assinaturas de ambos para que a sociedade
se obrigue validamente.

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

Está conforme o original.

23 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Graça Bicho
Martins. 2010333748

PELEXPORTE — SOCIEDADE IMPORTADORA
E EXPORTADORA DE PELES E DERIVADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Identifi-
cação de pessoa colectiva n.º 503892394; data da entrada: 040930.

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

Está conforme o original.

23 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Almerinda Xambre
da Costa Carreto. 2006565745

QUIMITEJO — PRODUTOS QUÍMICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 3762; identificação de pessoa colectiva n.º 502227974; data da
entrada: 040924.

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

Está conforme o original.

23 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Almerinda Xambre
da Costa Carreto. 2006379887

PRIGESTE IMOBILIÁRIA — SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 4291; identificação de pessoa colectiva n.º 503394254; data da
entrada: 040927.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas dos anos de 2002 e de 2003.

Está conforme o original.

20 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Almerinda Xambre
da Costa Carreto. 2007270552

M. QUEIROZ & QUEIROZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 7598; identificação de pessoa colectiva n.º 501885030; data da
entrada: 040927.

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

Está conforme o original.

20 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Almerinda Xambre
da Costa Carreto. 2004287128

CONSULGEO — CONSULTORES DE GEOTECNIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 2499; identificação de pessoa colectiva n.º 502963620; data da
entrada: 040927.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas dos anos de 2002 e 2003.

Está conforme o original.

20 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Almerinda Xambre
da Costa Carreto. 2006564854

QUELHAS & MONTEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 6751; identificação de pessoa colectiva n.º 504042467; data da
entrada: 040927.

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

Está conforme o original.

20 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Almerinda Xambre
da Costa Carreto. 2006565001

CENTRONICS CENTRO DE ESTUDOS
E PROJECTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 1305; identificação de pessoa colectiva n.º 501167013; data da
entrada: 040927.

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

Está conforme o original.

20 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Almerinda Xambre
da Costa Carreto. 2006564994

CENTRALTERRA — CONSTRUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 12 927; identificação de pessoa colectiva n.º 504491768; data
da entrada: 040927.

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

Está conforme o original.

20 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Almerinda Xambre
da Costa Carreto. 2005985910



DIÁRIO DA REPÚBLICA — III SÉRIE N.º 158 — 18 de Agosto de 200518 020-(96)

MARÍTIMA COMERCIAL DA ROCHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Identifi-
cação de pessoa colectiva n.º 500476047; data da entrada: 040712.

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

Está conforme o original.

23 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Almerinda Xambre
da Costa Carreto. 2010347625

PENSOFARMA — PRODUTOS PARA FARMÁCIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 37 807; identificação de pessoa colectiva n.º 500241139; data
da entrada: 040927.

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

Está conforme o original.

20 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Almerinda Xambre
da Costa Carreto. 2006564862

QUINTINHA CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 2213; identificação de pessoa colectiva n.º 502898011; data da
entrada: 040924.

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

Está conforme o original.

20 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Almerinda Xambre
da Costa Carreto. 2003177833

PRINTE — PROMOTORA INTERNACIONAL
DE FINANCIAMENTOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 36 051; identificação de pessoa colectiva n.º 500222479; data
da entrada: 040927.

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

Está conforme o original.

20 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Almerinda Xambre
da Costa Carreto. 2006564340

CENTRO MÉDICO DE REABILITAÇÃO DE SÃO
SEBASTIÃO DA PEDREIRA QUINTINHA CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 1158; identificação de pessoa colectiva n.º 503384712; data da
entrada: 040924.

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

Está conforme o original.

20 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Almerinda Xambre
da Costa Carreto. 2002571031

PEREIRA E TEIXEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 40 123; identificação de pessoa colectiva n.º 500722579; data
da entrada: 040927.

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

Está conforme o original.

20 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Almerinda Xambre
da Costa Carreto. 2006564536

CLÍNICA DENTÁRIA MALU, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 12 404; identificação de pessoa colectiva n.º 506529258; data
da entrada: 040922.

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

Está conforme o original.

20 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Almerinda Xambre
da Costa Carreto. 2004860103

METAZ — TRANSPORTES E MARKETING, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 4456; identificação de pessoa colectiva n.º 506367339; data da
entrada: 040922.

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

Está conforme o original.

20 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Almerinda Xambre
da Costa Carreto. 2004790997

PROTECNIL — SOCIEDADE TÉCNICA
DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 6369; identificação de pessoa colectiva n.º 501461396; data da
entrada: 040922.

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

Está conforme o original.

20 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Almerinda Xambre
da Costa Carreto. 2004791012

CONSERVAZIONE — CONSERVAÇÃO E COMÉRCIO
DE OBRAS DE ARTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 12 071; identificação de pessoa colectiva n.º 506367746; data
da entrada: 040927.

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

Está conforme o original.

20 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Almerinda Xambre
da Costa Carreto. 2008443086

PROFIT — GESTÃO INFORMÁTICA, SOCIEDADE
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 3458; identificação de pessoa colectiva n.º 503231088; data da
entrada: 040922.

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

Está conforme o original.

20 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Almerinda Xambre
da Costa Carreto. 2007616483
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M. GARVE — VEÍCULOS E ASSISTÊNCIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 67 685; identificação de pessoa colectiva n.º 500871400; data
da entrada: 040922.

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

Está conforme o original.

20 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Almerinda Xambre
da Costa Carreto. 2006564064

CLARO, COELHO & ÂNGELO — CONSTRUÇÕES
E REMODELAÇÕES DE OBRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 1100; identificação de pessoa colectiva n.º 501054456; data da
entrada: 040922.

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

Está conforme o original.

20 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Almerinda Xambre
da Costa Carreto. 2006564099

MUNDIAL CONFIANÇA — SOCIEDADE DE GESTÃO
E INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 1300; identificação de pessoa colectiva n.º 502745711; data da
entrada: 040922.

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

Está conforme o original.

20 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Almerinda Xambre
da Costa Carreto. 2007593947

PUBLICOSMOS — PUBLICAÇÕES INTERNACIONAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 1606; identificação de pessoa colectiva n.º 502752890; data da
entrada: 040922.

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

Está conforme o original.

20 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Almerinda Xambre
da Costa Carreto. 2004860049

CAIXA IMOBILIÁRIO SOCIEDADE GESTÃO
E INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 1327; identificação de pessoa colectiva n.º 502692620; data da
entrada: 040922.

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

Está conforme o original.

20 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Almerinda Xambre
da Costa Carreto. 2007593955

CAFÉ MARTINHO DA ARCADA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 50 564; identificação de pessoa colectiva n.º 500635307; data
da entrada: 040922.

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

Está conforme o original.

20 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Almerinda Xambre
da Costa Carreto. 2007608871

CONDE & NEVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 01406; identificação de pessoa colectiva n.º 501179100; data
da entrada: 10092004.

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

Está conforme o original.

31 de Maio de 2005. — O Segundo-Ajudante, Osvaldo Adérito
Almeida Brazão Carvalho. 2004779829

MARÍLIA CARVALHO & JORGE MARTINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 03923; identificação de pessoa colectiva n.º 503309990; data
da entrada: 10092004.

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

Está conforme o original.

31 de Maio de 2005. — O Segundo-Ajudante, Osvaldo Adérito
Almeida Brazão Carvalho. 2003923233

PAULOBINA — CABELEIREIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 03047; identificação de pessoa colectiva n.º 503087149; data
da entrada: 10092004.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas relativo ao exercício do ano de
2002.

Está conforme o original.

31 de Maio de 2005. — O Segundo-Ajudante, Osvaldo Adérito
Almeida Brazão Carvalho. 2007271680

MAGUE, S. G. P. S., S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 02919; identificação de pessoa colectiva n.º 500073210; data
da entrada: 10092004.

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

Está conforme o original.

29 de Abril de 2005. — O Segundo-Ajudante, Osvaldo Adérito
Almeida Brazão Carvalho. 2007271699

CONSTARTE — S.  G.  P. S., S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 11 821; identificação de pessoa colectiva n.º 506323757; data
da entrada: 16092004.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documentos
referentes à prestação de contas relativo ao exercício do ano de 2003.

Está conforme o original.

31 de Maio de 2005. — O Segundo-Ajudante, Osvaldo Adérito
Almeida Brazão Carvalho. 2006354787
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PORTAL UNIVERSIA PORTUGAL, PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 10 381; identificação de pessoa colectiva n.º 505422700; data
da entrada: 10092004.

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

Está conforme o original.

31 de Maio de 2005. — O Segundo-Ajudante, Osvaldo Adérito
Almeida Brazão Carvalho. 2006545949

CADEZONE MULTIMÉDIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 12 597; identificação de pessoa colectiva n.º 506618277; data
da entrada: 10092004.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documentos
referentes à prestação de contas relativo ao exercício do ano de 2003.

Está conforme o original.

31 de Maio de 2005. — O Segundo-Ajudante, Osvaldo Adérito
Almeida Brazão Carvalho. 2004834846

MARLIPA — SOCIEDADE DE ADMINISTRAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 63 585; identificação de pessoa colectiva n.º 501693408; data
da entrada: 15092004.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documentos
referentes à prestação de contas relativo ao exercício do ano de 2003.

Está conforme o original.

31 de Maio de 2005. — O Segundo-Ajudante, Osvaldo Adérito
Almeida Brazão Carvalho. 2005103225

MORGADO & DUARTE — ACTIVIDADES
HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 11 521; identificação de pessoa colectiva n.º 505953919; data
da entrada: 21092004.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documentos
referentes à prestação de contas relativo ao exercício do ano de 2003.

Está conforme o original.

31 de Maio de 2005. — O Segundo-Ajudante, Osvaldo Adérito
Almeida Brazão Carvalho. 2007269902

MEDEIROS & MANCELOS — CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 07515; identificação de pessoa colectiva n.º 504763547; data
da entrada: 14092004.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documentos
referentes à prestação de contas relativo ao exercício do ano de 2003.

Está conforme o original.

31 de Maio de 2005. — O Segundo-Ajudante, Osvaldo Adérito
Almeida Brazão Carvalho. 2007271982

CARSONS PROPERTIES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 01568; identificação de pessoa colectiva n.º 502334177; data
da apresentação: 14092004.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documentos
referentes à prestação de contas, relativo ao exercício do ano de 2003.

Está conforme o original.

31 de Maio de 2005. — O Segundo-Ajudante, Osvaldo Adérito
Almeida Brazão Carvalho. 2005430544

CONTACTSPACE — COMÉRCIO INTERNACIONAL
DE SERVIÇOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 11 647; identificação de pessoa colectiva n.º 506113353; data
da apresentação: 10092004.

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

Está conforme o original.

31 de Maio de 2005. — O Segundo-Ajudante, Osvaldo Adérito
Almeida Brazão Carvalho. 2007271656

PASTELARIA CAFÉ SNACK-BAR PINHÃO DOCE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 02604; identificação de pessoa colectiva n.º 502986964; data
da apresentação: 13092004.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documentos
referentes à prestação de contas, relativo ao exercício do ano de 2003.

Está conforme o original.

31 de Maio de 2005. — O Segundo-Ajudante, Osvaldo Adérito
Almeida Brazão Carvalho. 2004779802

CLARKE, MODET & C.A, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 36 826; identificação de pessoa colectiva n.º 500517746; data
da apresentação: 13092004.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documentos
referentes à prestação de contas, relativo ao exercício do ano de 2003.

Está conforme o original.

31 de Maio de 2005. — O Segundo-Ajudante, Osvaldo Adérito
Almeida Brazão Carvalho. 2007271877

CONCEITO — CONSULTORIA DE GESTÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 08278; identificação de pessoa colectiva n.º 501324062; data
da apresentação: 13092004.

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

Está conforme o original.

31 de Maio de 2005. — O Segundo-Ajudante, Osvaldo Adérito
Almeida Brazão Carvalho. 2007469120

CLÍNICA MÉDICA E DENTÁRIA DR.A MARIA SILVA
GAMEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 10 099; identificação de pessoa colectiva n.º 505396408; nú-
mero e data da entrada: 10 358/070704.

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

11 de Maio de 2005. — A Ajudante Principal, Maria de Lurdes
Sancha Alves Carreira Mónico. 2008413560
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PREDIBUILDING — SOCIEDADE GESTORA
PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 7061; identificação de pessoa colectiva n.º 504123068; núme-
ro e data da entrada: 7343/290604.

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

4 de Maio de 2005. — A Ajudante Principal, Maria de Lurdes
Sancha Alves Carreira Mónico. 2010352580

POLIOBRA — CONSTRUÇÕES CIVIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 45 712; identificação de pessoa colectiva n.º 500220328; nú-
mero e data da entrada: 7133/290604.

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

4 de Maio de 2005. — A Ajudante Principal, Maria de Lurdes
Sancha Alves Carreira Mónico. 2008405850

COGEMA — COMÉRCIO GERAL DE MÁQUINAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 32 034; identificação de pessoa colectiva n.º 500066299; nú-
mero e data da entrada: 7658/290604.

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

4 de Maio de 2005. — A Ajudante Principal, Maria de Lurdes
Sancha Alves Carreira Mónico. 2010352793

C. O. L. CLÍNICA ORTOPÉDICA DE LISBOA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 62 520; identificação de pessoa colectiva n.º 501643818; nú-
mero e data da entrada: 7109/290604.

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

4 de Maio de 2005. — A Ajudante Principal, Maria de Lurdes
Sancha Alves Carreira Mónico. 2009327993

CLUBE DE CAMPO DAS PALMEIRAS ACTIVIDADES

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 1109; identificação de pessoa colectiva n.º 502530766; núme-
ro e data da entrada: 7536/290604.

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

4 de Maio de 2005. — A Ajudante Principal, Maria de Lurdes
Sancha Alves Carreira Mónico. 2010336984

M. J. SANTOS ALMEIDA — PROMOÇÃO
DE VENDAS DE ARTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 5154; identificação de pessoa colectiva n.º 503626015; núme-
ro e data da entrada: 7667/290604.

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

4 de Maio de 2005. — A Ajudante Principal, Maria de Lurdes
Sancha Alves Carreira Mónico. 2010336992

CENTÍMETRO — PAPELARIA E EQUIPAMENTO
TÉCNICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 47 993; identificação de pessoa colectiva n.º 500060509; data
da entrada: 290604.

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

4 de Maio de 2005. — A Ajudante Principal, Maria de Lurdes
Sancha Alves Carreira Mónico. 2010337000

PONTUAL — SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 2124; identificação de pessoa colectiva n.º 501238085; núme-
ro e data da entrada: 3795/150604.

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

19 de Abril de 2005. — A Ajudante Principal, Maria de Lurdes
Sancha Alves Carreira Mónico. 2005851426

PROLINO — CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 5123; identificação de pessoa colectiva n.º 503618659; núme-
ro e data da entrada: 7680/290604.

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

4 de Maio de 2005. — A Ajudante Principal, Maria de Lurdes
Sancha Alves Carreira Mónico. 2003914692

CATARINA & BEIRÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 53 549; identificação de pessoa colectiva n.º 500862494; nú-
mero e data da entrada: 10 166/070704.

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

10 de Maio de 2005. — A Ajudante Principal, Maria de Lurdes
Sancha Alves Carreira Mónico. 2010353765

MARTINS & LOPES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 9868; identificação de pessoa colectiva n.º 500481040; núme-
ro e data da entrada: 10 400/070704.

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

10 de Maio de 2005. — A Ajudante Principal, Maria de Lurdes
Sancha Alves Carreira Mónico. 2010353803

PATEIROS — COMPRA, VENDA E GESTÃO
DE IMÓVEIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 5815; identificação de pessoa colectiva n.º 503793752; núme-
ro e data da entrada: 9985/070704.

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

10 de Maio de 2005. — A Ajudante Principal, Maria de Lurdes
Sancha Alves Carreira Mónico. 2010353781
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PRESTÍGIO — SERVIÇOS PERSONALIZADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 2558; identificação de pessoa colectiva n.º 502975016; núme-
ro e data da entrada: 10 223/060704.

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

11 de Maio de 2005. — A Ajudante Principal, Maria de Lurdes
Sancha Alves Carreira Mónico. 2005810495

CENTRO DIETÉTICO DO AREEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 11 097; identificação de pessoa colectiva n.º 503528005; nú-
mero e data da entrada: 10 255/060704.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas dos anos de 2000, 2001, 2003.

11 de Maio de 2005. — A Ajudante Principal, Maria de Lurdes
Sancha Alves Carreira Mónico. 2005323381

PGC — PROJECTOS DE GESTÃO
E CONSULTADORIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 1138; identificação de pessoa colectiva n.º 502544821; núme-
ro e data da entrada: 10 190/060704.

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

16 de Maio de 2005. — A Ajudante Principal, Maria de Lurdes
Sancha Alves Carreira Mónico. 2010347560

MORAIS & BRAZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 38 892; identificação de pessoa colectiva n.º 500539901; nú-
mero e data da entrada: 10 198/060704.

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

11 de Maio de 2005. — A Ajudante Principal, Maria de Lurdes
Sancha Alves Carreira Mónico. 2002461406

PRODUÇÕES PANAVIDEO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 881 027; identificação de pessoa colectiva n.º 502054395; nú-
mero e data da entrada: 10 221/060704.

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

11 de Maio de 2005. — A Ajudante Principal, Maria de Lurdes
Sancha Alves Carreira Mónico. 2005810452

MONTEJUNTO — ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 49 148; identificação de pessoa colectiva n.º 500577714; nú-
mero e data da entrada: 10 196/060704.

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

11 de Maio de 2005. — A Ajudante Principal, Maria de Lurdes
Sancha Alves Carreira Mónico. 2002461570

M. C. G. L. — MERCADO DE CARNES E GADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 34 687; identificação de pessoa colectiva n.º 500470871; nú-
mero e data da entrada: 10 193/060704.

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

11 de Maio de 2005. — A Ajudante Principal, Maria de Lurdes
Sancha Alves Carreira Mónico. 2002461562

MATILDE LUCENA & ANTÓNIO DA PENHA E COSTA
ARQUITECTOS ASSOCIADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 3586; identificação de pessoa colectiva n.º 503222135; núme-
ro e data da entrada: 10 184/060704.

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

11 de Maio de 2005. — A Ajudante Principal, Maria de Lurdes
Sancha Alves Carreira Mónico. 2008617092

PERISCO & RODRIGUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 8832; identificação de pessoa colectiva n.º 504803069; núme-
ro e data da entrada: 10 049/060604.

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

11 de Maio de 2005. — A Ajudante Principal, Maria de Lurdes
Sancha Alves Carreira Mónico. 2010353692

PASTELARIA COSCO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 47 594; identificação de pessoa colectiva n.º 500212224; nú-
mero e data da entrada: 10 056/060704.

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

11 de Maio de 2005. — A Ajudante Principal, Maria de Lurdes
Sancha Alves Carreira Mónico. 2002107882

PASTELARIA MONSANTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 36 254; identificação de pessoa colectiva n.º 500212457; nú-
mero e data da entrada: 10 138/060704.

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

16 de Maio de 2005. — A Ajudante Principal, Maria de Lurdes
Sancha Alves Carreira Mónico. 2002107700

PINTO & PINHEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 51 499; identificação de pessoa colectiva n.º 500715173; nú-
mero e data da entrada: 10 203/060704.

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

11 de Maio de 2005. — A Ajudante Principal, Maria de Lurdes
Sancha Alves Carreira Mónico. 2002461422

M. GONÇALVES & FONSECA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 28 229; identificação de pessoa colectiva n.º 500730083; nú-
mero e data da entrada: 10 341/060704.

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

10 de Maio de 2005. — A Ajudante Principal, Maria de Lurdes
Sancha Alves Carreira Mónico. 2010353587
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CLÍNICA DENTÁRIA BAIRRO ALTO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 10 791; identificação de pessoa colectiva n.º 505858860; nú-
mero e data da entrada: 10 353/060704.

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

10 de Maio de 2005. — A Ajudante Principal, Maria de Lurdes
Sancha Alves Carreira Mónico. 2010353595

M. C. M. C. R. CONSULTORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 10 590; identificação de pessoa colectiva n.º 505768747; nú-
mero e data da entrada: 10 343/060704.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas dos anos de 2001, 2002 e 2003.

10 de Maio de 2005. — A Ajudante Principal, Maria de Lurdes
Sancha Alves Carreira Mónico. 2010353609

PENTON — ESTUDOS, PROJECTOS E MANUTENÇÃO
DE ENERGIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 8263; identificação de pessoa colectiva n.º 504768956; data da
entrada: 060704.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas dos anos de 2000, 2001, 2002 e
2003.

10 de Maio de 2005. — A Ajudante Principal, Maria de Lurdes
Sancha Alves Carreira Mónico. 2010353625

CASAS E CASINHAS — SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 10 789; identificação de pessoa colectiva n.º 504324586; nú-
mero e data da entrada: 10 276/060704.

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

10 de Maio de 2005. — A Ajudante Principal, Maria de Lurdes
Sancha Alves Carreira Mónico. 2010353633

PASTELARIA PÉROLA DE S. PAULO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 13 251; identificação de pessoa colectiva n.º 500472980; nú-
mero e data da entrada: 10 475/070704.

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

10 de Maio de 2005. — A Ajudante Principal, Maria de Lurdes
Sancha Alves Carreira Mónico. 2007476061

MÁTRIA ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 30 335; identificação de pessoa colectiva n.º 501751165; nú-
mero e data da entrada: 10 510/070704.

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

10 de Maio de 2005. — A Ajudante Principal, Maria de Lurdes
Sancha Alves Carreira Mónico. 2007476134

MANUEL DE MELO E MELO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 1173; identificação de pessoa colectiva n.º 500179743; núme-
ro e data da entrada: 10 267/060704.

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

10 de Maio de 2005. — A Ajudante Principal, Maria de Lurdes
Sancha Alves Carreira Mónico. 2006394924

CRUGOR CONSULTORES ASSOCIADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 87; identificação de pessoa colectiva n.º 502375975; número e
data da entrada: 10 055/060704.

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

10 de Maio de 2005. — A Ajudante Principal, Maria de Lurdes
Sancha Alves Carreira Mónico. 2010353668

CAMISARIA PITTA & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 14 339; identificação de pessoa colectiva n.º 500919852; data
da entrada: 040712.

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

Está conforme o original.

18 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Almerinda Xambre
da Costa Carreto. 2006561723

M. GOMES & IRMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 28 769; identificação de pessoa colectiva n.º 500470855; data
da entrada: 040712.

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

Está conforme o original.

18 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Almerinda Xambre
da Costa Carreto. 2005087262

MATOS, COSTA & PEREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 29 231; identificação de pessoa colectiva n.º 500188386; data
da entrada: 040712.

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

Está conforme o original.

18 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Almerinda Xambre
da Costa Carreto. 2005087220

MARTINS NUNES FERNANDES & RODRIGUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 65 951; identificação de pessoa colectiva n.º 501845119; data
da entrada: 040712.

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

Está conforme o original.

18 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Almerinda Xambre
da Costa Carreto. 2005087319
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MARBENTO SOCIEDADE DE PESCA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 3872; identificação de pessoa colectiva n.º 503291862; data da
entrada: 040712.

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

Está conforme o original.

18 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Almerinda Xambre
da Costa Carreto. 2000798730

PASTELARIA E LEITARIA A LINDA MINHOTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 33 255; identificação de pessoa colectiva n.º 500903069; data
da entrada: 040712.

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

Está conforme o original.

18 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Almerinda Xambre
da Costa Carreto. 2005087300

CARLMAN — SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 8879; identificação de pessoa colectiva n.º 504272900; data da
entrada: 040706.

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

Está conforme o original.

16 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Almerinda Xambre
da Costa Carreto. 2010353439

MATEUS & SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 38 679; identificação de pessoa colectiva n.º 500929025; data
da entrada: 040706.

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

Está conforme o original.

16 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Almerinda Xambre
da Costa Carreto. 2010353447

CAFÉ SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 4603; identificação de pessoa colectiva n.º 503478393; data da
entrada: 040706.

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

Está conforme o original.

16 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Almerinda Xambre
da Costa Carreto. 2010353455

PARENTE & RODRIGUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 44 410; identificação de pessoa colectiva n.º 500393508; data
da entrada: 040706.

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

Está conforme o original.

16 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Almerinda Xambre
da Costa Carreto. 2010353463

CHARCUTARIA RUACANA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 10 275; identificação de pessoa colectiva n.º 500499942; data
da entrada: 040706.

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

Está conforme o original.

16 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Almerinda Xambre
da Costa Carreto. 2010353471

CARDOSO, LIMA E ANTUNES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 10 126; identificação de pessoa colectiva n.º 504021885; data
da entrada: 040706.

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

Está conforme o original.

16 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Almerinda Xambre
da Costa Carreto. 2010353480

PORTALVES — TÁXIS DE ALUGUER, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 10 210; identificação de pessoa colectiva n.º 504652605; data
da entrada: 040706.

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

Está conforme o original.

16 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Almerinda Xambre
da Costa Carreto. 2010353498

PEREIRA E HENRIQUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 47 630; identificação de pessoa colectiva n.º 504914669; data
da entrada: 040706.

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

Está conforme o original.

16 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Almerinda Xambre
da Costa Carreto. 2010353501

MANUEL COSTA ALVAREZ & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 28 884; identificação de pessoa colectiva n.º 500177953; data
da entrada: 040706.

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

Está conforme o original.

16 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Almerinda Xambre
da Costa Carreto. 2010353510

COELHO & GOMES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 32 507; identificação de pessoa colectiva n.º 500543330; data
da entrada: 020625.

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

Está conforme o original.

16 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Almerinda Xambre
da Costa Carreto. 2010353366
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CARVALHO & MORAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 22 533; identificação de pessoa colectiva n.º 500455929; data
da entrada: 040706.

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

Está conforme o original.

16 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Almerinda Xambre
da Costa Carreto. 2010353374

PEDRO, CANAS & MAQUINEZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 29 158; identificação de pessoa colectiva n.º 500213895; data
da entrada: 040706.

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

Está conforme o original.

16 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Almerinda Xambre
da Costa Carreto. 2010353382

CONSTANTINO BARROS — CONTABILIDADE
E FISCALIDADE, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 7571; identificação de pessoa colectiva n.º 504255487; data da
entrada: 040706.

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

Está conforme o original.

16 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Almerinda Xambre
da Costa Carreto. 2010353390

MARTINS BARATA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 31 051; identificação de pessoa colectiva n.º 500495823; data
da entrada: 040706.

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

Está conforme o original.

16 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Almerinda Xambre
da Costa Carreto. 2010353404

MARTEJO — RESTAURANTE MARISQUEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 138; identificação de pessoa colectiva n.º 502324880; data da
entrada: 040706.

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

Está conforme o original.

16 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Almerinda Xambre
da Costa Carreto. 2010353412

MOSTELES INDUSTRIAL PORTUGUESA MOBILIÁRIO
PARA COZINHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 10 121; identificação de pessoa colectiva n.º 500387583; data
da entrada: 040706.

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

Está conforme o original.

16 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Almerinda Xambre
da Costa Carreto. 2010353420

MOVICIDADE — ESTUDOS E EQUIPAMENTOS
URBANOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Identifi-
cação de pessoa colectiva n.º 502139820; data da entrada: 040712.

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

Está conforme o original.

18 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Almerinda Xambre
da Costa Carreto. 2010346777

PASTELARIA CATALAIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 46 026; identificação de pessoa colectiva n.º 500212139; data
da entrada: 040712.

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

Está conforme o original.

18 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Almerinda Xambre
da Costa Carreto. 2006561553

CALÇADO GUIMARÃES, COMÉRCIO DE CALÇADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 61 082; identificação de pessoa colectiva n.º 501499466; data
da entrada: 040713.

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

Está conforme o original.

18 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Almerinda Xambre
da Costa Carreto. 2005941565

PARAMEZ & ALEN, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 56 189; identificação de pessoa colectiva n.º 501203834; nú-
mero e data da entrada: 3770/150604.

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

19 de Abril de 2005. — A Ajudante Principal, Maria de Lurdes
Sancha Alves Carreira Mónico. 2001179367

PEC — PRODUTOS PECUÁRIOS
E ALIMENTAÇÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 2180; identificação de pessoa colectiva n.º 502885360; data da
entrada: 150604.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas simples e consolidadas dos anos
de 2001, 2002 e 2003.

19 de Abril de 2005. — A Ajudante Principal, Maria de Lurdes
Sancha Alves Carreira Mónico. 2006549715
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PASTELARIA PARQUE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 16 715; identificação de pessoa colectiva n.º 500212538; nú-
mero e data da entrada: 3648/150604.

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

19 de Abril de 2005. — A Ajudante Principal, Maria de Lurdes
Sancha Alves Carreira Mónico. 2006529501

CEM % LUSITANO, ACTIVIDADES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 5690; identificação de pessoa colectiva n.º 503757594; núme-
ro e data da entrada: 3805/150604.

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

19 de Abril de 2005. — A Ajudante Principal, Maria de Lurdes
Sancha Alves Carreira Mónico. 2006546848

PISOLAR — PERÍMETRO HABITACIONAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 47 837; identificação de pessoa colectiva n.º 500397437; nú-
mero e data da entrada: 3797/150604.

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

19 de Abril de 2005. — A Ajudante Principal, Maria de Lurdes
Sancha Alves Carreira Mónico. 2002485780

CLÍNICA MÉDICA-CIRÚRGICA DO MARQUÊS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 6374; identificação de pessoa colectiva n.º 503936308; núme-
ro e data da entrada: 3766/150604.

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

19 de Abril de 2005. — A Ajudante Principal, Maria de Lurdes
Sancha Alves Carreira Mónico. 2009319826

MANUEL DOMINGUEZ & CALDAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 55 016; identificação de pessoa colectiva n.º 500994285; nú-
mero e data da entrada: 3724/150604.

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

19 de Abril de 2005. — A Ajudante Principal, Maria de Lurdes
Sancha Alves Carreira Mónico. 2008442233

MANUEL CESÁRIO DE LIMA E LIMA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 35 871; identificação de pessoa colectiva n.º 500177864; nú-
mero e data da entrada: 3719/150604.

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

19 de Abril de 2005. — A Ajudante Principal, Maria de Lurdes
Sancha Alves Carreira Mónico. 2009327772

COMPANHIA PORTUGUESA DE RATING, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 68 049; identificação de pessoa colectiva n.º 501965033; nú-
mero e data da entrada: 3703/150604.

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

19 de Abril de 2005. — A Ajudante Principal, Maria de Lurdes
Sancha Alves Carreira Mónico. 2009327780

MONTE AGRAÇO ENERGIA ALTERNATIVAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 11 735; identificação de pessoa colectiva n.º 505954249; nú-
mero e data da entrada: 3700/150604.

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

19 de Abril de 2005. — A Ajudante Principal, Maria de Lurdes
Sancha Alves Carreira Mónico. 2009327799

CAIXAWEB, SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 09392; identificação de pessoa colectiva n.º 505053730; data
da apresentação: 15092004.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documentos
referentes à prestação de contas, relativo ao exercício do ano de 2003.

Está conforme o original.

31 de Maio de 2005. — O Segundo-Ajudante, Osvaldo Adérito
Almeida Brazão Carvalho. 2006590774

M. L. A. DE AZEVEDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 32 924; identificação de pessoa colectiva n.º 500502390; data
da apresentação: 040622.

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

Está conforme o original.

20 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Almerinda Xambre
da Costa Carreto. 2007492229

PROMWALL — COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 7759; identificação de pessoa colectiva n.º 504446207; data da
apresentação: 040922.

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

Está conforme o original.

20 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Almerinda Xambre
da Costa Carreto. 2007608812

MANUEL FRANCISCO & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 54 139; identificação de pessoa colectiva n.º 500853029; data
da apresentação: 040922.

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

Está conforme o original.

20 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Almerinda Xambre
da Costa Carreto. 2007608731

CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED
(sucursal em Portugal)

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 10 602; identificação de pessoa colectiva n.º 980203520; data
da apresentação: 16092004.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas, da sociedade Citigroup Global
Markets Limited, relativo ao exercício do ano de 2003.

Está conforme o original.

31 de Maio de 2005. — O Segundo-Ajudante, Osvaldo Adérito
Almeida Brazão Carvalho. 2005474860

CAIXA BRANCA — ARQUITECTURA, DESIGN
E AUDIOVISUAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 10 318; identificação de pessoa colectiva n.º 505471396; data
da apresentação: 16092004.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documentos
referentes à prestação de contas, relativo ao exercício do ano de 2003.

Está conforme o original.

31 de Maio de 2005. — O Segundo-Ajudante, Osvaldo Adérito
Almeida Brazão Carvalho. 2007268973

PASECO CONSULTORES DE GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 10 609; identificação de pessoa colectiva n.º 505768585; data
da apresentação: 16092004.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documentos
referentes à prestação de contas relativo ao exercício do ano de 2003.

Está conforme o original.

31 de Maio de 2005. — O Segundo-Ajudante, Osvaldo Adérito
Almeida Brazão Carvalho. 2006354809

CONSTARTE — CONSTRUÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 47 468; identificação de pessoa colectiva n.º 500072221; data
da apresentação: 16092004.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documentos
referentes à prestação de contas relativo ao exercício do ano de 2003.

Está conforme o original.

31 de Maio de 2005. — O Segundo-Ajudante, Osvaldo Adérito
Almeida Brazão Carvalho. 2006354817

CAMILO DE AMORIM — CONSTRUÇÕES CIVIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 38 259; identificação de pessoa colectiva n.º 500051283; data
da apresentação: 16092004.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documentos
referentes à prestação de contas relativo ao exercício do ano de 2003.

Está conforme o original.

31 de Maio de 2005. — O Segundo-Ajudante, Osvaldo Adérito
Almeida Brazão Carvalho. 2007605031

CELESTINO & MARTINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 09455; identificação de pessoa colectiva n.º 505145413; data
da apresentação: 16092004.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documentos
referentes à prestação de contas relativo ao exercício do ano de 2003.

Está conforme o original.

31 de Maio de 2005. — O Segundo-Ajudante, Osvaldo Adérito
Almeida Brazão Carvalho. 2007470241

CASA DAS NATAS — COMÉRCIO DE PRODUTOS
LACTEOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 03012; identificação de pessoa colectiva n.º 503078255; data
da apresentação: 16092004.

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

Está conforme o original.

31 de Maio de 2005. — O Segundo-Ajudante, Osvaldo Adérito
Almeida Brazão Carvalho. 2007470748

CITIBANK INTERNATIONAL PLC
(sucursal em Portugal)

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 08916; identificação de pessoa colectiva n.º 980194121; data
da apresentação: 16092004.

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

Está conforme o original.

31 de Maio de 2005. — O Segundo-Ajudante, Osvaldo Adérito
Almeida Brazão Carvalho. 2005474851

PLURALIA SERVIÇOS — GESTÃO, COMPRA E VENDA
E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 09683; identificação de pessoa colectiva n.º 505122251; data
da apresentação: 16092004.

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

Está conforme o original.

31 de Maio de 2005. — O Segundo-Ajudante, Osvaldo Adérito
Almeida Brazão Carvalho. 2007269236

PROFIXA — PRÓTESE DENTÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 4403; identificação de pessoa colectiva n.º 503424382; data da
apresentação: 16092004.

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

Está conforme o original.

31 de Maio de 2005. — O Segundo-Ajudante, Osvaldo Adérito
Almeida Brazão Carvalho. 2001231636

MARQUES & CADETE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 27 743; identificação de pessoa colectiva n.º 500471274; data
da apresentação: 15092004.

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

Está conforme o original.

31 de Maio de 2005. — O Segundo-Ajudante, Osvaldo Adérito
Almeida Brazão Carvalho. 2004308109
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MANDERLEY ESTATE — ADMINISTRAÇÃO DE BENS,
NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 09363; identificação de pessoa colectiva n.º 505049031; data
da apresentação: 14092004.

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

Está conforme o original.

31 de Maio de 2005. — O Segundo-Ajudante, Osvaldo Adérito
Almeida Brazão Carvalho. 2006354779

CERATÓNIA — CONSULTORES DE ENGENHARIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 11 352; identificação de pessoa colectiva n.º 506146510; data
da apresentação: 14092004.

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

Está conforme o original.

31 de Maio de 2005. — O Segundo-Ajudante, Osvaldo Adérito
Almeida Brazão Carvalho. 2006354744

P. V. G. — GESTÃO DE IMÓVEIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 67 157; identificação de pessoa colectiva n.º 501900438; data
da apresentação: 14092004.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documentos
referentes à prestação de contas relativo ao exercício do ano de 2003.

Está conforme o original.

31 de Maio de 2005. — O Segundo-Ajudante, Osvaldo Adérito
Almeida Brazão Carvalho. 2006354752

MISTERIUS — GESTÃO DE IMÓVEIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 06141; identificação de pessoa colectiva n.º 503877832; data
da apresentação: 14092004.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documentos
referentes à prestação de contas relativo ao exercício do ano de 2003.

Está conforme o original.

31 de Maio de 2005. — O Segundo-Ajudante, Osvaldo Adérito
Almeida Brazão Carvalho. 2006354760

MENSAGEIRO AZUL — SERVIÇOS DE COURIER, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 09561; identificação de pessoa colectiva n.º 505205793; data
da apresentação: 13092004.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documentos
referentes à prestação de contas relativo ao exercício do ano de 2003.

Está conforme o original.

31 de Maio de 2005. — O Segundo-Ajudante, Osvaldo Adérito
Almeida Brazão Carvalho. 2004690887

CLÍNICA MÉDICO DENTÁRIA DAVID SOUSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 06343; identificação de pessoa colectiva n.º 503935018; data
da apresentação: 13092004.

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

Está conforme o original.

31 de Maio de 2005. — O Segundo-Ajudante, Osvaldo Adérito
Almeida Brazão Carvalho. 2003960635

PASTELARIA E CAFETARIA ADONIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 66 069; identificação de pessoa colectiva n.º 501854576; data
da apresentação: 13092004.

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

Está conforme o original.

31 de Maio de 2005. — O Segundo-Ajudante, Osvaldo Adérito
Almeida Brazão Carvalho. 2003960848

COMERCIAL DE TUBOS E ACESSÓRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 00223; identificação de pessoa colectiva n.º 502085274; data
da apresentação: 13092004.

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

Está conforme o original.

31 de Maio de 2005. — O Segundo-Ajudante, Osvaldo Adérito
Almeida Brazão Carvalho. 2003960651

METHODO ILLUSTRADO II — PRODUÇÕES
E MARKETING, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 00411; identificação de pessoa colectiva n.º 502111160; data
da apresentação: 14092004.

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

Está conforme o original.

31 de Maio de 2005. — O Segundo-Ajudante, Osvaldo Adérito
Almeida Brazão Carvalho. 2007268159

METHODO ILLUSTRADO — DESIGN E COMUNICAÇÃO,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 06314; identificação de pessoa colectiva n.º 503925098; data
da apresentação: 14092004.

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

Está conforme o original.

31 de Maio de 2005. — O Segundo-Ajudante, Osvaldo Adérito
Almeida Brazão Carvalho. 2007268132

MOBILADORA PROGRESSO DO ALTO PINA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 35 240; identificação de pessoa colectiva n.º 503925098; data
da apresentação: 15092004.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas relativo ao exercício do ano de
2003.

Está conforme o original.

31 de Maio de 2005. — O Segundo-Ajudante, Osvaldo Adérito
Almeida Brazão Carvalho. 2007268140

MESQUITA & RODRIGUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 04913; identificação de pessoa colectiva n.º 503559482; data
da apresentação: 13092004.

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

Está conforme o original.

31 de Maio de 2005. — O Segundo-Ajudante, Osvaldo Adérito
Almeida Brazão Carvalho. 20075297777

PACHA TOURS — OPERADORES TURÍSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 07739; identificação de pessoa colectiva n.º 504225863; data
da apresentação: 13092004.

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

Está conforme o original.

31 de Maio de 2005. — O Segundo-Ajudante, Osvaldo Adérito
Almeida Brazão Carvalho. 2003960830

PASTELARIA E CAFETARIA ESTRELA DA BAIXA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 01533; identificação de pessoa colectiva n.º 501198059; data
da apresentação: 13092004.

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

Está conforme o original.

31 de Maio de 2005. — O Segundo-Ajudante, Osvaldo Adérito
Almeida Brazão Carvalho. 2004691034

MACIEL & GOMES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 53 317; identificação de pessoa colectiva n.º 500825963; data
da entrada: 040922.

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

Está conforme o original.

20 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Almerinda Xambre
da Costa Carreto. 2007492199

MANSURALI & SANSUDIN, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Identifi-
cação de pessoa colectiva n.º 500863407; data da entrada: 040923.

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

Está conforme o original.

20 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Almerinda Xambre
da Costa Carreto. 2005103233

PREDIGOIS — SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 286; identificação de pessoa colectiva n.º 502520078; data da
entrada: 040923.

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

Está conforme o original.

20 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Almerinda Xambre
da Costa Carreto. 2008473481

PIFRIGE — INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PEIXE
TRANSFORMADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 67 644; identificação de pessoa colectiva n.º 501929509; data
da entrada: 040922.

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

Está conforme o original.

20 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Almerinda Xambre
da Costa Carreto. 2000927190

PEREIRA & BENTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 6590; identificação de pessoa colectiva n.º 504016822; data da
entrada: 040922.

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

Está conforme o original.

20 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Almerinda Xambre
da Costa Carreto. 2007608820

CESCE IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 12 830; identificação de pessoa colectiva n.º 502082585; data
da entrada: 040929.

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

Está conforme o original.

23 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Almerinda Xambre
da Costa Carreto. 2006565230

PAULO AZENHA — CRIAÇÃO DE MODA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 5495; identificação de pessoa colectiva n.º 503703311; data da
entrada: 040929.

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

Está conforme o original.

23 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Almerinda Xambre
da Costa Carreto. 2007601362

CRISTINA JORGE CARVALHO — DESIGN
DE DECORAÇÃO INTERIORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 11 392; identificação de pessoa colectiva n.º 506103412; data
da entrada: 040923.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes às prestações de contas dos anos de 2002 e 2003.

Está conforme o original.

20 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Almerinda Xambre
da Costa Carreto. 2000971857

QUINTA DO BALÃO SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 8335; identificação de pessoa colectiva n.º 504772783; data da
entrada: 040923.

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

Está conforme o original.

20 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Almerinda Xambre
da Costa Carreto. 2003908552

MONTE DAS FIGUEIRAS — SOCIEDADE
IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 12 484; identificação de pessoa colectiva n.º 505906708; data
da entrada: 040923.

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

Está conforme o original.

20 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Almerinda Xambre
da Costa Carreto. 2006563440

COSTA & REGANHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 58 659; identificação de pessoa colectiva n.º 501404619; data
da entrada: 040923.

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

Está conforme o original.

20 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Almerinda Xambre
da Costa Carreto. 2006396609

CAUTIO — SERVIÇOS DE GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 11 489; identificação de pessoa colectiva n.º 506134563; data
da entrada: 040923.

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

Está conforme o original.

20 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Almerinda Xambre
da Costa Carreto. 2006562754

PORTINVEST — SOCIEDADE PORTUGUESA
DE INVESTIMENTOS TURÍSTICOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 35 817; identificação de pessoa colectiva n.º 500398062; data
da entrada: 040923.

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

Está conforme o original.

20 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Almerinda Xambre
da Costa Carreto. 2006564145

CARVOTUR — GESTÃO FINANCEIRA
E INVESTIMENTOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 68 077; identificação de pessoa colectiva n.º 501963715; data
da entrada: 040923.

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

Está conforme o original.

20 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Almerinda Xambre
da Costa Carreto. 2006564153

PRAIMO — IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 68 076; identificação de pessoa colectiva n.º 501963545; data
da entrada: 040923.

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

Está conforme o original.

20 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Almerinda Xambre
da Costa Carreto. 2006564161

MAJOTEJO — PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 4923; identificação de pessoa colectiva n.º 503559490; data da
entrada: 040923.

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

Está conforme o original.

20 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Almerinda Xambre
da Costa Carreto. 2006564285

QUINTA DE S. JOSÉ — INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 6515; identificação de pessoa colectiva n.º 503985252; data da
entrada: 040923.

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

Está conforme o original.

20 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Almerinda Xambre
da Costa Carreto. 2003908536

MEGAMÁQUINAS — MÁQUINAS INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 2634; identificação de pessoa colectiva n.º 502851171; data da
entrada: 040929.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes às prestações de contas dos anos de 2002 e 2003.

Está conforme o original.

23 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Almerinda Xambre
da Costa Carreto. 2006565214

MARQUES & NEVES MARQUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Identifi-
cação de pessoa colectiva n.º 500939101; data da entrada: 040706.
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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.

16 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Almerinda Xambre
da Costa Carreto. 2010353579

MARIA OLIVEIRA & OLIVEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 1086; identificação de pessoa colectiva n.º 502548304; data en-
trada: 040706.

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

Está conforme o original.

16 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Almerinda Xambre
da Costa Carreto. 2010353560

MACHORRO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 992; identificação de pessoa colectiva n.º 502236507; data da
entrada: 040706.

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

Está conforme o original.

16 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Almerinda Xambre
da Costa Carreto. 2010353544

MATTEL PORTUGAL — FABRICO E COMÉRCIO
DE BRINQUEDOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 62 282; identificação de pessoa colectiva n.º 501620028; data
da apresentação: 15092004.

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

Está conforme o original.

31 de Maio de 2005. — O Segundo-Ajudante, Osvaldo Adérito
Almeida Brazão Carvalho. 2004860332

CONSTRUÇÕES ANTÓNIO PEREIRA & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 07182; identificação de pessoa colectiva n.º 504176684; data
da apresentação: 15092004.

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

Está conforme o original.

31 de Maio de 2005. — O Segundo-Ajudante, Osvaldo Adérito
Almeida Brazão Carvalho. 2007268256

PARORLI — SOCIEDADE HOTELEIRA E TURÍSTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 45 674; identificação de pessoa colectiva n.º 500211825; data
da apresentação: 15092004.

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

Está conforme o original.

31 de Maio de 2005. — O Segundo-Ajudante, Osvaldo Adérito
Almeida Brazão Carvalho. 2007268248

PATEO DO GOURMET — CHARCUTARIA,
FRUTARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 11 743; identificação de pessoa colectiva n.º 506359956; data
da apresentação: 15092004.

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

Está conforme o original.

31 de Maio de 2005. — O Segundo-Ajudante, Osvaldo Adérito
Almeida Brazão Carvalho. 2007268264

CASTÁLIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 17 130; identificação de pessoa colectiva n.º 500058954; data
da apresentação: 15092004.

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

Está conforme o original.

31 de Maio de 2005. — O Segundo-Ajudante, Osvaldo Adérito
Almeida Brazão Carvalho. 2004608048

PICÃO & MONTEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 12 424; identificação de pessoa colectiva n.º 506342832; data
da apresentação: 15092004.

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

Está conforme o original.

31 de Maio de 2005. — O Segundo-Ajudante, Osvaldo Adérito
Almeida Brazão Carvalho. 2007268205

MARODIGAS — AGÊNCIA COMERCIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 03191; identificação de pessoa colectiva n.º 500184755; data
da apresentação: 20092004.

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

Está conforme o original.

31 de Maio de 2005. — O Segundo-Ajudante, Osvaldo Adérito
Almeida Brazão Carvalho. 2006532472

PROJEQUIS — PROJECTOS DE ENGENHARIA,
QUALIDADE, INTEGRAÇÃO E SUPERVISÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 11 728; identificação de pessoa colectiva n.º 506152308; data
da apresentação: 20092004.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas relativo aos exercícios dos anos
de 2002 e 2003.

Está conforme o original.

31 de Maio de 2005. — O Segundo-Ajudante, Osvaldo Adérito
Almeida Brazão Carvalho. 2002371830
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MERIBOR — INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS
E TURÍSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 07612; identificação de pessoa colectiva n.º 504272713; data
da apresentação: 21092004.

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

Está conforme o original.

31 de Maio de 2005. — O Segundo-Ajudante, Osvaldo Adérito
Almeida Brazão Carvalho. 2008471837

POLIGRUPO — VENDAS E ADMINISTRAÇÃO
DE GRUPOS DE BENS DE CONSUMO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 56 336; identificação de pessoa colectiva n.º 501209743; data
da apresentação: 16092004.

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

Está conforme o original.

31 de Maio de 2005. — O Segundo-Ajudante, Osvaldo Adérito
Almeida Brazão Carvalho. 2007268728

LOURINHÃ

CARPINTARIA MODERNA DA LOURINHÃ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lourinhã. Matrícula n.º 00219/
080181; identificação de pessoa colectiva n.º 501119949; data da
apresentação: 30062004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva a acta n.º 25 e os demais documentos da pres-
tação de contas, respeitante ao ano de exercício de 2003.

Está conforme o original.

23 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria do Castelo
Peixoto Cerqueira Reis. 2000469663

TRANSMOLEDO — SOCIEDADE DE AGRICULTURA
DE TRANSPORTES DO OESTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lourinhã. Matrícula n.º 00614/
930209; identificação de pessoa colectiva n.º 502929766;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 2; número e data da apresenta-
ção: 2/10052005.

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

Cessação de funções de gerente: José de Jesus d’Oliveira.
Causa: falecimento.
Data: 7 de Março de 2005.

Está conforme o original.

16 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria do Castelo
Peixoto Cerqueira Reis. 2007663287

SOLKON — CONSULTORIA E GESTÃO
EMPRESARIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lourinhã. Matrícula n.º 01281/
20021029; identificação de pessoa colectiva n.º 505882744; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 1/11052005.

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

Alteração parcial do contrato, quanto aos artigos 1.º, 3.º e n.º 2 do
5.º, ficando assim o contrato com nova redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma SOLKON — Consultoria e Gestão
Empresarial, S. A.

ARTIGO 3.º

A sociedade passa a ter por objecto consultoria e gestão empresa-
rial. Consultoria para negócios e gestão. Contabilidade, auditoria e
consultoria fiscal. Estudos de mercado e sondagens de opinião. For-
mação profissional. Comércio e representação de serviços de e para
as empresas.

ARTIGO 5.º

1 — ..............................................................................................
2 — O capital social encontra-se integralmente realizado em di-

nheiro.

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

Está conforme o original.

17 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria do Castelo
Peixoto Cerqueira Reis. 2007663384

ERGOK — MEDICINA DO TRABALHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lourinhã. Matrícula n.º 01469/
11052005; identificação de pessoa colectiva n.º P 507271858;
inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 2/11052005.

Certifico que, entre 1) Reis Carvalho — Investimentos, SGPS, S. A.,
com sede na Avenida de António José de Almeida, 25, rés-do-chão,
esquerdo, Lourinhã; 2) António José Xavier e Cunha, divorciado, re-
sidente na Avenida dos Bombeiros Voluntários, 42, 2.º, F, Algés;
3) Paulo César Batista Azeredo, casado com Regina Maria Ferreira
Azeredo, na comunhão geral, residente na Rua de Rodrigues Sampaio,
20, 4.º, direito, Linda-a-Velha, foi constituída a sociedade em epígra-
fe que se rege nos termos do contrato seguinte:

1.º

A sociedade adopta a denominação de ERGOK — Medicina do
Trabalho, L.DA

2.º

A sua sede é na Avenida de António José de Almeida, 25, rés-do-
-chão, esquerdo, na vila, freguesia e concelho de Lourinhã.

3.º

Por simples deliberação da gerência, pode a sede social ser desloca-
da, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como
podem ser criadas ou extintas delegações, sucursais ou outra forma de
representação social, no território nacional.

4.º

A sociedade durará por tempo indeterminado.

5.º

A sociedade tem por objecto a medicina do trabalho. Segurança,
higiene e saúde no trabalho.

6.º

O capital social integralmente realizado, em dinheiro, já devida-
mente depositado na conta da sociedade, é de cinco mil euros, e cor-
responde à soma de três quotas, uma no valor nominal de dois mil e
quinhentos euros pertencente à sócia Reis Carvalho Investimentos,
SGPS, S. A., outra no valor nominal de mil duzentos e cinquenta eu-
ros pertencente ao sócio António José Xavier e Cunha e outra no
valor nominal de mil duzentos e cinquenta euros pertencente ao só-
cio Paulo César Batista Azeredo.

7.º

A gerência e administração da sociedade, com ou sem remunera-
ção, conforme for deliberado em assembleia geral, pertence a Orlan-
do Matias da Fonseca Carvalho em representação da sócia Reis Car-
valho Investimentos, SGPS, S. A., que, desde já, fica nomeado gerente,
sendo necessário para obrigar a sociedade, a assinatura de um gerente.
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8.º

A sociedade poderá nomear ou destituir gerentes de entre sócios ou
não sócios, em assembleia geral, sempre que considere necessário.

9.º

A divisão e cessão de quotas é livre entre os sócios; porém, a ces-
são de quotas a favor de estranhos carece do consentimento da soci-
edade, a qual, em primeiro lugar, e depois os sócios não cedentes, em
segundo lugar, gozam do direito de preferência.

10.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes casos:
a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudicação

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

obrigações sociais;
d) No caso de morte do sócio a quem não sucedam herdeiros legi-

timários;
e) Quando; em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja sócio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio;
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio con-

sentimento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia geral.
2 — Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure

no balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias
quotas, destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios
ou 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 num prazo de 90 dias a contar da data do falecimento, os
herdeiros deverão designar, de entre eles, um representante comum.

11.º

Os sócios poderão efectuar prestações suplementares de capital até
ao montante de cem mil euros cada um.

12.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.

13.º

Quando a lei não exigir outras formalidades, as reuniões da assem-
bleia geral serão convocadas por cartas registadas, dirigidas aos sóci-
os, com a antecedência mínima de 15 dias.

14.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.

17 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria do Castelo
Peixoto Cerqueira Reis. 2007663295
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e autenticada com selo branco.

Os prazos para reclamação de faltas do Diário da
República são, respectivamente, de 30 dias para o
continente e de 60 dias para as Regiões Autónomas e
estrangeiro, contados da data da sua publicação.

Diário da República Electrónico: Endereço Internet: http://www.dre.pt
Correio electrónico: dre @ incm.pt•Linha azul: 808 200 110•Fax: 21 394 57 50

IMPRENSA NACIONAL-CASA DA MOEDA,  S. A.
LIVRARIAS

INCM

Toda a correspondência sobre assinaturas deverá ser dirigida para a Imprensa  Nacional-Casa  da  Moeda, S. A.,
Departamento Comercial, Sector de Publicações Oficiais, Rua  de  D.  Francisco  Manuel  de  Melo, 5, 1099-002  Lisboa

PREÇO DESTE NÚMERO (IVA INCLUÍDO 5%)

• Loja do Cidadão (Aveiro) Rua de Orlando Oliveira, 41 e 47 — 3800-040 Aveiro
Forca Vouga
Telef. 23 440 58 49   Fax 23 440 58 64

• Avenida de Fernão de Magalhães, 486 — 3000-173 Coimbra
Telef. 23 985 64 00    Fax 23 985 64 16

• Rua da Escola Politécnica, 135 — 1250-100 Lisboa
Telef. 21 394 57 00  Fax 21 394 57 58  Metro — Rato

• Rua do Marquês de Sá da Bandeira, 16-A e 16-B — 1050-148 Lisboa
Telef. 21 330 17 00   Fax 21 330 17 07  Metro — S. Sebastião

• Rua de D. Francisco Manuel de Melo, 5 — 1099-002 Lisboa
Telef. 21 383 58 00  Fax 21 383 58 34

• Rua de D. Filipa de Vilhena, 12 — 1000-136 Lisboa
Telef. 21 781 07 00   Fax 21 781 07 95  Metro — Saldanha

• Rua das Portas de Santo Antão, 2-2/A — 1150-268 Lisboa
Telefs. 21 324 04 07/8    Fax 21 324 04 09  Metro — Rossio

• Loja do Cidadão (Lisboa) Rua de Abranches Ferrão, 10 — 1600-001 Lisboa
Telef. 21 723 13 70    Fax 21 723 13 71  Metro — Laranjeiras

• Avenida de Roma, 1 — 1000-260 Lisboa
Telef. 21 840 10 24   Fax 21 840 09 61

• Praça de Guilherme Gomes Fernandes, 84 — 4050-294 Porto
Telef. 22 339 58 20    Fax 22 339 58 23

• Loja do Cidadão (Porto) Avenida de Fernão Magalhães, 1862 — 4350-158 Porto
Telef. 22 557 19 27    Fax 22 557 19 29
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